Jaarverslag bezwarencommissie 2019
De bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland adviseert Gedeputeerde Staten
over ingediende bezwaarschriften. Ieder jaar brengt zij vóór 1 juli verslag uit over haar
werkzaamheden en de wijze waarop zij haar taak heeft uitgevoerd in het voorafgaande jaar.

Aantal bezwaarschriften
ingediend in 2019:

471

Aantal bezwaren
ingetrokken in 2019:
waarvan:

Uit voorgaande
jaren:

Aantal bezwaren waarover is
geadviseerd in 2019:

80

365

88

12 (na wijziging/intrekken besluit),
35 (na informeel overleg)
41 (andere, niet bekende redenen)

Rechtspositie:
Handhaving:
Vergunningverlening:
Subsidies:
Wob:
Overig:

27

waarop 48 zittingen
zijn gehouden

107 (29%)
124 (34%)
Ongegrond:
Herroepen besluit: 128 (35%)
6 (2%)
Tussenadvies:

Niet-ontvankelijk:

89

Aantal bezwaren uitgesplitst naar beleidsterrein:

Aantal dagen zitting gehouden
in 2019:

Conclusie:

Aantal zaken dat op 31 december
2019 nog wacht op verdere
behandeling:

5
18 (DCMR:12, OZHZ: 5, ODH: 1)
320 (DBI: 200, ODH: 116, DCMR: 4)
15
5
2

Termijnen:
Binnen termijn van 12 weken geadviseerd:

97%

Buiten termijn van 12 weken geadviseerd:

3%

Gemiddelde doorlooptijd van een zaak:

10 weken

Van de 365 bezwaren
waarover is geadviseerd in
2019, hebben GS in 2019 in
354 zaken een beslissing op
bezwaar genomen.
In 353 zaken is het advies
van de bezwarencommissie
gevolgd, in 1 zaak zijn GS
afgeweken van het advies.

Aanbevelingen:

1. In enkele subsidie-

2.

Wanneer een derde
partij namens GS (een deel
van) hun archieven beheert,
vraagt de bezwarencommissie aandacht voor
het toezien op het op orde
hebben en houden van
deze archieven, zodat deze
archieven beschikbaar
blijven voor onder meer
onderzoek in het kader van
de Wet openbaarheid van
bestuur.

3. Indien een besluit
mogelijk een grote groep
personen (omwonenden)
raakt, doet de bezwarencommissie de aanbeveling
om dit besluit breder bekend
te maken dan op grond van
wettelijke verplichtingen is
vereist.

4. De bezwarencommissie
wijst op het in acht houden
van het splitsingsverbod bij
het nemen van een beslissing op bezwaar. Het is niet
toegestaan om naast een
beslissing op bezwaar een
nieuw primair besluit te
nemen waar bezwaar tegen
open staat.
200600934

bezwaren constateerde de
bezwarencommissie een
gebrekkige motivering van
de subsidiebeschikkingen.
De bezwarencommissie
vraagt aandacht voor een
deugdelijke en inzichtelijke
motivering van besluiten, met
name in die situaties waarin
de beschikking is gebaseerd
op een externe deskundigenof adviescommissie.

