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Samenvatting
In de commissie ruimte van september 2018 is de volgende vraag gesteld ten aanzien
van het publiceren van onze omgevingsvergunningen:
De commissie merkt op dat bij vergunningverlening een verschil zit tussen de dag van
vergunningverlening en de publicatiedatum. Daar zit blijkbaar regelmatig twee weken
tussen. Dat is verwarrend voor burgers. Ze zien bijvoorbeeld de buurman al graven en
werken maar er is nog niets gepubliceerd.
-

Klopt dit beeld?
Is er iets aan te doen? (proces verbeteren/versnellen?)
Zou het zo kunnen zijn dat vergunninghouders ook te vroeg beginnen regelmatig?
Dat de vergunning nog niet is verleend?

Ik wil bij dezen graag een volledig antwoord geven op de bovenstaande vragen.
Vraag 1: Klopt dit beeld?
ANTWOORD:
Dit beeld zou zeker kunnen kloppen, al zou een regelmatige termijn van 2 weken niet
moeten kunnen. Van oudsher worden de publicaties voor de afgegeven vergunningen,
door de administratieve ondersteuning, elke week op dinsdag ter publicatie
aangeboden. Hierdoor worden deze feitelijk op donderdag gepubliceerd en zijn dan
zichtbaar voor de een ieder, er is namelijk sprake van een wettelijke termijn tussen
het aanbieden en publiceren ervan. In theorie zou het dus kunnen zijn dat een
vergunning op dinsdagmiddag, na het aanbieden van de publicaties aan het landelijk
loket (DROP) verleend is en pas de week erop op donderdag gepubliceerd zal worden.
In dat geval zitten er bijna 9 dagen tussen.
Vraag 2: Is er iets aan te doen? (proces verbeteren/versnellen?)
ANTWOORD:
Het is niet wenselijk om het verschil in verlening en publicatie zo groot te hebben. We
hebben daarom het afgelopen jaar onderzocht, in combinatie met de mogelijkheid tot
het volledig digitaal afhandelen van de aanvraag, of we de verwerkingstermijnen met
betrekking tot het publiceren na verlening van een vergunning kunnen terugdringen
tot de minimale wettelijke termijn van 2 dagen. Dit is gelukt. Dit hebben we bereikt
door zowel het proces tot vergunningverlening, als ook het proces van publiceren aan
te passen in combinatie met het volledig digitaal afhandelen van de aanvragen om
een omgevingsvergunning per 1 juli 2019. Hierin hebben we het publiceren volledig

bij de casemanager (voorheen vergunningverlener) neergelegd en weggehaald bij de
administratieve ondersteuning.
Zodra een publicatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld na verlening van een
omgevingsvergunning, verzorgt de casemanager de publicatie in het landelijk
systeem DROP en zal de publicatie volgens de wettelijke termijn 2 dagen later
zichtbaar zijn in het reeds bekende landelijke loket.
Vraag 3: Zou het zo kunnen zijn dat vergunninghouders ook te vroeg beginnen
regelmatig? Dat de vergunning nog niet is verleend?
ANTWOORD:
Het is zeker mogelijk dat vergunninghouders/aanvragers eerder starten met de
werkzaamheden waarvoor zij een vergunning hebben aangevraagd. Daarnaast is
het zo dat een aanvrager na vergunningverlening direct mag starten met de
werkzaamheden, onafhankelijk van de publicaties. Dit is in beide gevallen volledig
op eigen risico. Dit betreft met name de activiteit ‘bouwen’. Er zijn ook
uitzonderingen waarbij een uitgestelde werking van toepassing is, zoals de
activiteiten kappen, aanleggen en monumenten. In dat geval mag pas begonnen
worden met de werkzaamheden nadat de bezwaartermijn van 6 weken is
afgelopen.
Het is tenslotte niet de bedoeling dat men start met de werkzaamheden alvorens
de vergunning is verleend. Wij informeren de burger hierover in onze
omgevingsvergunningen, maar hier tegen op treden, door middel van het
stilleggen van de werkzaamheden, kunnen wij vooral door middel van het
informeren door de oplettende burger, danwel het bij toeval constateren van de
werkzaamheden door onze toezichthouder. Volledig uitsluiten is onmogelijk.
Bijlagen: NVT

2/2

