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Onderwerp

Overzicht beroepsprocedures 2017
 

Advies
1 . Vast te stellen het Overzicht beroepsprocedures 2017.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het overzicht beroepsprocedures

2017 ter kennisname aan de Staten wordt gezonden.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het overzicht beroepsprocedures 2017. 

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
· Overzicht beroepsprocedures 2017
· GS-brief waarmee het overzicht van beroepsprocedures 2017 ter kennisname aan de Staten

wordt gezonden

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 13 november 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Jaarlijks wordt aan Provinciale Staten een overzicht gezonden van de beroepsprocedures waarin

de Provincie Zuid-Holland betrokken is geweest. 

 

Inmiddels is het overzicht van beroepsprocedures over het jaar 2017 verschenen (bijgevoegd). In

dit overzicht zijn de procedures opgenomen waarover in dat jaar een uitspraak is gedaan. Het

betrof in nagenoeg alle gevallen bestuursrechtelijke procedures. Er is in 2017 één uitspraak

gedaan op een hoger beroep in een privaatrechtelijk geschil.

 

In het overzicht over 2017 zijn nu voor het eerst ook de uitspraken in administratieve beroepen

meegenomen. In 2016 zijn deze nog in een apart overzicht opgenomen. Op verzoek van de

Staten zijn deze nu in dit overzicht geïncorporeerd. In 2017 betrof dat drie zaken.

 

Het overzicht is verder van verschillende analytische gegevens voorzien. De essentie van deze

gegevens zijn samengevat in bijgevoegde brief, waarmee het overzicht aan de Staten gezonden

kan worden.

 

Het verloop van de beroepsprocedures laat over 2017 in cijfers ongeveer hetzelfde beeld zien als

het geval was voor de jaren 2016 en 2015. Ongeveer twee derde van de beroepen werd

ongegrond geacht. Een derde deel was gegrond of niet ontvankelijk. Voor de details achter deze

cijfers wordt hier kortheidshalve verwezen naar het tekstgedeelte bij het overzicht.

 

Financieel en fiscaal kader

Geen. Het betreft hier een informatief overzicht van de uitkomsten van de beroepsprocedures,

waar de provincie Zuid-Holland betrokken geweest is. De financiële aspecten die aan die

procedures verbonden zijn geweest, zullen eertijds in het kader van de besluitvorming en/of

verantwoording over die specifieke procedures zijn belicht.

 

Juridisch kader

Tegen besluitvorming van provinciale bestuursorganen staat rechtsbescherming open. De eerste

fase van deze rechtsbescherming wordt doorgaans gevormd door de mogelijkheid tot het maken

van bezwaar. Over bezwaarschriften wordt in de regel geadviseerd door de Bezwarencommissie.

Op het verloop van deze bezwaarprocedures wordt ingegaan in het jaarverslag van de

bezwarencommissie. Na afronding van de bezwaarfase bestaat voor belanghebbenden veelal de

mogelijkheid om beroep of hoger beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Daarnaast komt het

een enkele keer voor dat een belanghebbende en de provincie afspreken om de bezwaarfase

over te slaan, of dat een belanghebbende in bepaalde gevallen rechtstreeks beroep op een

bestuursrechter dient aan te tekenen. Het verloop van deze procedures -voor zover deze in 2017

tot een uitspraak hebben geleid- wordt in het bijgevoegde overzicht inizichtelijk gemaakt. 

 

Naast rechtsgangen bij de bestuursrechter bestaat in een klein aantal gevallen nog de figuur van

het administratief beroep, waarbij tegen een besluit van het ene bestuursorgaan beroep ingesteld

kan worden bij het andere. Voor zover de provincie Zuid-Holland bij dergelijke beroepen

betrokken geweest is, zijn deze eveneens in het overzicht meegenomen.
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2 Proces

 

In voorgaande jaren zijn de Staten over de beroepsprocedures geïnformeerd door middel van een

GS-brief van de betrokken portefeuillehouder. Dit als gevolg van het feit dat beschikbaarstelling

van het overzicht aanvankelijk een toezegging betrof van de toenmalige portefeuillehouder aan de

commissie Bestuur en Middelen. Inmiddels is toezending van het overzicht jaarlijks terugkerend

product geworden. En bovendien wordt in het analytische gedeelte bij het overzicht inhoudelijk op

het verloop van de procedures ingegaan. Een en ander maakt dat het inmiddels meer voor de

hand ligt dat toezending van het overzicht van GS uitgaat. Om deze reden wordt de toezending

van het overzicht nu door middel van een GS-voorstel aan u voorgelegd en zal aanbieding aan de

Staten plaatsvinden door middel van een collegebrief.

 

3 Communicatiestrategie

 

Het besluit tot toezending van het overzicht, alsmede het overzicht zelf, zal langs de weg van de

reguliere bekendmaking van de collegebesluitvorming verlopen.

 


