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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 dit document. De procedure met betrekking tot 

de voorzitter wijkt af van die van de leden en is vastgelegd in 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. hydrologie; 

b. geotechniek, funderingstechniek en kennis van interactie tussen gebouw/infrastructuur en 

ondergrond (in verband met zakkingsschade);  

c. landbouw, bosbouw, natuur en landschap in termen van gevolgen (schade, opbrengstderving) 

door grondwaterstandsveranderingen; 

d. bestuurs- en bouwrecht in verband met juridische aspecten met betrekking tot schade door 

grondwaterstandsveranderingen. 

2. PROCEDURE BENOEMING 

2.1 FUNCTIEPROFIEL/WERVING 

Volgens artikel 3, lid 3 van het Instellingsbesluit stellen Gedeputeerde Staten voor elke functie een 

functieprofiel op (in overleg met de commissie). Indien er in de commissie een vacature ontstaat, 

zullen commissieleden eerst zelf binnen hun netwerk informeel één of meer kandidaten benaderen 

die beantwoorden aan het profiel. De kandidaat dient een autoriteit te zijn (geweest) op zijn of 

haar vakgebied. Gezien de vereiste onafhankelijkheid en neutraliteit mag geen enkele 

belangenverstrengeling aanwezig zijn. 

2.2 SELECTIE 

Eén of meerdere geschikt geachte kandidaten worden met hun instemming voorgedragen voor de 

selectiecommissie. Deze bestaat uit: 

- de voorzitter van de ACSG; 

- de secretaris van de ACSG; 

- een commissielid; 

- de portefeuillehouder ACSG van de AAC ROWW namens alle provincies. 

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 niet alleen zeer 

deskundig is, maar ook communicatief vaardig en dat hij/zij past in het team. 

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 
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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. 

 

  


