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Bijgaand zenden wij u ter kennisneming het jaarverslag van de bezwarencommissie van de

provincie Zuid-Holland over het verslagjaar 2017. 

 

Dit jaarverslag beschrijft de taak en werkwijze van de bezwarencommissie en haar secretariaat

en bevat analytische informatie over ontwikkelingen in het aantal behandelde bezwaarschriften,

de gemiddelde behandelduur en de mate waarin gestelde afdoeningstermijnen zijn gehaald.

Mede op uw verzoek bevat het jaarverslag tevens een overzicht, waarin per categorie van

bezwaarschriften vermeld staat hoeveel adviezen er in 2017 zijn uitgebracht en of geadviseerd is

tot ongegrond, herroepen of niet-ontvankelijk verklaring. 

 

U heeft de mogelijkheid om de bezwarencommissie te verzoeken te adviseren ten aanzien van

bezwaarschriften die door u zijn genomen. In het verslagjaar 2017 hebben Provinciale Staten

twee bezwaarschriften ter advisering aan de commissie voorgelegd. Deze bezwaarschriften

waren aan het einde van 2017 nog in behandeling. 

 

Verder is het goed gebruik dat de bezwarencommissie in haar jaarverslagen aanbevelingen

meegeeft voor verbetering van het besluitvormingsproces. Naar aanleiding van de ervaringen die

de commissie met de behandeling van de bezwaarschriften in het verslagjaar 2017 heeft

opgedaan, komt de commissie met drie algemene aanbevelingen. 

 

Allereerst ervaart de commissie dat in 2017 in het algemeen gevolg is gegeven aan de

aanbevelingen die zijn gedaan in haar jaarverslagen over 2015 en 2016 over tijdig indienen van

alle stukken, de grondigheid van het verweerschrift, de kwaliteit van het verweer ter zitting en de

noodzaak bij elk besluit steeds zorgvuldig mede naar de bijzonderheden van het concrete geval

te kijken. Vervolgens wijst de commissie op een tweetal specifieke aanbevelingen die zij in

adviezen heeft gedaan. 
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De eerste betreft het duidelijk omschrijven van de bezwaartermijn in kennisgevingen van

besluiten in het Provinciaal Blad en daarbij de laatste dag te vermelden waarop een bezwaar- of

beroepschrift bij de desbetreffende instantie moet zijn ontvangen. Van deze aanbeveling wordt

bezien in hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden. Over de uitkomst hiervan zult u te

zijner tijd worden geïnformeerd.

 

De tweede betreft de aanbeveling om de formulering van een aantal artikelen van de Regeling

nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2010 (NKL-ZH 2010) zo te verhelderen dat

over bedoeling en inhoud van die artikelen niet langer verwarring en misverstanden kunnen

ontstaan. Hiervoor is een voorstel in voorbereiding.

  

Zoals inmiddels te doen gebruikelijk, zal de portefeuillehouder in een persoonlijk gesprek met de

voorzitter van de bezwarencommissie over het jaarverslag 2017 van gedachten wisselen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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