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Onderwerp

Jaarverslag Bezwarencommissie 2018.
Geachte Statenleden,
Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het jaarverslag van de bezwarencommissie van de
provincie Zuid-Holland over het verslagjaar 2018.
Het 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 termijnen zijn gehaald. Mede op uw
verzoek bevat het jaarverslag een overzicht, waarin per categorie van bezwaarschriften vermeld
staat hoeveel adviezen er in 2018 zijn uitgebracht en in hoeveel gevallen geadviseerd is tot
ongegrondverklaring van de bezwaren, tot herroepen van het besluit, of tot nietontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift.
In 2018 zijn er 174 bezwaren binnengekomen. In totaal waren er in 2018, rekening houdende met
voor 2018 binnengekomen bezwaren die nog niet waren afgehandeld, 259 bezwaren in
behandeling. Daarvan is uiteindelijk 33% na onder meer informeel overleg ingetrokken.
In 2018 heeft de bezwarencommissie 84 adviezen uitgebracht en heeft daarbij in 93% van de
gevallen geadviseerd binnen de termijn van 12 weken die de commissie zichzelf heeft opgelegd.
In 2017 bedroeg dit percentage 97%. Daartegenover staat dat de gemiddelde termijn waarin de
adviezen werden uitgebracht, werd verkort van negen weken in 2017, tot zeven weken in 2018.
Vervolgens heeft ons college in 88% van de gevallen het advies van de commissie gevolgd.
Uiteindelijk is in 94% van de gevallen door ons college binnen de daarvoor gestelde wettelijk
termijn op de bezwaren besloten. Dit was vorig jaar 95% en betreft dus geen noemenswaardig
verschil.
Naast advisering ten aanzien van bezwaarschriften inzake besluitvorming van Gedeputeerde
Staten, kunnen ook Provinciale Staten de bezwarencommissie verzoeken om ten aanzien van
bezwaarschriften te adviseren. In het verslagjaar 2018 hebben Provinciale Staten twee
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bezwaarschriften ter advisering aan de commissie gezonden. Deze bezwaarschriften waren aan
het einde van 2018 nog in behandeling.
Verder beziet de bezwarencommissie elk jaar of zij in haar jaarverslag nog aanbevelingen kan
meegeven voor verbetering van het besluitvormingsproces. Naar aanleiding van de behandeling
van de bezwaarschriften in het verslagjaar 2018 heeft de commissie echter geen aanleiding
gezien om aanbevelingen te doen.
Naast aanbevelingen geeft de commissie in de regel ook een overzicht van de leerpunten die de
commissie aan de hand van de behandelde zaken voor de provinciale organisatie ziet. Deze zijn
opgenomen in een bijlage bij het jaarverslag, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. De bij de
bezwaarschriften betrokken medewerkers en vakafdelingen krijgen steeds de door de commissie
uitgebrachte adviezen onder ogen. Verder wordt het jaarverslag namens ons college door het
team juridische zaken onder de aandacht van de betrokken bureaus en afdelingen, waarbij de
benoemde leerpunten nogmaals in herinnering zullen worden geroepen. Daarnaast zal bij de
betrokken bureaus en afdelingen worden nagegaan welke verbeteracties naar aanleiding van de
betreffende leerpunten worden ondernomen.
Voor de verdere bijzonderheden van de bezwaarschriftbehandeling in 2018 wordt kortheidshalve
verwezen naar het jaarverslag.
Zoals ook in eerdere jaren het geval is geweest, zal ons college in een persoonlijk gesprek met
de voorzitter van de bezwarencommissie over het jaarverslag 2018 van gedachten wisselen. De
voorzitter van de bezwarencommissie heeft vooruitlopend op dit gesprek reeds aangegeven ook
dit jaar weer graag bereid te zijn het jaarverslag persoonlijk voor uw Staten toe te lichten en de
eventuele vragen van de betrokken Statencommissie daarover te beantwoorden.
Tot slot merken wij op dat dit jaarverslag u vrij laat wordt aangeboden. De reden hiervoor is
gelegen in de omstandigheid dat de collegevorming geruime tijd heeft gevergd, waardoor het
jaarverslag niet eerder aan ons college kon worden voorgelegd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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