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Onderwerp 
Procesvertegenwoordiging 
 
 
 
 
De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant; 
 
gezien de voorstellen van de programmamanagers; 
 
gelet op artikel 9 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord- 
Brabant 2018; 
 
overwegende dat de voordragen procesvertegenwoordigers naar het oordeel van 
de algemeen directeur voldoen aan de criteria, zoals vermeld in de toelichting op 
artikel 9 voornoemd; 
 
besluit:  
1. vast te stellen de aan dit besluit hangende en als zodanig gewaarmerkte lijst van 

personen aan wie algemene machtiging wordt verleend om het college van 
gedeputeerde staten in rechte te vertegenwoordigen in procedures van bezwaar, 
administratief beroep, beroep, hoger beroep, verzoeken om voorlopige 
voorziening en in- en externe klachtbehandeling. Hieronder wordt mede verstaan 
de vertegenwoordiging van gedeputeerde staten in voorbereidingsprocedures, 
de nieuwe Zaaksbehandeling en mediation; 

2. dit besluit ter goedkeuring te zenden aan het college van gedeputeerde staten en 
het, na verkregen goedkeuring, te voegen in het mandaatregister als bedoeld in 
artikel 11 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
2018; 

3. dit besluit, na verkregen goedkeuring, bekend te maken aan degenen aan wie 
machtiging is verleend; 

4. dit besluit, na verkregen goedkeuring, ter kennisneming te zenden aan de  
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aan de Rechtbank  
Oost-Brabant en aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant;  

5. het besluit van 4 december 2015 (3892681) in te trekken, waarmee de op basis 
van dat besluit verleende machtigingen om het college van gedeputeerde staten 
te vertegenwoordigen in de onder 1 bedoelde procedures komen te vervallen; 

6. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juli 2018. 
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’s-Hertogenbosch, 15 juni 2018 
 

 

De algemeen directeur, 
drs. M.J.A. van Bijnen MBA 

 

 

  

 
 
 
 
  



 
Overzichtslijst procesvertegenwoordigers provincie Noord-Brabant, 
behorende bij besluit van 15 juni 2018, nummer 4366461 

 

 

   

• dhr. mr. ing. B.F. Algera       
• dhr. mr. R. Bloemsma        
• mw. mr. ing. M.L.P.J. van Bommel 
• mw. mr. M.W.T. v.d. Bosch-v. Opzeeland 
• mw. mr. S. Bouchiba 
• mw. mr. P.J.C. Brekelmans-van Aert 
• mw. mr. G.J.W. van den Brink 
• dhr. G.A.M. van den Broek 
• dhr. R.M.P. Broeren 
• dhr. mr. drs. W. Burger 
• dhr. mr. H.M.P. Cappelle 
• dhr. mr. M.A.F.H. Ceelen 
• dhr. drs. B.C. Coolen 
• dhr. P.W.J.M. Corvers 
• dhr. mr. M. Diependaal bc. 
• dhr. mr. M.W.M. van Dooremaal 
• mw. mr. P.M.C. van Driel-Faasen 
• mw. mr. A.J. Eliazer 
• dhr. drs. L.P.N. de Gier 
• mw. mr. R.R.J.W. van Goethem 
• dhr. mr. N.E. Gradisen 
• dhr. mr. E.H.E. Heesters 
• dhr. H.A.J. van Hout 
• dhr. F.M. Jeths 
• mw. drs. M.D.G. Jochemsen 
• dhr. ing. T. Jongen 
• mw. mr. E.M. Kiekebelt 
• mw. mr. A.A.M. Kwantes-van de Ven 
• dhr. mr. H.J.W. Leenen 
• dhr. E.A.L.J.C. van Lieshout 
• dhr. W.G.A.C. Lommen 
• dhr. mr. K.A.W. van de Looij 
• mw. mr. L.S. van Loon 
• mw. mr. N.E. Monnee MSc 
• mw. mr. A.A.B. Nauta-van den Boom 
• mw. H.M.J. van Oudheusden-Geeraets 
• mw. mr. C.M.P.J. Pardoel 
• dhr. mr. T.B.A. Peelen 
• dhr. H.A.T.M. Pigmans 
• dhr. mr. M.N.J. van der Stappen 
• mw. mr. D.R.A. Slock 
• mw. mr. M.A.T.L. Thijssen 
• mw. mr. G.C. Toenbreker 
• mw. mr. A.C.H.A. Tulkens 
• mw. mr. P.W.A.M. van ’t Veer-Damen 
• dhr. J.D.F. Verboom 
• dhr. mr. ing. F.G. Veurink 
• mw. mr. R. Visser-Klaasen 
• mw. A.J. Vos 
• mw. mr. E.F.M. Vos 
• mw. mr. S.J.C.M. de Waart 
• mw. mr. drs. D.A.B. van Zwieten-Seip 


