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Aanleiding 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft verzocht om het onderwerp verlening van omgevings- 
vergunningen te agenderen voor de commissie Fysiek Domein. 
 
Aanleiding hiervoor is de beantwoording van de schriftelijke- en technische vragen over de verlening 
van omgevingsvergunningen in Stichtse Vecht. 
 
Tijdens de behandeling in de commissie Fysiek Domein willen we stil staan bij de volgende punten: 

1) De oorzaken van het van rechtswege verlenen van omgevingsvergunningen en de verlenging 
van beslistermijnen  

2) De maatregelen die door het College zijn getroffen en nog worden getroffen om het van 
rechtswege verlenen van vergunningen te voorkomen 

3) De wijze waarop we de dienstverlening (w.o. de dooplooptijden) aan burgers en ondernemers 
die een omgevingsvergunning aanvragen kunnen verbeteren 

 
De beantwoording van de schriftelijke vragen (brief d.d. 29 maart 2016) en technische vragen 
(mailbericht d.d. 10 mei 2016) zijn bijgevoegd. 
 
Juridisch kader 
Omgevingsvergunningen kunnen worden onderverdeeld in vergunningen die worden voorbereid met 
de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure en vergunningen die worden voorbereid met de 
uitgebreide (langere) procedure. De reguliere voorbereidingsprocedure kent een beslistermijn van 8 
weken. Deze termijn mag eenmalig verlengd worden met 6 weken. Bij niet tijdig beslissen wordt de 
vergunning van rechtswege verleend. De uitgebreide voorbereidingsprocedure kent een beslistermijn 
van 26 weken. Dit is echter geen fatale termijn; bij niet tijdig beslissen wordt vergunning niet van  
rechtswege verleend.  
 
Dit voorstel gaat in op de verlening van omgevingsvergunningen met een reguliere (korte) 
voorbereidingsprocedure. 
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Bespreekpunten 
De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de verlening van omgevingsvergunningen in Stichtse 
Vecht. Op de gemeentepagina (officiële bekendmakingen) wordt met enige regelmaat melding 
gemaakt van “van rechtswege” verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier om niet zomaar 
vergunningen. In 2016 zijn al meer dan 10 omgevingsvergunningen van rechtswege verleend. 
 
Verder valt het ons op dat de beslistermijn voor omgevingsvergunningen met grote regelmaat door het 
College wordt verlengd. Uit oogpunt van een goede en snelle dienstverlening aan onze inwoners stelt 
ons dit niet gerust. 
 
De gemiddelde doorlooptijd voor in 2015 verleende vergunningen voor een reguliere procedure is 
ongeveer 11 weken. In 2016 is de gemiddelde doorlooptijd van verleende vergunningen opgelopen tot 
circa 13 weken. Op grond van wet- en regelgeving zou op een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning binnen 8 weken moeten worden beslist.  
 
Op basis van de beantwoording van de schriftelijke- en technische vragen constateren wij verder dat 
de management-/stuurinformatie op het terrein van vergunningen verbetering behoeft.   
 
De fractie van de PvdA wil graag met uw commissie stil staan bij: 
 

1. De oorzaken van het van rechtswege verlenen van omgevingsvergunningen en de 
verlenging van beslistermijnen  
 

- In hoeverre verloopt de vergunningverlening in Stichtse Vecht op een efficiënte en 
effectieve wijze? 

- Is de gemeente in control waar het gaat om de verlening van omgevingsgunningen? 
Zijn de oorzaken van het van rechtswege verlenen van omgevingsvergunningen en 
de verlenging van beslistermijnen structureel of incidenteel van aard? 

 
2. De maatregelen die door het College zijn getroffen en nog worden getroffen om het van 

rechtswege verlenen van vergunningen te voorkomen 
 

- Welke maatregelen heeft het College tot nu toe getroffen om de vergunningverlening 
te verbeteren en het van rechtswege verlenen van vergunningen te voorkomen? 

- Welke maatregelen gaat het College nog treffen om de vergunningverlening te 
verbeteren en om het van rechtswege verlenen van vergunningen te voorkomen? 

 
De PvdA-fractie ziet graag dat er een verbeterplan Vergunningsverlening wordt opgesteld, 
met hierin de concrete verbetermaatregelen (capaciteit, procesverbeteringen (o.a. LEAN, 
integrale aanpak), ICT-verbeteringen (o.a. managementinformatie)) op basis waarvan de 
voortgang periodiek gemonitord kan worden.  

 
3. De wijze waarop we de dienstverlening (w.o. de dooplooptijden) aan burgers en 

ondernemers die een omgevingsvergunning aanvragen kunnen verbeteren 
 

Om de dienstverlening aan burgers en ondernemers die een omgevingsvergunning 
aanvragen te verbeteren en een flinke impuls te geven (excellente dienstverlening) zien zij 
graag dat dat de volgende voorstellen worden verkend/ uitgewerkt: 
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- Het werken met flitsvergunningen in Stichtse Vecht: een flitsvergunning maakt het 
mogelijk eenvoudige vergunningen na 1 werkdag af te geven.  

- Screening vooraf of stukken voor een omgevingsvergunning compleet zijn (in 1 keer 
goed principe). Nu blijkt dat in veel gevallen aanvullende stukken nodig zijn; hoe 
voorkomen we dit?  

- Het proces van vergunningverlening screenen op efficiëntie en effectiviteit mede uit 
oogpunt van deregulering. Wat kan er beter en eenvoudiger? 

- Klanttevredenheidsmeting naar de dienstverlening op het terrein van 
vergunningverlening (naar voorbeeld van de gemeente Utrechtse Heuvelrug).  

 
 
Bijlagen: 

- Beantwoording schriftelijke vragen inzake verlening van omgevingsgunningen in 
Stichtse Vecht d.d. 29 maart 2016. 

- Beantwoording technische vragen betreffende omgevingsvergunningen 2015 en 2016 
d.d. 10 mei 2016. 

 
 
Stichtse Vecht, 24 mei 2016 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 
 
M.J. van Dijk    
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