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15/SG/201700231 

 

Behandeld door de heer J. Blaauw, telefoonnummer (0592) 36 59 91 
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Inleiding 

Op 6 juli 2016 hebben Provinciale Staten (PS) de heer P.L. Polhuis benoemd als collegelid van de 

Noordelijke Rekenkamer (Statenstuk: 2016-736). De provincies Fryslân en Groningen hebben op 

respectievelijk 22 juni 2016 en 29 juni 2016 eenzelfde besluit genomen. 

 

Tegen dit besluit is door de heer J. Rijpstra op 16 december 2016 bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is 

voor inhoudelijke behandeling doorgeleid naar de commissie rechtsbescherming van de provincie 

Drenthe (alsook naar de commissies van de provincies Fryslân en Groningen). Op 9 maart 2017 heeft 

de commissie rechtsbescherming haar advies uitgebracht. Dit advies is in de bijlage van dit Statenstuk 

toegevoegd.  

 

In haar advies concludeert de commissie dat ingevolge artikel 8:4, derde lid, onder a, van de Awb 

geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit tot benoeming of aanstelling. De commissie 

concludeert derhalve dat het bezwaar niet-ontvankelijk is. 

 

Op basis van deze conclusie adviseert de commissie rechtsbescherming aan PS om het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het besluit van 6 juli 2016 in stand te houden. 

Aangezien PS het besluit tot benoeming hebben genomen, zijn PS bevoegd een beslissing over het 

bezwaarschrift te nemen. 

Advies 

Kennis te nemen van het advies van de commissie rechtsbescherming en te besluiten, conform dit 

advies, het bezwaar van de heer Rijpstra niet-ontvankelijk te verklaren. 

Beoogd effect 

Het bezwaar van de heer Rijpstra af te handelen binnen de wettelijke termijn. De heer Rijpstra kan 

tegen het besluit op het bezwaar binnen 6 weken na verzending daarvan een beroepschrift indienen 

bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht. 

Argumenten 

 

1. Op grond van artikel 7:1 van de Awb moet worden bepaald of tegen het benoemingsbesluit beroep 

kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. 

Uit artikel 8:4, derde lid, onder a van de Awb blijkt dat in dit geval geen beroep kan worden ingesteld 

bij de bestuursrechter. Dit betekent dat tegen het besluit van PS om de heer Polhuis te benoemen 

geen bezwaar kan worden gemaakt. Het bezwaar is niet-ontvankelijk. Als gevolg daarvan komen PS 

niet toe aan een beoordeling van de inhoudelijke bezwaren van de heer Rijpstra. 

 

Een en ander wordt nader toegelicht in het advies van de commissie rechtsbescherming, welke in de 

bijlage van dit Statenstuk is toegevoegd.  
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Uitvoering 

Tijdsplanning 

6 juli 2016: besluit PS Drenthe om de heer Polhuis te benoemen als collegelid van de  

 Noordelijke Rekenkamer. 

16 december 2016: de heer Rijpstra maakt bezwaar tegen de benoeming van de heer Polhuis.  

9 maart 2017:  de commissie rechtsbescherming brengt advies uit over het bezwaarschrift  

 van de heer Rijpstra. 

15 maart 2017:  namens PS wordt een brief verzonden aan de heer Rijpstra om eenmalig de  

 wettelijke beslistermijn uit te stellen. 

19 april 2017:  besluit op het bezwaarschrift van de heer Rijpstra wordt behandeld in PS  

 Drenthe. 

28 april 2017:  de wettelijke termijn voor een besluit op het bezwaarschrift loopt af. 

Extern betrokkenen 

Provinciale Staten van de provincies Fryslân en Groningen nemen eveneens een besluit op het 

bezwaarschrift van de heer Rijpstra, allen op advies van de eigen commissie rechtsbescherming. De 

adviezen van de drie commissies zijn onderling afgestemd. 

Communicatie 

De heer Rijpstra wordt per brief op de hoogte gebracht van het besluit van PS. 

Bijlagen 

1. Conceptbrief aan de heer Rijpstra betreffende het besluit op zijn bezwaarschrift.  

2. Brief van de commissie rechtsbescherming d.d. 13 maart 2017 betreffende advies op het 

bezwaarschrift van de heer Rijpstra. 

3. Advies van de commissie rechtsbescherming over het bezwaarschrift van de heer Rijpstra. 

4. Brief aan de heer Rijpstra d.d. 15 maart 2017 betreffende eenmalig uitstel van de wettelijke 

beslistermijn. 

 

 

 

Assen, 10 april 2017 

Kenmerk: 15/SG/201700231 

 

 

 

 

 

Namens het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 

 

 

J.J. van Aartsen, voorzitter  

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 10 april 2017, 

kenmerk 15/SG/201700231; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

Het bezwaar van de heer J. Rijpstra van 16 december 2016, gericht tegen het door Provinciale Staten 

genomen besluit van 6 juli 2016 om de heer P.L. Polhuis te benoemen als lid van het college van de 

Noordelijke Rekenkamer, niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

 

 

 

 

Assen, 19 april 2017 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

 



Aan: 

de heer J. Rijpstra 

Haulewei 2 

8857 RC  WIJNALDUM 

8857RC2 

Assen, 20 april 2017 

Ons kenmerk: 16/SG/201700231  

Behandeld door J. Blaauw (0592) 36 59 91 

Onderwerp: Besluit bezwaarschrift 

Geachte heer Rijpstra, 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift, tegen het besluit van Provinciale Staten op 6 juli 

2016 inzake de benoeming van de heer Polhuis als lid van het college van de Noordelijke 

Rekenkamer, deel ik u het volgende mee. 

In de vergadering van Provinciale Staten d.d. 19 april 2017 is uw bezwaar behandeld. 

Provinciale Staten hebben besloten uw bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en het 

besluit van 6 juli 2016 in stand te houden. Dit op grond van het advies van de commissie 

rechtsbescherming van de provincie Drenthe van 9 maart 2017 waarin gesteld wordt dat 

tegen het genoemde besluit geen bezwaar kan worden gemaakt. Volledigheidshalve 

verwijs ik u naar de gedetailleerde toelichting van de commissie rechtsbescherming in de 

bijlage. 

Informatie over de bezwaarprocedure kunt u vinden op 

http://provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure. Voor meer informatie over de beslissing op 

uw bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de Statengriffie van de provincie Drenthe, 

via bovenstaande contactinformatie. 

Hoogachtend, 

Provinciale Staten Drenthe, 

S. Buissink, griffier J.J. van Aartsen, voorzitter 

i.a.a.:

- Provinciale Staten Fryslân

- Provinciale Staten Groningen

- Commissie rechtsbescherming provincie Drenthe

http://provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure


 

Commissie rechtsbescherming 

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen 

telefoon (0592) 365673 

rechtsbescherming@drenthe.nl 

 

Aan 

de voorzitter en leden van Provinciale Staten 

van Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

Assen, 13 maart 2017 

Ons kenmerk RB20170004 

Onderwerp: Advies bezwaarschrift van de heer J. Rijpstra 

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

Hierbij doe ik u het advies van 9 maart 2017 inzake het door de heer J. Rijpstra ingediende bezwaar-

schrift aangaande uw besluit van 6 juli 2016 toekomen. Dit besluit betreft de benoeming van de heer 

P.L. Polhuis als lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. 

 

Ik verzoek u een besluit op het bezwaarschrift te nemen en vraag met name uw aandacht voor  

de termijn voor het nemen van het besluit op het bezwaarschrift. De wettelijke beslistermijn eindigt op 

17 maart 2017. Deze termijn kan met zes weken worden verdaagd. 

 

Tot slot verzoek ik u een afschrift van de eventuele verdaging en het besluit op het bezwaarschrift 

naar het secretariaat van de commissie te sturen. 

 

Hoogachtend, 

de voorzitter van de commissie, 

 
mevrouw mr. C.M. de Jonge 
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Commissie rechtsbescherming 

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen 

telefoon (0592) 365673 

rechtsbescherming@drenthe.nl 

 

 

Aan 

de voorzitter en leden van Provinciale Staten  

van Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

Assen, 9 maart 2017 

Kenmerk RB20170004 

Onderwerp: Advies betreffende bezwaarschrift de heer Rijpstra 

 

 

 

 

Geachte voorzitter en leden,  

 

Aan de commissie is ter advisering een bezwaarschrift voorgelegd van de heer J. Rijpstra (hierna: be-

zwaarde), wonende te Wijnaldum, van 16 december 2016, gericht tegen het door Provinciale Staten ge-

nomen besluit van 6 juli 2016, inhoudende de benoeming van de heer P.L. Polhuis als lid van het college 

van de Noordelijke Rekenkamer. 

 

 

Het bestreden besluit 

Bij besluit van 6 juli 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe de heer P.L. Polhuis benoemd als lid 

van het college van de Noordelijke Rekenkamer.  

 

 

Verloop van de procedure 

Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe hebben de gemeenschappelijke regeling Noordelij-

ke Rekenkamer ingesteld. 

 

Ingevolge artikel 79m, eerste lid, jo. artikel 79c, eerste lid, van de Provinciewet benoemen Provinciale 

Staten van de deelnemende provincies gezamenlijk de leden van de gemeenschappelijke rekenkamer.  

 

Op grond van artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2016 worden de 

voorzitter en de overige leden van de Noordelijke Rekenkamer bij gelijkluidend besluit van Provinciale 

Staten van de deelnemende provincies benoemd voor een periode van 6 jaar. 

 

Bij besluit van 22 juni 2016 hebben Provinciale Staten van Fryslân de heer P.L. Polhuis benoemd als lid 

van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Bij besluit van 29 juni 2016 hebben Provinciale Staten 

van Groningen de heer P.L. Polhuis benoemd als lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Bij 

besluit van 6 juli 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe de heer P.L. Polhuis benoemd als lid van 

het college van de Noordelijke Rekenkamer.  
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Bij e-mailbericht van 16 december 2016 heeft de heer Rijpstra bezwaar gemaakt tegen voormelde be-

noeming. Bij brief van 25 januari 2017 is de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en is de heer 

Rijpstra in de gelegenheid gesteld om aan te geven waarom: 

a. hij van mening is dat, gelet op het bepaalde in artikel 8:4, derde lid, onder a van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb) tegen voormelde benoeming bezwaar kan worden gemaakt; en  

b. het bezwaarschrift, gelet op het bepaalde in artikel 6:7 van de Awb, eerst na verloop van ca. zes 

maanden na het besluit is ingediend. 

 

Bij brief van 31 januari 2017 heeft de heer Rijpstra hierover het volgende bericht: 

 

Primair is de reden van mijn late bezwaar wat betreft de aanstelling van de hr. Polhuis, dat ik mij sinds 

kort weer zodanig hersteld voel van mijn ziekte dat ik dit weer kan oppakken.  

 

Voor het overige is de reactie van de heer Rijpstra inhoudelijk van aard.  

 

Tevens geeft de heer Rijpstra in zijn reactie aan dat het bezwaar als een bejegeningsklacht moet worden 

beschouwd: “begaan door de heer Polhuis ten aanzien van burgers die zich wel zorgen maken over de 

veiligheid en ziekte m.b.t. Omrin REC”. 

 

Op 13 januari 2017 heeft de heer Rijpstra in een telefoongesprek met een medewerker van de provincie 

Drenthe aangegeven dat hij met voormelde reactie niet heeft beoogd zijn bezwaar te veranderen naar een 

klacht zoals bedoeld in artikel 9:1 van de Awb. 

 

 

Wettelijk- en toetsingskader 

Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, van de Awb moet degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een 

bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen, eerst bezwaar maken bij het bestuursorgaan 

dat het bestreden besluit heeft genomen.  

 

Ingevolge artikel 8:4, derde lid, onder a, van de Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit 

tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 

van de Ambtenarenwet als zodanig, een militair ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Militaire Ambte-

narenwet 1931 als zodanig, een lid van het personeel van een zelfstandig bestuursorgaan waarop inge-

volge artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de ambtelijke rechtspositieregels van 

overeenkomstige toepassing zijn als zodanig, een dienstplichtige als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Ka-

derwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden.  

 

 

Overwegingen 

Uit artikel 7:1 van de Awb vloeit voort dat eerst moet worden nagegaan of tegen het besluit tot benoeming 

beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld. Uit artikel 8:4, derde lid, onder a, van de Awb blijkt 

dat dit in casu niet het geval is, in aanmerking genomen dat de daarin genoemde uitzonderingen zich hier 

niet voordoen. Hieruit volgt dat tegen het besluit van Provinciale Staten tot benoeming van de heer Pol-

huis geen bezwaar kan worden gemaakt. Het bezwaar is dan ook niet-ontvankelijk.  

 

Dit betekent dat u in het licht van het bezwaarschrift ook niet toekomt aan een beoordeling van de inhou-

delijke bezwaren van de heer Rijpstra tegen voormelde benoeming. 

 

De commissie is van oordeel dat er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over de niet-ontvankelijkheid van 

het bezwaar, zodat de commissie op grond van artikel 7:3 van de Awb heeft afgezien van het horen van 

de heer Rijpstra. 
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Advies van de commissie 

De commissie adviseert: 

1. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. het besluit van 6 juli 2016 in stand te laten. 

 

Hoogachtend, 

de commissie rechtsbescherming, 

       
mr. L.F. de Jager, secretaris      mr. C.M. de Jonge, voorzitter 
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Aan:

de heer J. Rijpstra
Haulewei2
8857 RC WIJNALDUM
,ht,htt¡il,l,ll,tt,th,tlt

Assen, 15 maarl2017
Ons kenmerk SG/201 700231
Onderwerp: Verdaging beslissing bezwaarschrift

Geachte heer Rijpstra,

Op 25 januari 2017 hebben wij u meegedeeld dat uw bezwaarschrift voor advisering in
handen is gesteld van de Commissie rechtsbescherming en dat wij uiterlijk 12 weken
na 16 ðecember 2016 een besluit op het bezwaarschrift dienen te nemen. ln verband
met een aantal vragen aan u ten aanzien van de ontvankelijkheid van uw bearuaar-
schrift is deze termijn verlengd tot 17 maarl2Ol7.

Het is niet mogelijk om binnen deze termijn een beslissing te nemen. De reden hier-
voor is dat het advies van de commissie op 13 maart 2017 aan ons is uitgebracht en
wij op basis daarvan een zorgvuldige beslissing willen nemen. Dit vraagt meer tijd en
daarom maken wijgebruik van de mogelijkheid de beslistermijn met zes weken te
verdagen tot 28 april 2017. Volledigheidshalve deien wij u mee dat dit geen conse-
quenties heeft voor de termijn waarbinnen u beroep kunt instellen. Deze termijn vangt
aan de dag na verzending van de schriftelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

Hoogachtend

Provinciale Staten van Drenthe,
namens dezen,

mevrouw mr. drs. S. Buissink, Statengriffier

provincie Fryslân
provincie Groningen
Comm issie rechtsbescherm ing

La.a.




