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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Jaarverslag Bezwarencommissie 2019 

 

Geachte Statenleden, 

 

In juni heeft gedeputeerde Vermeulen uw Staten het jaarverslag van de bezwarencommissie van

de provincie Zuid-Holland doen toekomen. In lijn met zijn toezegging, deelt het college middels

deze brief haar bevindingen ten aanzien van dit jaarverslag met u.

 

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. Verder bevat

het jaarverslag een overzicht, waarin per categorie van bezwaarschriften vermeld staat hoeveel

adviezen er in 2019 zijn uitgebracht en in hoeveel gevallen geadviseerd is tot ongegrond-

verklaring van de bezwaren, tot herroepen van het besluit, of tot niet-ontvankelijkverklaring van

het bezwaarschrift. Voor de bijzonderheden van een en ander wordt u kortheidshalve verwezen

naar het jaarverslag en de daarbij van de bezwarencommissie ontvangen, informerende grafische

weergave, waarop de belangrijkste cijfer betreffende de bezwaarschriftbehandeling zijn

samengevat.

 

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 2019 heeft de commissie de volgende aanbevelingen

gedaan:

 

1 . Bij subsidiebesluiten dient alle zorg besteed te worden aan een deugdelijke en

inzichtelijke motivering, ook wanneer die besluiten berusten op de adviezen van een

externe deskundigencommissie. 

 

2. Er dient op toegezien te worden dat derde partijen, waaraan door uw college in mandaat

bevoegdheden zijn toegekend, hun archivering op orde hebben. 
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3. In situaties waarin een besluit een grotere kring van mogelijke betrokkenen (zoals

omwonenden) direct in hun belang kan raken, zou naar de mening van de

bezwarencommissie die kring van betrokkenen door middel van een algemene

kennisgeving van dat besluit op de hoogte gebracht dienen te worden, ook wanneer dat

wettelijk niet verplicht is. 

 

4. Voorkomen moet worden dat bij de beslissingen op bezwaar een ongeoorloofde splitsing

van besluiten plaatsvindt. Bovendien zou daarbij niet de indruk gewekt moeten worden

dat daarbij opnieuw bezwaar mogelijk is. 

 

De in de aanbevelingen 1 , 2 en 4 genoemde aspecten zijn  inmiddels binnen de betrokken

geledingen van de provinciale organisatie ondervangen. 

 

De aanbeveling als genoemd onder 1 betreft hoofdzakelijk de MIT-subsidies en is eveneens

relevant voor zogenoemde POP3-subsidies. De betrokken vakafdelingen zijn op dit punt

inmiddels uitvoerig voorgelicht en hebben hier inmiddels extra aandacht voor. 

 

De aanbeveling betreffende archivering bij externe gemandateerde partijen is met de betrokken

organisatie gecommuniceerd. De intern betrokken vakafdeling ziet er op toe dat BIJ12 op dit punt

aan de te stellen vereisten zal voldoen.

 

De onder 3 genoemde aanbeveling wordt organisatie breed onder de aandacht gebracht. De

aanbeveling is opgenomen in het interne informatieblad voor de verdere afhandeling van

bezwaarschriften, wat door het secretariaat van de commissie bij elk afzonderlijk door de

commissie uitgebracht advies gevoegd wordt.

 

Naast advisering ten aanzien van bezwaarschriften inzake besluitvorming van Gedeputeerde

Staten, kunnen ook Provinciale Staten en de commissaris van de Koning de bezwarencommissie

verzoeken om ten aanzien van bezwaarschriften te adviseren. In het verslagjaar 2019 hebben

Provinciale Staten en de commissaris geen bezwaarschriften ter advisering aan de commissie

gezonden. Wel is in 2019 door PS besloten ten aanzien van een tweetal bezwaarschriften

waarover de bezwarencommissie eind 2018 heeft geadviseerd. Het betrof daarbij het besluit met

betrekking aangaande een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis.

Conform de uitgebrachte adviezen zijn beide bezwaarschriften door uw Staten ongegrond

verklaard.

 



Ons kenmerk

PZH-2020-747236346 

3/3

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 2019 van gedachten wisselen.

Bovendien heeft de voorzitter van de bezwarencommissie aangegeven ook dit jaar weer graag

bereid te zijn het jaarverslag persoonlijk met de aangewezen Statencommissie te bespreken.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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