
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 22 maart 2005, nr. 2005-12140, tot
bekendmaking van het Besluit kamers
administratief beroep Noord-Holland 2005 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering
van 22 maart 2005, onder nr. 2005-12140, het volgende
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;

overwegende dat zij voor de behandeling van admini-
stratieve beroepen kamers uit hun midden dienen te
vormen en de samenstelling en werkwijze daarvan
dienen te regelen;

gelet op artikel 171 van de Provinciewet;

gelezen de Verordening administratief beroep Noord-
Holland 2005;

besluiten:

vast te stellen het navolgende

Besluit kamers administratief beroep Noord-
Holland 2005

Artikel 1

lid 1
Voor de behandeling van elk administratief beroep als
bedoeld in artikel 1:5, lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht vormen wij een kamer, bestaande uit
a de portefeuillehouder die het aangaat;
b diens plaatsvervanger; en
c een van de overige leden van gedeputeerde

staten.

lid 2
De kamer wordt gevormd en de datum en tijd van de
zitting worden bepaald tijdens de rondvraag van onze
vergadering, op voorstel van de portefeuillehouder die
het aangaat.

Artikel 2
Indien de portefeuillehouder of zijn plaatsvervanger
niet beschikbaar is, wordt hij vervangen door een ander
lid van gedeputeerde staten.

Artikel 3
De portefeuillehouder is voorzitter. Indien hij niet
beschikbaar is, is de plaatsvervangend portefeuille-
houder voorzitter. Indien ook deze niet beschikbaar is,
wijst de kamer uit haar midden een voorzitter aan.

Artikel 4
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 is de commis-
saris van de Koningin voorzitter indien hij lid is van de
kamer.

Artikel 5
Griffier van een kamer is de ambtenaar die daartoe is
aangewezen door het hoofd van dat onderdeel van de
ambtelijke organisatie waarvan het taakgebied het
meest aansluit bij het onderwerp van het beroep.

Artikel 6
De griffier heeft in ieder geval tot taak
a het verzenden van alle stukken die van de kamer

uitgaan;
b het opstellen van het verslag van een hoorzitting;
c het bijstaan van de voorzitter en de leden van de

kamer.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2005.

Haarlem, 22 maart 2005. 

Gedeputeerde staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 4 april 2005. 
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