
Van: Schraa, Ferry  
Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 16:34 
Aan: 'Maarten van Dijk' 
CC: Leunenberg, Gerritjan; Ammerlaan, Monique; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: RE: 41. Vragen (vervolg) M. van Dijk (PvdA) - Verlening omgevingsvergunningen 2015 
en 2016 - 20160415 
 
Geachte heer Van Dijk, 
 
In de bijlage treft u de antwoorden op uw technische vragen omtrent de verlening van 
omgevingsvergunningen in 2015 en 2016.  
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ferry Schraa 
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Publiekszaken 
 

 
 

 ferry.schraa@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 45 44 M 06 122 55 825 
Aanwezig op maandag t/m vrijdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
 
 

mailto:ferry.schraa@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/
http://twitter.com/StichtseVecht


Van: Maarten van Dijk [mailto:maarten.van.dijk@hetnet.nl]  
Verzonden: vrijdag 15 april 2016 12:34 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: 'Els Swerts'; 'Wim Bos'; pimbout@ziggo.nl; 'John Autar'; 'Pleun van der Kooij' 
Onderwerp: Technische vragen - betreft omgevingsvergunningen 2015 en 2016 
 
Beste griffie, 
 
In vervolg op de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de vergunningverlening 
(omgevingsvergunningen) in Stichtse Vecht hebben wij als fractie de volgende technische vragen: 
 
Vragen: 
 
1. Wat is de (gemiddelde) doorlooptijd van het afgeven van omgevingsvergunningen in 2015 (hele 

jaar) en in 2016 (t/m maart)?  
De gemiddelde doorlooptijd voor in 2015 verleende vergunningen voor een reguliere procedure is  
ongeveer 11 weken. Dit is gerekend van de datum van indiening tot en met de datum van de 
vergunning. Daarbij moet worden aangetekend dat in 2015 in ongeveer de helft van de gevallen 
aanvullende stukken nodig waren, waarvoor de aanvrager gemiddeld ongeveer 6 weken nodig 
had. Deze wachttijd zit dus in de gemiddelde doorlooptijd. In 2016 was de gemiddelde 
doorlooptijd van verleende vergunningen ca. 13 weken. Hierbij waren in ca. 70% van de gevallen 
aanvullingen nodig, waarbij de termijn ook toen gemiddeld zo’n 6 weken is opgeschort.  
Volledigheidshalve moet hierbij worden aangetekend dat de cijfers die uit het systeem 
gegenereerd worden niet 100% betrouwbaar zijn. 
     

2. Kunt u aangeven wat het aantal en percentage omgevingsvergunningen in 2015 (hele jaar) en in 
2016 (t/m maart) is waarvan de beslistermijn is verlengd? Kunt u hierbij een splitsing maken naar 
type vergunningen? 
Van de in 2015 verleende reguliere vergunningen is 243 keer de beslistermijn verlengd (ca. 
55%). In 2016 is de termijn tot nu toe 20 keer verlengd (ca. 37%). Dit is niet verder uit te splitsen 
naar het type vergunning. 
Volledigheidshalve moet ook hierbij worden aangetekend dat de cijfers die uit het systeem 
gegenereerd worden niet 100% betrouwbaar zijn. 

 
3. Bij de omgevingsvergunningen waarvan de beslistermijn is verlengd willen wij graag inzicht in de 

oorzaken hiervan (ook in percentages uitgedrukt). Lag de oorzaak bij de gemeente, bij de 
aanvrager of was het een combinatie van beide? 
Deze informatie is niet op korte termijn in percentages leverbaar, aangezien de reden van 
verlengen niet in het beheerssyteeem wordt aangetekend. Om dit soort informatie zichtbaar te 
maken zal intensief handmatig onderzoek moeten worden gedaan. 
 

4. Is er een jaarrapportage beschikbaar over de vergunningverlening 2015 in Stichtse Vecht? Zo ja, 
kunt u ons deze verstrekken? 
Nee, er is geen jaarrapportage beschikbaar. Op dit moment zijn wij bezig het functionerende 
beheerssysteem te evalueren op bruikbaarheid ten behoeve van essentiële 
managementinformatie. Binnenkort zullen wij intern met voorstellen komen om verbeteringen aan 
te brengen. 
 

 
Alvast bedankt voor de beantwoording van deze technische vragen. 
 
 
Met groet, 
 
Maarten van Dijk 
Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht  
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