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,QOHLGLQJ
Met de Wet dualisering provinciebestuur zijn ook enkele bijkomende punten veranderd. Voor de Verordening
bezwaar, beroep en klachten heeft dat de volgende consequenties:
- de benoeming van uw Awb-adviescommissie PS kan nu worden vereenvoudigd;
- uw vertegenwoordiging in een hoorzitting van de commissie moet worden aangepast;
- de aard van eventuele opmerkingen onzerzijds bij een commissieadvies is ook veranderd.
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Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december  2003 tot wijziging van de Verordening bezwaar,
beroep en klachten vanwege de dualisering

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 23 september 2003, CS, nr. 2003CGC000444i;

Gelet op de artikelen 168, 180 en 82 van de Provinciewet en 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel I

De Verordening bezwaar, beroep en klachten provincie Utrecht 19961 wordt als volgt gewijzigd.

A

Het tweede en derde lid van artikel 5 komen te luiden:

2. De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. Voor ieder van de zes leden wordt een
plaatsvervanger benoemd.

3. De artikelen 54 en 55 van het Reglement van orde provincie Utrecht 20032 zijn van toepassing op het
lidmaatschap van de zes leden en hun plaatsvervangers.

B

Artikel 6 vervalt.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd.

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Gedeputeerde staten benoemen een of meer voorzitters van de commissie, in overeenstemming met het

presidium van provinciale staten.
2. Het tweede lid vervalt. Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd tot tweede tot en met vierde

lid.

D

Artikel 11, eerste lid, komt te luiden:

1. De vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 7:13, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, is de
voorzitter van de betrokken statencommissie. Hij kan afspraken maken in afwachting van de beslissing op
het bezwaarschrift. Hij kan zijn taak overdragen aan een ander lid van provinciale staten of opdragen aan
een lid van gedeputeerde staten of aan een andere provinciale functionaris.

E

In artikel 13, tweede lid, komt de tweede volzin te luiden: Zij kunnen opmerkingen bij het ontwerp-besluit
meezenden.

1 Prov. blad 1993, 35, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 1999, prov. blad 18.
2 Prov. blad 1998, 34, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 april 2003.
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F

In artikel 15, tweede lid, wordt "artikel 7, vierde lid, vervangen door: artikel 7, derde lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het
wordt geplaatst.

Voorzitter,

Griffier,
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Aan provinciale staten

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de dualisering van het provinciebestuur.

Artikel I

Onderdelen A en B: In de vorige Provinciewet was bepaald, bij artikel 149, dat beroepen op uw staten werden
voorbereid door een door u te benoemen commissie. In de Verordening bezwaar, beroep en klachten is bepaald
dat uw Awb-adviescommissie tevens eventuele beroepen voorbereid. Ook de adviescommissie moest dus door u
worden benoemd.
Bij de Wet dualisering provinciebestuur is artikel 149 geschrapt. De benoeming van de leden van de commissie
kan dus nu op dezelfde manier plaatsvinden als die van alle andere commissies als bedoeld in artikel 82 van de
Provinciewet, waar artikel 53, tweede lid, van het Reglement van orde van uit gaat. Bij artikel 54 van dat
reglement is die taak aan uw voorzitter opgedragen, tenzij u de benoeming aan uzelf houdt. Artikel 55 van het
reglement regelt het ontslag.

Onderdeel C: In het huidige artikel 7 van de verordening is bepaald dat u de, externe, voorzitters van de
commissie benoemt. In de praktijk zijn dat steeds dezelfde personen geweest als die wij benoemen als voorzitters
van onze Awb-adviescommissies. Wij stellen daarom voor de benoeming in uw commissie aan ons over te
dragen. Dit vereenvoudigt de procedure. Uw belang bij de benoemingen kan worden behartigd door middel van
de instemming van uw presidium

Onderdeel D: In artikel 11 is bepaald dat de betrokken gedeputeerde u vertegenwoordigt in een hoorzitting. Na
de dualisering is de gedeputeerde geen statenlid meer en heeft hij formeel ook geen medeverantwoordelijkheid
meer voor het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij stellen daarom voor de vertegenwoordiging op te
dragen aan de voorzitter van de betrokken statencommissie of een ander, door hem aan te wijzen, statenlid.
Omdat de betrokken gedeputeerde of een ambtenaar vaak toch meer van een zaak zal afweten, stellen wij voor
de mogelijkheid open te laten dat een van hen als vertegenwoordiger optreedt. Zij zijn dan wel uitsluitend
verantwoording verschuldigd aan uw college en niet meer aan ons.

Onderdeel E: In het huidige artikel 13 staat dat wij amendementen op het voorstel van de adviescommissie
kunnen indienen. Sinds de dualisering zijn onze leden echter geen leden meer van uw college. Het recht om
onzerzijds amendementen in te dienen is daarmee vervallen. Wij stellen u voor in plaats daarvan de mogelijkheid
te openen opmerkingen te maken.

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, B. Staal

Secretaris, H.H. Sietsma


