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Inleiding 

Regels en procedures zijn noodzakelijk voor duidelijkheid en bewaking van de 

afspraken die gemaakt worden. Wel zal er altijd gestreefd moeten naar het 

terugdringen van overbodige regels. Ook de gemeente Zwolle heeft een ambitie 

om regelgeving terug te dringen. In de praktijk blijkt echter dat in alle lagen van 

de overheid er drang is om allesomvattende regelgeving in te voeren. Daar komt 

bij: risicomijdend gedrag, kadering van verantwoordelijkheden, streven naar 

volledige transparantie en het reageren op incidenten. Begrijpelijk, maar het is 

tijd- en kosten rovend en draagt bij aan een onnodig complexe maatschappij. 

 

Er komen steeds meer initiatieven en oproepen om regelzucht tegen te gaan. Soms 

worden burgers opgeroepen om hierin een rol te vervullen met suggesties of 

worden vanuit de overheid zelf acties ondernomen zoals flitsvergunningen. In de 

zoektocht naar deregulering stuitten de indieners van dit initiatiefvoorstel op de 

gemeente Boekel; een gemeente die al jaren een vereenvoudigde 

vergunningsaanvraagprocedure voor ‘enkelvoudige vergunning voor het onderdeel 

bouwen1 heeft. Hier is vanuit diverse gemeentes interesse voor getoond. Dit is ook 

inspirerend en leidend geweest voor dit initiatief voorstel.  
 

                                                           
1 http://www.boekel.nl/internet/wabo-omgevingsvergunning_3429/item/balie-omgevingsvergunning-voor-het-onderdeel-

bouwen-klaar-terwijl-u-wacht_13479.html 

 

http://www.boekel.nl/internet/wabo-omgevingsvergunning_3429/item/balie-omgevingsvergunning-voor-het-onderdeel-bouwen-klaar-terwijl-u-wacht_13479.html
http://www.boekel.nl/internet/wabo-omgevingsvergunning_3429/item/balie-omgevingsvergunning-voor-het-onderdeel-bouwen-klaar-terwijl-u-wacht_13479.html


 
 

 

Doel 

Te komen tot deregulering van de enkelvoudige vergunningsaanvraag voor het 

onderdeel bouwen. 

 

Analyse 

Bij een vergunningsaanvraag is van belang:  

- Toetsing bestemmingsplan, Bouwbesluit en Bouwverordening 

- Advies welstandscommissie 

- Publicatieplicht 

- Bezwaarschrift periode  

- Professionaliteit voorbereidingen 

 

Bij dit initiatief zijn onderstaande overwegingen meegenomen. 

 

Toetsing bestemmingsplan, Bouwbesluit en Bouwverordening:  

Veel tijd en energie wordt gestoken in beoordeling van vergunningsaanvragen. Bij 

de vergunningsaanvraag bij de gemeente, start een traject waarbij toetsing op 

bestemmingplan, Bouwbesluit en Bouwverordening uitgevoerd wordt, hier staat 

een periode van 8 (of in uitzonderingsgevallen 14 weken) weken voor.  

 

Advies welstandcommissie: 

Toetsing door de welstandscommissie gebeurt in de periode tussen aanvraag en 

besluit. Het welstandscommissie advies is geen wettelijke verplichting en ook het 

moment van de toetsing ligt niet vast. Dit zou dus ook voorafgaand aan de 

aanvraag kunnen gebeuren. Ook kan gekozen worden voor welstandsvrij bouwen. 

Tussenvormen zoals een pilot of op wijkniveau welstandsvrij bouwen zijn hierbij 

opties. 

 

Publicatieplicht: 

Het publiceren van de vergunningaanvraag door de gemeente is verplicht, het 

publiceren van de gunning of afwijzing niet.  

 

Bezwaarschrift periode: 

Burgers hebben (gelukkig) een wettelijk verankerd recht om bezwaar te maken 

tegen een verleende vergunning. Tegen een vergunningaanvraag kan geen 

bezwaar worden ingediend. In Zwolle wordt nagedacht over het vooraf informeren 

van de buurt zodat tegenstand in een vroeg stadium bespreekbaar is en officiële 

bezwaarschriften voorkomen kunnen worden.  

 

  



 
 

Professionaliteit voorbereidingen: 

In de aanloop naar een vergunningsaanvraag zijn er doorgaans professionals 

betrokken zoals architecten en bouwbedrijven. Als die hun werk goed doen toetsen 

zij hun voorstel aan de regelgeving van de gemeente zoals het bestemmingsplan 

en het bouwbesluit en bouwverordening. Ook zal een goede professional zich 

inzetten voor een duurzaam en bestendig bouwplan dat welstandswaarde heeft, 

omdat dit voor zijn klant de hoogste slagingskans en toekomstwaarde heeft. Die 

professional zal dus streven naar een goed opgezet plan dat breed gedragen wordt. 

Er zal altijd sprake zijn van subjectieve beoordeling door alle betrokken partijen.  

 

Uitwerking 

Vertrouwen geven aan professionals en commitment van diezelfde professionals 

kan leiden tot deregulering waarbij tijd en kostenvoordeel te halen valt.  

 

Voorstel: 

Er komt een openbare lijst van gecertificeerde organisaties. Alle 

bouwgerelateerde bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden en worden 

beoordeeld op objectieve criteria en voorwaarden. De organisaties 

onderschrijven dat ze hun plannen toetsen aan het bestemmingsplan, 

Bouwbesluit en Bouwverordening.  

 

Een gecertificeerde organisatie die een enkelvoudige vergunningsaanvraag 

voor het onderdeel bouw indient, krijgt aan de balie direct de gunning. De 

organisaties heeft dan immers al een advies van de welstandscommissie 

gevraagd en een positief besluit bijgesloten (indien dit nodig was). Ook toetsing 

aan het bestemmingsplan, Bouwbesluit en Bouwverordening zijn door de 

aanvrager uitgevoerd.  

De aanvraag en gunning worden gepubliceerd waarmee ook de 

bezwaarschriften periode van 6 weken ingaat.  

De vergunningsaanvraag die een periode van 6 tot 8 weken in beslag neemt 

komt hiermee te vervallen.  

De kosten voor de leges worden aangepast op het mindere werk dat door de 

gemeente uitgevoerd hoeft te worden.  

 

Deregulering, tijdswinst en lagere kosten zijn aansprekende winstpunten, maar 

het sluit ook aan bij de wens om vertrouwen aan partners te geven.  

 

  



 
 

Handhaving en sanctionering 

Vertrouwen is goed, handhaving noodzakelijk. Het systeem van vertrouwen kan 

alleen bestaan met een goede borging.  

Wanneer blijkt dat een bouw niet voldoet, zal de gecertificeerde organisatie ter 

verantwoording worden geroepen. De vergunningsaanvraag procedure wordt 

geëvalueerd en als daaruit blijkt dat de gecertificeerde organisatie niet aan de 

voorwaarden heeft voldaan wordt deze direct geschorst van de lijst. Na drie 

succesvolle (in één keer toegekend) nieuwe aanvragen kan de organisatie weer 

een aanvraag doen voor certificering en weer op de lijst geplaatst worden. Bij een 

tweede keer in de fout, zal de organisatie weer geschorst worden en vijf 

succesvolle nieuwe aanvragen moeten indienen voordat weer certificering 

aangevraagd kan worden. Drie slag is uit en betekent definitieve afvoer van de 

lijst.  

 

Voorwaarden 

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor certificering zullen door de 

betreffende gemeentelijke afdelingen en juristen moeten worden opgesteld. Naar 

de mening van de indieners zal bekendheid met de geldende bestemmingsplannen, 

bouwbesluit en bouwverordening een belangrijke criterium zijn. Ook bewezen 

ervaring, zoals gerealiseerde projecten waarbij toetsing van plannen door deze 

organisatie overbodig bleken kunnen in de beoordeling meegenomen worden. Er 

moet ruimte zijn voor nieuwkomers om aan te sluiten.  

Certificering geldt voor de professional persoonlijk, maar kan verbonden worden 

met het bureau waarvoor de werkzaamheden uitgevoerd worden.  

Aan het aangepaste lege bedrag dient een motiverende berekening te grondslag 

te liggen.  

 

Vervolg 

De verdere uitwerking kan uitgevoerd worden door de betreffende afdelingen en 

in een beslisnota worden voorgelegd aan de raad. Een jaarlijkse terugkoppeling 

naar de raad over de aantallen afgegeven vergunningen en eventuele arbitrages 

geeft de raad inzicht in het succes.  

 

Er wordt vanuit het Rijk nagedacht over wetgeving om het mogelijk te maken 

toetsing uit te gaan besteden naar de private markt. De contouren zijn nog niet 

helemaal duidelijk. Wanneer deze wetgeving aangenomen wordt zal bezien 

moeten worden hoe zich dit verhoudt met dit voorstel. Dit voorstel mag in ieder 

geval geen belemmering voor verdere deregulering zijn.  

 

In dit voorstel gaat het over bouwplannen van particulieren en nog niet over 

projecten, bouwontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Maar bij succes zijn 

ook in het verlengde van dit voorstel winsten te behalen op het gebied van 

deregulering en in vertrouwen werken met partners in een nog steeds groeiende 

stad.  

 


