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Benoeming, schorsing en ontslag voorzitter
commissie

1. INLEIDING
Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de ACSG is op hoofdlijnen geregeld in het
Instellingsbesluit ACSG 2018 (zie A-201). Het gaat om de benoeming van de voorzitter en vier tot
zes andere leden. Deze laatsten zijn onderwerp in document P-610 De procedure met betrekking
tot de voorzitter wijkt af van die van de leden en is vastgelegd in dit document P600.
Conform artikel 3, lid 2 van het Instellingsbesluit is de samenstelling van de commissie zodanig dat
deskundigheid op de volgende gebieden aanwezig is:
a.
b.
c.
d.

hydrologie;
geotechniek, funderingstechniek en kennis van interactie tussen gebouw/infrastructuur en
ondergrond (in verband met zakkingsschade);
landbouw, bosbouw, natuur en landschap in termen van gevolgen (schade, opbrengstderving)
door grondwaterstandsveranderingen;
bestuurs- en bouwrecht in verband met juridische aspecten met betrekking tot schade door
grondwaterstandsveranderingen.

De voorzitter heeft globaal inzicht in deze gebieden.

2. PROCEDURE BENOEMING
2.1 FUNCTIEPROFIEL/WERVING
Volgens artikel 3, lid 3 van het Instellingsbesluit stellen Gedeputeerde Staten op voordracht van de
BAC ROWW voor elke functie een functieprofiel op. De Commissie en BIJ12 kunnen hierin de BAC
ROWW adviseren. Hierbij wordt verwezen naar A-005 Taakomschrijving voorzitter ACSG. Hierin
zijn onder meer de gewenste competenties en functie-eisen vermeld. Omdat het zwaartepunt van
de schadegevallen in financiële zin veelal op landbouwgebied ligt, is de voorzittersfunctie tot nu toe
altijd bezet geweest door iemand met bestuurlijke ervaring en met een “Wageningen” achtergrond.
Indien er in de commissie een vacature ontstaat, kunnen commissieleden in overleg met de
coördinerende provincie eerst zelf binnen hun netwerk informeel één of meer kandidaten noemen
die beantwoorden aan het profiel. Gezien de vereiste onafhankelijkheid en neutraliteit mag geen
enkele belangenverstrengeling aanwezig zijn. Ook is het mogelijk te werven door een vacature in
bijvoorbeeld een landelijke krant te plaatsen.

2.2 SELECTIE
Eén of meerdere geschikt geachte kandidaten worden met hun instemming voorgedragen voor de
selectiecommissie. Deze bestaat uit:
-

de portefeuillehouder ACSG van de BAC ROWW;
de secretaris van de ACSG;
een commissielid;

De selectiecommissie beoordeelt de kandidaat op basis van de tevoren toegezonden informatie
(CV) en aan de hand van het sollicitatiegesprek. Belangrijk is dat de kandidaat naar buiten toe het
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deskundige profiel en belangen van de commissie laagdrempelig weet neer te zetten, en naar
binnen toe op inspirerende, communicatieve wijze leiding geeft aan het realiseren van de missie en
doelstellingen.

2.3 BENOEMING
De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal 4 en maximaal 6 andere leden. Zij worden op
voordracht van de BAC ROWW benoemd door gedeputeerde staten. Gedeputeerde staten
benoemen uit de andere leden tevens een plaatsvervangend voorzitter. Gedeputeerde staten
stellen op voordracht van de BAC ROWW voor elke functie een functieprofiel op. Een benoeming
geldt voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

3. SCHORSING EN ONTSLAG
De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving
aan gedeputeerde staten per adres, het secretariaat van de Adviescommissie Schade Grondwater
bij BIJ12.
Gedeputeerde staten kunnen de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan op
voordracht van de BAC DROW dan wel op eigen initiatief de BAC ROWW gehoord hebbende.
Gedeputeerde staten dragen door middel van de BAC ROWW zorg voor uniforme besluitvorming in
de 12 provincies ten aanzien van benoeming, ontslag en schorsing.

