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Woord vooraf

Dit discussiestuk is vastgesteld tijdens het
NAJK-bestuur

van

januari

2006.

De

Minder regels, kortere procedures, decentraal

standpunten over dit onderwerp worden

en uitvoeringsgericht zijn de achterliggende

tijdens

gedachten voor de nieuwe wet Ruimtelijke

ingenomen. Wij wensen iedereen veel inzicht

Ordening waarvan op dit moment wordt

en hopen dat het DB, maar ook de provinciale

verwacht dat deze in 2007 van kracht moet

AJK’s en afdelingen aan de slag kunnen met

zijn.

de uitkomsten van dit stuk.

Volgens

het

ministerie

van

het

bestuur

van

maart

2006

VROM

(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Aan dit stuk werkten mee:

Milieubeheer) moeten deze regels ervoor gaan
zorgen

dat

er

meer

ruimte

is

om

te

- DB NAJK.

ondernemen, en het moet mogelijk worden

- Werkgroep RO Limburg.

om de vele verschillende vergunningen die je

En kwam tot stand dankzij de input van

voor

geïnterviewden, bestuurders en medewerkers

één

project

nodig

hebt,

centraal

gecoördineerd aan te vragen.

van verschillende provincies die hun visie op

De wet Ruimtelijk Ordening bepaalt hoe

en

Nederland eruit ziet en uit zal gaan zien in de

Ruimtelijke Ordening hebben gegeven.

hun

ervaringen

over

het

onderwerp

toekomst. De oude wet stamt nog uit 1965,
sindsdien zijn er al veel wijzigingen geweest.

Roelien Ruiter © januari 2006

In dit stuk willen we een aantal zaken die te
maken hebben met Ruimtelijke Ordening, het
ruimtelijk beleid en de wetten behandelen.
Waar

lopen

verschillende

gebieden

in

Nederland tegenaan als het om RO gaat? Zijn
er regionale verschillen? Bij wie moet je
waarvoor

zijn?

Wat

is

de

rol

van

de

Nederlandse Vereniging van Gemeenten op dit
onderwerp? Welke belangen spelen er op welk
moment? Waarom zijn er zoveel verschillen
en hoe gaat het er in de toekomst uitzien?
Kortom verschillende zaken over Ruimtelijke
Ordening op een rij.
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Inleiding

Eigen verantwoordelijkheid
VROM spreekt bewoners, maatschappelijke

Welke thema’s spelen er in verschillende

organisaties en bedrijven aan op hun eigen

regio’s

verantwoordelijkheid.

op

het

gebied

van

Ruimtelijke

Het

ministerie

Ordening en welke wetten zijn er op dit

vertrouwt op het zelfoplossend vermogen in

moment? En met welke problemen krijg je als

de samenleving.

jonge boer of tuinder te maken als het gaat
om het onderwerp Ruimtelijke Ordening?

Minder regelgeving
VROM

ministerie

van

overbodige

regelgeving.

Uitgangspunt is: alleen regels waar het moet.

Uitgangspunten VROM
Het

saneert

Volkshuisvesting,

Handhaving

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

VROM versterkt de handhaving van wet- en

zegt op haar website dat ze de volgende

regelgeving op de terreinen van ruimte,

taken heeft: het scheppen van een prettige

wonen en milieu en pakt situaties aan die een

woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk

risico

ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van

veiligheid van de burgers.

een duurzame toekomst. Het ministerie van
VROM bestaat sinds 1982. Toen werd het
beleidsterrein milieubeheer toegevoegd aan
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
Basis voor RO in Nederland is De Nota Ruimte

inhouden

voor

de

gezondheid

en

Accent op uitvoering
De energie van VROM gaat zich vooral richten
op de uitvoering van beleid. Geen grootse,
nieuwe plannen bedenken, maar uitvoeren en
bijsturen van de plannen die er liggen.

en de (komende) wet op de RO. De Nota

Sterke rol provincies en gemeenten

Ruimte beschrijft de visie van het kabinet op

Maatschappelijke problemen moeten op de

de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

schaal worden aangepakt waar dit het beste

De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een

kan. Dat is vaak het niveau van de provincie

sterke economie, een veilige en leefbare

of de gemeente. VROM schept ruimte voor

samenleving en een aantrekkelijk land. Het

provincies en gemeenten om een sterkere rol

gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen

te spelen.

tussen nu en 2020, met een doorkijk naar
2030. In de nota worden de hoofdlijnen van

Meer Europees en internationaal georiënteerd

beleid aangegeven, waarbij het kabinet kiest

Europese regelgeving bepaalt in toenemende

voor 'decentraal wat kan, en centraal wat

mate het beleid en de regelgeving in eigen

moet'.

land. Nederland moet zich internationaal
sterk manifesteren om invloed uit te oefenen

Burger centraal

op verdragen en Europees beleid.

Het beleid wil zich richten naar de problemen

En

zoals de burger die ervaart.

voorgenoemde ideeën nu in de praktijk?
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Gezond en veilig wonen

passingen te doen aan een huis. VROM

Voor iedereen moet gelden dat de bodem, het

stimuleert dat de keuzevrijheid ook voor

water en de lucht in de leefomgeving, maar

mensen met een 'smalle' beurs binnen bereik

ook het voedsel, de producten en het

is.

drinkwater zo gezond en veilig zijn, dat je
slechts een verwaarloosbaar risico loopt voor

Tot zover de plannen van VROM, een andere

je

de

instantie die zich bezig houdt met dit thema

beleidsmakers dat ook bewoners zich zelf

en met name de bestuurlijke processen beter

verantwoordelijk voelen.

wil laten verlopen is de VNG.

gezondheid.

Toch

verwachten

Duurzaam ondernemen
VROM

stimuleert

ondernemen,

bedrijven

bedrijfsactiviteiten het milieu te ontzien.

heeft als voornaamste doel de kwaliteit en

VROM

kracht

de

zeggen
adviezen

in

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VGN)

bij

wil

te
hun

geeft

dat

duurzaam

voor

de

van

lokaal

bestuur.

Dit

speelt

huisvesting van overheidsorganisaties zelf het

natuurlijk een belangrijke rol ook als het gaat

goede voorbeeld, door het gebruik van

om het thema Ruimtelijke Ordening. De

milieuzorgsystemen

belangrijkste taken van de VNG zijn:

en

door

duurzame

materialen in te kopen.

•

bij andere overheden. Tweede Kamer,

Duurzaam consumeren
Het

ministerie

wil

Belangenbehartiging van alle gemeenten

mensen

helpen

Kabinet en maatschappelijke organisaties

hun

steentje aan het milieu bij te dragen door
milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. VROM
wil laten zien welke producten het milieu
ontzien.

zijn belangrijke gesprekspartners.
•

Dienstverlening: advisering aan alle leden
over actuele ontwikkelingen (pro actief)
en advisering aan individuele leden (op
verzoek).

Kwaliteit van de stad
VROM ondersteunt steden met geld, kennis en

Verder heeft de VNG een platformfunctie,

regelgeving, waardoor ze kunnen investeren

deze

in de openbare ruimte en in herstructurering

commissies,

provinciale

van oude 'probleemwijken'. Door het wonen in

congressen,

studiedagen

de stad aantrekkelijker te maken zal de

raadplegingen. De belangenbehartiging zet

bevolkingssamenstelling in de steden meer

zich

variatie gaan vertonen.

besluitvorming

wordt

voort

provincies.

uitgeoefend

in
De

het
bij
VNG

via

VNG-

afdelingen,
en

gehele
de

de

leden-

proces

rijksoverheid

initieert

van
en

bestuurlijk

Keuzevrijheid van wonen

overleg waarbij een delegatie van VNG-

Iedere burger moet kunnen kiezen hoe hij of

bestuurders en directieleden onderhandelt

zij wil wonen: in een koophuis, huurhuis of in

namens de gemeenten met ministers en

een zelfgebouwd huis. Verder moet het qua

staatssecretarissen.

vergunningen

behartiging richt zich ook op Tweede en

eenvoudiger
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Eerste

Kamer

en

belangrijke

maatschappelijke organisaties. Verder is er
veel bestuurlijk overleg. Zo’n overleg gaat
vrijwel

altijd

over

actuele

beleids-

onderwerpen.
Bestuurders

met

(praktijk-)ervaring

specifieke
op

het

kennis

en

beleidsterrein

waarover het overleg gaat, praten mee.
Digitaliseren streekplannen
Ruimtelijke
beleidsvelden

Ordening
waar

is
de

een
VNG

van
zich

de
mee

bezighoudt. Zo worden overheden begeleid
met de digitalisering van streekplannen.
Hierbij helpen ze regio’s om hun plannen
digitaal te maken. Dit moet omdat de
overheid streeft naar meer transparantie,
betere

uitwisselbaarheid

van

gegevens,

samenwerking van verschillende loketten en
waar mogelijk ook meer toegankelijkheid en
beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld burgers
en bedrijfsleven. Per 2007 moeten gemeenten
en provincies een begin hebben gemaakt met
het digitaliseren. Zij hebben dan nog 10 jaar
om het helemaal af te krijgen.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Verschillen in regio’s

tegen het probleem aan dat als er een
subsidie te halen is, men soms stuit op

Tussen de regio’s zijn op dit moment grote

vergunningen

verschillen waar het gaat om bijvoorbeeld

subsidie wordt misgelopen. Men is gebonden

vergunningen en ruimtelijk beleid. Zowel de

door de termijn van de vergunningen. Vaak

problemen zelf, maar ook het beleid verschilt

hebben de afwijzingen ook te maken met

sterk per provincie. Een bestuurder uit

persoonlijke voorkeuren van bijvoorbeeld de

Brabant verwoordt het als volgt: ‘dat wat er

gedeputeerden. Het verschil in ‘wetten en

bijvoorbeeld op de hele provincie Zeeland

regels’

afkomt, is vergelijkbaar met slechts één

concurrentieverstorend.

reconstructiecommissie

in

Brabant.

waardoor

per

uiteindelijk

gemeente,

werkt

de

vaak

Met

andere woorden, hierin zie je een factor 9
verschil’!

Knelpunten

En in Gelderland bijvoorbeeld is jarenlang

Ing.

veel energie gestoken in de reconstructie. Nu

komt

dreigt men daar deze uitkomsten deels niet

knelpunten in de regio’s:

mee te nemen in de streekplannen. Het

‘Gemeenten

probleem is ook dat er veel verschillende

bestaande situaties te veranderen. Veel

plannen worden ontwikkeld met verschillende

gronden worden om de een of andere reden

statussen, zoals een bestuurder meldt. Dit

als waardevol gekwalificeerd in bestemmings-

komt ook weer door verschillende overheden,

en streekplannen. Er is een zekere angst om

gemeente, regio, provincie, maar ook de

ontwikkelingen

waterschappen,

(vogelrichtlijn

vergroten van een bouwperceel) toe te laten.

enz.). Iedere overheid en instantie heeft weer

Want het zou eens zo kunnen zijn dat de

een eigen belang en verantwoordelijkheid.

waarde van het gebied aangetast wordt.

In Drenthe kun je bijvoorbeeld op dit moment

Ontwikkelingen

geen bedrijf starten in de intensieve sector,

gevestigde

zelfs als je de grond hebt en beschikt over de

moeizame zaak. Door deskundigen wordt wel

rechten, dan wordt een bouwvergunning niet

gesproken over ‘heimweelandschappen’. De

afgegeven. ‘Het lijkt er vaak op dat de

term spreekt voor zich, denk ik. Verder is het

provincies en gemeenten ook onvoldoende

feit dat er steeds meer ‘burgers’ in het

beschikken

buitengebied

en

over

de

de

EU

nodige

inhoudelijke

Lambert

Polinder,

dagelijks

in

zijn

(Polinderadvies),

aanraking

uiterst

(zoals

die

kaders

komen

met

de

voorzichtig

om

bijvoorbeeld

niet

passen

zijn

daardoor

wonen

in

het

binnen
een

sommige

kennis’, zo meent een bestuurder.

opzichten een knelpunt. Agrarische gebieden

Ook in Limburg worstelt men met de herijking

verschieten, ondanks conserverende bestem-

van het plan van aanpak Zuid-Limburg. Ook in

mingsplannen, van kleur en worden woon-

deze provincie gelden op dit moment grote

gebieden. Als je daar als agrariër tussenzit en

provinciale verschillen.

je wilt wel verder, legt dat de nodige

Een ander probleem waar we kort geleden

beperkingen op. In procedures spelen deze

tegenaan

mondige burgers vaak een vertragende rol die

liepen

was

natuurlijk

de

investeringsregeling. Ook hier loopt men

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Op het verschieten van kleur van het

een gemeente, de ligging van de gemeente

buitengebied wordt nauwelijks actief beleid

t.o.v. waardevolle gebieden, de politieke

gevoerd.

kleur van een gemeente, enzovoort’.

Gemeenten

laten

het

gewoon

gebeuren waardoor vaak ook gebieden die
daadwerkelijk

als

waardevol

worden

beschouwd worden aangetast’.

1 Loket
Ook in bijvoorbeeld het 1-loket verhaal,

Heb je wat voorbeelden van gemeentelijke en

zitten nu al grote verschillen per regio’s en

regionale verschillen?

provincies. De ene provincie is naar het blijkt

‘In gebieden waar men weinig intensieve

al veel verder met het ‘1-loket voor alles’ dan

veehouderij heeft kijkt men heel anders aan

de andere provincie. Een voorbeeld van snel

tegen deze sector dan in de gebieden waar

aanvragen is nu van start gegaan in de

men ermee vertrouwd is. Er zijn verschillen

gemeente Boekel.

doordat het ene gebied het andere niet is.
Dat heeft met name te maken met de

Bouwvergunningen ´klaar-terwijl-u-wacht´:

aanwezigheid

de baliebouwvergunning in de gemeente

van

waardevolle

gebieden.

Denk aan bedrijfsontwikkeling op de Veluwe.

Boekel

Dat is vanwege de aanwezige natuur vaak

De gemeente Boekel start op 2 januari 2006

lastig.

met de uitgifte van bouwvergunningen aan de
balie. Als eerste gemeente in Nederland voe-

Ook het klimaat tussen gemeenten verschilt.

ren zij een vergaande vereenvoudiging door

Dat heeft dan vooral te maken met de

van de procedure voor deze vergunningen.

cultuur, de grootte van de gemeente of zelfs

Waarom is dit en wat betekent dit concreet?

de

specifieke

ambtenaar

die

een

zaak

behandeld. In de ene gemeente wordt er

Waarom?

nadrukkelijk

andere

De gemeente is er voor haar inwoners, de

gemeenten is dat veel minder het geval. In de

inwoners niet voor hun gemeente. Wat de

ene gemeente is er veel deskundigheid, in

inwoners willen moet de gemeente in beginsel

een andere gemeente weet men soms van

uitvoeren of aangeven waarom dat niet kan.

niets.

Hoe meer verantwoordelijkheid bij de inwo-

Tot

slot

meegedacht.

zijn

er

In

verschillen

in

ners wordt gelegd en hoe meer de inwoners

welstandsbeleid. Er zijn gemeenten die dat

hun

voor het buitengebied hebben afgeschaft.

nemen, des te meer is die inwoner bij zijn of

Andere gemeenten hebben juist voor het

haar eigen leefomstandigheden betrokken en

buitengebied zwaar beleid opgetuigd.

des te groter is daarom de leefbaarheid.

Waardoor zijn die verschillen ontstaan?

De overheid is voor deregulering, ofwel het

‘De bekendheid met de agrarische sector,

afschaffen van regels, maar in de praktijk

cultuur op het gemeentehuis, de persoonlijke

komt hier weinig van terecht. De gemeente

instelling van de ambtenaar, de grootte van

Boekel heeft daarom de uitdaging opgepakt
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om zelf tot vermindering van regelgeving over

eigen risico plaatsvindt. Besloten is om dit

te gaan voor zover dat uiteraard mogelijk is

systeem gefaseerd in te voeren. Op dit

zonder in strijd met de wet te handelen. Zo is

moment gaat het gelden voor kleine bouw-

vorig jaar het welstandstoezicht al afgeschaft

werken en verbouwingen (die vallen onder de

en wordt het systeem van kapvergunningen

lichte bouwvergunning) en voor individuele

fors vereenvoudigd. Het volgende project in

bouwplannen voor een woning. Het systeem

dit kader is de vereenvoudiging van de

gaat dus (nog) niet gelden voor overige bouw-

bouwvergunningverlening.

werken zoals bedrijfsgebouwen en projectmatig gebouwde woningen.

Wat betekent dit?
Doel is om te komen tot afgifte door de

Voordelen

gemeente van een vergunning aan de balie,

Voordeel van deze balievergunning voor de

direct nadat de aanvraag is ingediend. De

burger is, dat zeer snel een bouwvergunning

aanvraag wordt dan dus niet meer tevoren

kan worden verkregen. Een ander voordeel is

door de gemeente getoetst aan bestemmings-

dat de gemeente voor een dergelijke balie-

plan,

Bouwverordening.

vergunning aanzienlijk minder leges (kosten)

Echter, een bouwaanvraag moet aan de

in rekening brengt. Voor degene, die mogelijk

genoemde eisen wel voldoen. De verantwoor-

bezwaar zou kunnen hebben tegen de bouw-

delijkheid voor die toetsing wordt neergelegd

vergunning, blijft de mogelijkheid bestaan om

bij de gecertificeerde architect van de

bezwaar te maken. Ook de balievergunning

aanvrager. Een gecertificeerde architect is

wordt immers op de gemeentelijke informa-

een architect, die aan bepaalde eisen vol-

tiepagina's in de plaatselijke bladen bekend

doet, namelijk zijn of haar hoofdberoep moet

gemaakt. Voor diegene ontstaat dus geen

architect zijn en hij of zij moet naar het

nadeel.

Bouwbesluit

en

oordeel van de gemeente hebben aangetoond
kwalitatief hoogwaardige bouwtekeningen te

Voordeel voor de gemeente is, dat de toetsing

kunnen maken.

vooraf van de bouwplannen niet meer door de
aanvraag

gemeente gebeurt, maar dat de verantwoor-

schriftelijk te verklaren, dat de toetsing van

delijkheid daarvoor bij de architect en de

de bouwaanvraag aan de wettelijke eisen

aanvrager wordt gelegd. Daarmee hoeft de

heeft plaatsgevonden en dat de aanvraag

gemeente minder werk te doen. Omdat een

daarmee in overeenstemming is.

architect wordt ingeschakeld voor het bouw-

Deze

architect

dient

bij

de

plan, verwacht de gemeente hier en daar ook
De aanvrager blijft verantwoordelijk voor het

tot kwaliteitsverhoging van de bouwplannen

gehele bouwproces en verklaart dit ook

te kunnen komen.

schriftelijk alvorens de bouwvergunning aan
de balie wordt afgegeven. Er kan dan ´direct´

Hoe werkt dit concreet?

met de bouw worden begonnen; uiteraard

Architecten, die aan de eisen voldoen, kun-

blijft wel de bezwarentermijn van 6 weken

nen zich aanmelden bij de gemeente om op

gelden, binnen welke eventuele bouw voor

de

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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geplaatst te worden. Naast de genoemde
eisen worden geen verdere eisen gesteld. Het
is niet de bedoeling bepaalde architecten uit
te sluiten van dit systeem.
Een aanvrager, die snel over een bouwvergunning wil beschikken, kiest een architect,
die al op de lijst staat of daarop geplaatst kan
worden, en vraagt hem om het bouwplan te
ontwerpen en de aanvraag om bouwvergunning daarvoor in te dienen. Naast de aanvraag
moet de architect dan een checklist invullen
en ondertekenen, waarmee hij verklaart, dat
de bouwaanvraag compleet is, dat hij het
bouwplan aan de wettelijke eisen heeft
getoetst en dat dit daaraan voldoet. De
aanvrager moet een overeenkomst met de
gemeente

sluiten,

waarbij

hij

verklaart

verantwoordelijk te zijn voor een goede
uitvoering van het bouwplan. Met deze
stukken kan de aanvrager naar de balie van
het

gemeentehuis,

waar

hij

direct

een

bouwvergunning kan krijgen. De rekening voor
de kosten van de aanvraag (de leges) krijg je
enige tijd later thuis gestuurd. De gemeente
zorgt

voor

publicatie van

de verleende

bouwvergunning. Hierbij geldt een bezwarentermijn van 6 weken. Start van de bouw
binnen deze termijn is voor eigen risico.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Uitvoering en toekomst RO
Eén loket?

De toekomst is dus duidelijk het streven naar
1 loket, maar hoe dit er precies uit gaat zien,
is nog niet helder, bovendien blijven de
eerste

jaren

de

verschillen

toch

nog

aanwezig. Niet elke gemeente is even ver met
het invoeren van het loket. Intussen is deze
maand de campagne DigiD opgestart. Iedere
burger en of bedrijf kan vanaf nu een ‘DigiD
inlog’ aanvragen. Met deze digitale identiteit
kun

je

straks

bij

alle

overheden

en

organisaties zoals de SVB, de Belastingdienst,
maar ook bij gemeentelijke overheden je
zaken regelen.

Vanaf 1 januari 2005 kunnen burgers dankzij
DigiD met één gebruikersnaam met wachtwoord op internet bij elektronische diensten
van steeds meer overheidsinstellingen terecht.
DigiD (spreek uit: Diegiedee) staat voor
Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid.
Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de
identiteit verifiëren van klanten die gebruik
maken van haar elektronische diensten. Op dit
moment kent DigiD deze klanten een
gebruikersnaam met wachtwoord toe.
In januari en februari 2006 loopt de Postbus
51-voorlichtingscampagne van DigiD ‘Waar
wacht je nog op? Met DigiD sta je altijd
vooraan'.
groot belang. Ook Lambert Polinden ziet een
aantal knelpunten bij de gedachte aan 1
loket:
‘De gedachte 1 vergunning voor een activiteit
die aan 1 loket wordt afgegeven is een mooie
gedachte. Het gevaar is echter dat het gaat
leiden tot een buitengewoon ingewikkelde
vergunningenprocedure die veel organisatie-

Inspraak

talent vraagt van de vergunningverlenende

Het verlenen van inspraak op digitale wijze is
in principe toegestaan. Een en ander moet
wel

in

overeenstemming

gemeentelijke

zijn

met

inspraakverordening.

de
De

gemeente is vrij te bepalen op welke wijze
inspraak plaatsvindt. Ook hier zie je dus dat
er verschillen zullen blijven. Bij belangrijke
zaken wordt dan ook geadviseerd om naast
digitale

middelen

(die

bij

sommige

gemeenten al heel ver gevorderd zijn), toch
ook gewoon via de weg die de gemeente

instanties.
Communicatie binnen gemeentehuizen tussen
verschillende beleidsvelden is nu al vaak een
probleem. Ik ben bang dat er een onwerkbaar
gedrocht van een procedure zal ontstaan. Het
is

de

vraag

of

vergunningverlening

er

eenvoudiger van wordt of juist ingewikkelder
omdat alles door elkaar gaat lopen. Ik geloof
er niet in dat 1 loket invloed heeft op de
verschillen tussen gemeenten onderling of
tussen de verschillende provincies.

voorschrijft, je inspraak te doen.
Het
Op dit moment leeft het plan om één
omgevingsvergunning te maken. In de praktijk
zal dit betekenen dat je op 1 centrale plek je
vergunning zou kunnen aanvragen. Maar ook
dan is er goede coördinatie tussen de
verschillende overheden en instanties van

Roelien Ruiter © NAJK 2006

digitaliseren

van

streekplannen

en

bestemmingsplan vergroot het inzicht in de
plannen.

Daardoor

wordt

het

beleid

toegankelijker. Voor agrariërs is dat een
goede zaak omdat eenvoudiger uitgezocht
kan

worden

of

een

locatie

ontwikkelingskansen heeft. Dat moet dus wel
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gebeuren. Ik geloof echter niet dat daardoor

omdat de rijksoverheid afhankelijk is van de

verschillen kleiner worden. Gemeenten en

bereidheid van het lokale bestuur om het

provincies zullen hun eigen accenten blijven

rijksbeleid uit te voeren. De gemeenten

leggen. Dat laatste lijkt me ook noodzakelijk

hebben immers een grote voorsprong in lokale

omdat er veel lokale factoren zijn die het

kennis.

RO-beleid bepalen’.

verantwoordelijkheden

Daarbij

tegenwoordig

komt

dat

tussen

steeds

de

overheden

minder

helder

te

Lobby en RO

onderscheiden zijn. Er is een fundamentele

Met name waar het gaat om streekplannen en

vervlechting

gemeentelijke plannen blijft het belangrijk

bestuurslagen en allerlei andere vormen van

om de plannen, maar ook de lobby goed in de

bestuur. Deze verwevenheid kan ook een

gaten te houden. Informeer je hoe het in

negatieve invloed hebben als niet duidelijk is

jouw gemeente werkt, wie zit waar en welke

wie

verantwoordelijkheden

verantwoordelijk is.

heeft

een

ontstaan

waarvoor

tussen

op

de

welk

drie

moment

functionaris? Dat geldt ook voor provinciale
overheden. Alle provincies zitten online en je

Botsingen

vindt op de websites veel informatie over de

Regelmatig komen plannen over ruimtelijke

te volgende weg.

beslissingen

met

elkaar

in

botsing,

uiteindelijk volgt dan een afweging en deze
zal vaak een politieke zijn. Eigenlijk houdt

Administratieve lasten
LNV

heeft

intussen

het

aantal

regels

dan de ruimtelijke ordening op en wordt ze

geschrapt tot minder dan 700. Toch lijkt de

ruimtelijke

theorie op dit moment mooier dan de praktijk

ruimtelijk

uitwijst. Daarbij heeft VROM de taak ervoor

afwegingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer

te zorgen dat bovennationale richtlijnen in

de ‘economische hoofdstructuur’ botst met

het

worden

de ‘ecologische hoofdstructuur’. Er zijn geen

nageleefd. Denk aan Europese richtlijnen,

buitenpolitieke redenen om één van beide

Unesco’s

Habitatricht-

claims voorrang te verlenen. Dus uiteindelijk

lijnen, enzovoort. Daarnaast is belangrijk dat

kom je weer terecht op de punten die het

VROM

belangrijkste zijn in deze discussie, namelijk

nationale

ruimtelijke

beleid

Werelderfgoedlijst,
ervoor

zorgt

dat

ook

de

politiek.
beleid

In

zullen

nationale

altijd

politieke

maatschappelijke belangen en de waarden die

helderheid,

in

worden

waarvoor op welk moment de verantwoording

aandacht

draagt. Er zijn nog een hoop hindernissen te

Den

Haag

dreigen

ondergesneeuwd,

te

voldoende

en

weten

wie

nemen voordat alles echt goed geregeld kan

krijgen.
Het

transparantie

het

probleem

op

dit

moment

is

dat

worden, Lambert Polinder kijkt vooruit:

autonomie

‘Een belangrijke ontwikkeling is dat steeds

hebben genoten in het binnenlands bestuur.

meer mensen belangen hebben in het gebied

Belangrijker is dat ze zichzelf ook een

waarin agrariërs werken. Die ontwikkeling

belangrijke

heeft al grote invloed op beleid dat er nu is

gemeenten

altijd

een

zekere

beleidsvrijheid

hebben

toe-

geëigend. Deze ontwikkeling is verklaarbaar,

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Op informatieavonden over bestemmings-

Dan is het mogelijk om de lijnen voor een

plannen buitengebied hoor je vaak nauwelijks

bedrijf uit te zetten naar de toekomst toe en

agrariërs maar vooral burgers die vaak niet

actief in te spelen op nieuwe regelgeving

veel verder denken dan hun witte hek. Dat

(zoals een nieuw bestemmingsplan)’.

heeft tot gevolg dat agrarische ontwikkeling
vooral daar kan plaatsvinden waar niet teveel

Vooral zelf ook zorgen dat je goed op de

van die hekken grenzen aan het boerenerf.

hoogte bent, zo is het advies.

Het zijn ook de burgers die voorstander zijn

Op de volgende pagina’s de conceptstellingen

van

en conceptstandpunten. Hiermee kunnen de

het

conserveren

van

bestaande

bestuurders straks aan de slag.

landschappen.
Aan de andere kant vindt er een ontwikkeling
plaats waarbij de overheid ook ruimte schept

In de bijlagen vind je nog een aantal

voor

de

persberichten en verwijzingen naar relevante

bijvoorbeeld

websites. Ga zelf ook op onderzoek uit naar

agrarische

bedrijven.

reconstructieplannen
specifiek

zijn

In

landbouwontwikkelingsgebieden

je eigen ‘ruimte’.

aangewezen. Schaalvergroting zal vooral in
dat soort gebieden plaatsvinden. Daardoor

© Roelien Ruiter NAJK 2006

zal in de toekomst meer clustering van
(intensieve) bedrijven plaatsvinden.
Ook

de

ruimte

voor

niet-agrarsiche

bedrijfsactiviteiten zal toenemen in het
buitengebied
neveninkomsten

waardoor
kunnen

agrariërs
genereren

en

waardoor voormalige agrarische bebouwing
van functie kan veranderen.
Ik geloof niet dat er in Nederland door de
schaalvergroting van de agrarische sector een
leegloop van het platteland zal plaatsvinden,
zoals

bijvoorbeeld

in

Frankrijk

gebeurt.

Daarvoor is Nederland te dicht bevolkt en
zijn er teveel instanties die ruimte claimen’.
Lambert Polinder besluit:
‘Regels worden vaak als verstikkend ervaren.
Toch bieden de regels meestal mogelijkheden
om linksom of rechtsom bedrijfsontwikkeling
te laten plaatsvinden. Voor agrariërs is het
van belang om de kansen (en ook de
bedreigingen) van de eigen locatie op gebied
van milieu en R.O. goed in beeld te hebben.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Stellingen
•

Agrarische jongeren moeten actief inventariseren welke problemen er in hun
regio op het gebied van Ruimtelijke Ordening spelen.

•

Communicatie met de omgeving moet actief zijn en de agrarische ondernemer
moet zelf verantwoordelijkheid dragen om deze communicatie zo goed mogelijk
te onderhouden met zijn omgeving, goede communicatie met de buren is de
oplossing voor alle problemen.

•

Subsidies moeten worden gekoppeld aan vergunningen en streekplannen.

•

Streekplannen moeten worden ingevuld rekening houdend met kansen van
agrarische jongeren.

•

Op het gebied van RO moet je vooral zelf je doelen nastreven.

•

Ruimtelijke Ordening is geen onderwerp waar het NAJK veel tijd in moet
steken, het is een zaak voor de individuele ondernemer om dat voor zijn eigen
bedrijf goed te regelen.

•

1 loket voor alles is een illusie.

•

Bij ieder nieuw streekplan of gebiedsplan moeten eerdere plannen in de
prullenbak worden gegooid. Zo voorkom je dat er steeds weer nieuwe plannen
moeten worden gemaakt.

•

De overheid is voor deregulering, ofwel het afschaffen van regels, maar in de
praktijk komt hier weinig van terecht.

•

Gemeenten moeten de uitdaging aangaan om zelf tot vermindering van
regelgeving over te gaan, voor zover dat uiteraard mogelijk is zonder in strijd
met de wet te handelen.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Conceptstandpunten
•

Het

NAJK

pleit

voor

1

centraal

loket,

waarbij

de

zogenaamde

omgevingsvergunning kan worden afgegeven.
•

Overheden, provincies en gemeenten moeten de streekplannen naadloos op
elkaar afstemmen.

•

Woningen in het buitengebied mogen geen belemmering vormen voor de
ontwikkeling van agrarische bedrijven.

•

Jonge ondernemers moeten in ieder geval zo snel mogelijk alle opties van
digitalisering opnemen in hun eigen bedrijfsvoering (aanvraag DigiD enzovoort).

•

Het NAJK pleit ervoor dat de kaders voor gebiedsindeling door de landelijke
overheid moeten worden vastgesteld.

•

Gebiedsspecifieke problemen moeten provinciaal worden opgepakt.

•

Gebiedsspecifieke problemen moeten gemeentelijk worden opgepakt.

•

Er moet veel meer duidelijkheid en transparantie komen ten aanzien van het
traject van plan tot uitvoering. Het moet te allen tijde duidelijk zijn wie
waarvoor verantwoordelijk is.

•

Het recht op inspraak moet worden beperkt tot direct betrokkenen.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Aanbevelingen
•

AJK ……………………….. heeft naar aanleiding van de discussie de volgende
aanbevelingen om de lobby van het NAJK te verbeteren:
1.
2.
3.
4.

•

AJK ……………………….. heeft naar aanleiding van de discussie de volgende
aanbevelingen om de NAJK dienstverlening te verbeteren:
1.
2.
3.
4.

•

De huidige manier waarop standpunten worden ingenomen binnen het NAJK met
de discussiestukken zou kunnen worden verbeterd of aangevuld worden met:
1. (bijvoorbeeld stelling op Internet)
2.
3.
4.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Bijlagen
1.

Nederland in beeld

2.

Persbericht Ministerie van LNV: Minder regels, meer efficiëntie

3.

- De digitale identificatie van de overheid

4.

Hoe verloopt de procedure voor de baliebouwvergunning in Boekel?

5.

Relevante Sites en informatie

6.

Persbericht Centraal Planbureau, debat Ruimte via deze site!

7.

Samenvatting brief gemeente Westland i.z. burgerwoningen in het buitengebied

8.

Persbericht MKB-Nederland

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Bijlage 1 - Nederland in beeld
De volgende figuren geven informatie over grond, en invulling van ruimtelijk Nederland.

Roelien Ruiter © NAJK 2006

- 21 -

Discussiestuk Ruimtelijke Ordening - 2006

Roelien Ruiter © NAJK 2006

- 22 -

Discussiestuk Ruimtelijke Ordening - 2006

Roelien Ruiter © NAJK 2006

- 23 -

Discussiestuk Ruimtelijke Ordening - 2006

Roelien Ruiter © NAJK 2006

- 24 -

Discussiestuk Ruimtelijke Ordening - 2006

Bijlage 2 - Persbericht Ministerie van LNV:
Minder regels, meer efficiëntie
30-12-2005 - Op 1 januari 2006 staan in het 'wetten en regelboek' van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit minder dan 700 regels. Het ministerie heeft in de afgelopen twee jaar
meer dan de helft van de regels afgeschaft, samengevoegd of vereenvoudigd. In eerste instantie
werden zo'n 600 (van de 1700) regels ingetrokken die niet of nauwelijks meer werden gebruikt. Het
afgelopen jaar is een aantal grote wetten en regels vereenvoudigd. Het gaat niet alleen om het
afschaffen van regels, maar ook om de wetten logischer, transparant en handhaafbaar te maken. En
dat scheelt ook in de administratieve lasten voor bedrijven.
Neem bijvoorbeeld de veterinaire regels. Er waren vijf wetten, twaalf Algemene Maatregelen van
Bestuur en dertig ministeriële regelingen. Daarvoor in de plaats zijn nu drie regelingen gekomen die
onder twee wetten vallen. Andere wetten die in 2005 zijn vereenvoudigd: de mestwetgeving, de
regeling voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de systematiek van de openstelling van
subsidies. In 2006 worden nog enkele grote wetten aangepakt: de nieuwe wet Dieren en Dierlijke
producten gaat bijvoorbeeld de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Kaderwet
diervoerders vervangen. Ook worden in 2006 de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en de
nieuwe Visserijwet in de Tweede Kamer behandeld. Verder gaat de nieuwe uitvoeringsregelgeving
voor diergeneesmiddelen in, en wordt de nieuwe Zaaizaad- en plantgoedwet van kracht.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Bijlage 3 De digitale identificatie van de overheid
•
•

Overheid
Bedrijf

Over DigiD
Zeker zakendoen met de overheid
In toenemende mate kunt u via internet zakendoen met overheidsinstellingen. Denk aan het
aanvragen van een vergunning via internet bij uw gemeente. Of aan het online doen van uw
aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. Meestal wisselt u bij deze diensten
vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u worden
uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent wie u beweert te zijn.
Anders gezegd: de overheidsinstelling wil uw identiteit kunnen verifiëren. Zo voorkomt ze dat
anderen namens u kunnen handelen.

Eén gebruikersnaam met wachtwoord
Aan het loket van een overheidsinstelling wordt uw identiteit meestal geverifieerd aan de hand van
uw identiteitsbewijs. Op een internetsite van een overheidsinstelling bestaat die mogelijkheid niet.
Daar wordt van andere verificatiemiddelen gebruik gemaakt, zoals de combinatie van een
gebruikersnaam met wachtwoord. Als iedere overheidsinstelling haar eigen verificatiemiddel
ontwikkelt, moet u straks voor iedere overheidswebsite een andere gebruikersnaam met
wachtwoord onthouden. DigiD voorkomt dit.
DigiD (spreek uit: 'Diegiedee') staat voor Digitale Identificatie; het is een gemeenschappelijk
systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit verifiëren
van klanten die gebruikmaken van haar elektronische diensten. Op aanvraag ontvangt u van DigiD
hiervoor een gebruikersnaam met wachtwoord.
Voortaan kunt u met één gebruikersnaam met wachtwoord terecht bij elektronische diensten van
steeds meer overheidsinstellingen.
Vanaf begin 2005 zijn een aantal gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aangesloten op
DigiD. Steeds meer overheidsinstellingen zullen hun voorbeeld volgen. Een actueel overzicht van
alle aangesloten overheidsinstellingen vindt u onder Wie doen mee?

Wie doen mee?
In 2005 zijn diverse overheidsinstellingen aangesloten op DigiD. Naast veel gemeenten ook
landelijke instellingen zoals de Sociale Verzekeringsbank, het CWI en het UWV. Aangesloten
gemeenten bieden hun inwoners veelal de mogelijkheid uittreksels uit het bevolkingsregisters en
vergunningen via internet aan te vragen. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u kinderbijslag
aanvragen of mutaties met betrekking tot uw AOW-pensioen doorgeven. De Belastingdienst biedt u
dit jaar de mogelijkheid uw Aangifte Inkomstenbelasting 2005 met DigiD te ondertekenen.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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De volgende overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op DigiD:

Gemeenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aalburg
Almere (nieuw)*
Amsterdam
Arnhem
Assen (nieuw)
Bergen
Beverwijk
Bleiswijk
Delft
Den Haag
Deurne (nieuw)
Echt-Susteren
Enschede
Groningen (nieuw)
Haarlemmermeer (nieuw)
Heusden
Langedijk
Leeuwarden
Leiden (nieuw)
Leidschendam-Voorburg (nieuw)
Lelystad
Maastricht (nieuw)
Putten (nieuw)
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam (nieuw)
Skarsterlân
Son en Breugel
Tiel
Tilburg
Twenterand
Vaals
Waalwijk (nieuw)
Zoetermeer (nieuw)
Zwijndrecht (nieuw)

Uitvoeringsorganisaties
•

Belastingdienst

•

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

•

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

•

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

* (nieuw) betekent dat de organisatie korter dan een maand geleden is aangesloten op DigiD.
De helft van alle CWI-vestigingen (65) maakt al gebruik van DigiD. Werkzoekenden kunnen zich via
www.werk.nl, de website van CWI, online inschrijven bij CWI. De verwachting is dat in het vierde
kwartaal van 2005 alle CWI-vestigingen (130) gebruik maken van E-intake.

Roelien Ruiter © NAJK 2006
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Bijlage 4 - Hoe verloopt de procedure voor de baliebouwvergunning
in Boekel?
In het onderstaande overzicht vindt u welke stappen u moet doorlopen bij het aanvragen van een
baliebouwvergunning.
1. Keuze architect
Alleen door de gemeente Boekel gecertificeerde architecten kunnen een bouwaanvraag voor de
baliebouwvergunning in behandeling nemen. Het betreft architecten die dit vak als hoofdberoep
uitoefenen. Een overzicht van deze architecten kunt u opvragen bij de gemeente Boekel. Overigens
kunnen architecten die nog niet op de lijst staan altijd een verzoek indienen om op de lijst te
komen. Voordat u een keuze maakt voor een architect kunt u uiteraard verschillende offertes
opvragen.
2. Opstellen bouwplan
In overleg met de architect stelt u uw bouwplan op. De architect kan u adviseren over wat allemaal
mogelijk is, met uiteraard in het achterhoofd de wettelijke eisen waaraan het bouwplan moet
voldoen.
3. Aanvraag baliebouwvergunning
Samen met de architect vult u twee formulieren in (o.a. verkrijgbaar op de pagina formulieren aan
de linkerkant van deze pagina). Als eerste de ´Overeenkomst baliebouw-vergunning´, waarin u
verklaart dat de werkzaamheden volgens de aanvraag zullen plaatsvinden en u verantwoordelijk
bent voor de kwaliteit van de bouw. Daarnaast vult u de ´Checklist baliebouwvergunning´ in. Hierin
kunt u aangeven dat de bouwaanvraag compleet is en hierin verklaart de architect dat het plan
voldoet aan de gestelde wettelijke eisen (bouwverordening, bouwbesluit en bestemmingsplan). De
leges (kosten) voor een bouwvergunning zijn afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. Hiervoor
ontvangt u enige tijd na afgifte van de bouwvergunning een rekening.
4. Afgifte baliebouwvergunning
Met de complete aanvraag kunt u tijdens openingstijden terecht bij de balie van het gemeentehuis.
Na controle op volledigheid door de baliemedewerker ontvangt u direct de bouwvergunning mee
naar huis. Vervolgens wordt de afgifte van de vergunning gepubliceerd op de website, de gemeentepagina´s in het Gemerts Nieuwsblad en Weekblad voor Boekel en Venhorst. Belanghebbenden
kunnen dan nog 6 weken bezwaar maken tegen de vergunning. In deze periode kunt u al starten met
de bouwwerkzaamheden. Als in de bezwarenprocedure blijkt dat de vergunning onterecht verleend
is, zijn de werkzaamheden wel voor risico van de aanvrager. Om dit te voorkomen is het raadzaam
om uw bouwplannen vooraf te overleggen met uw buren.
5. De bouw
Tijdens de bouwwerkzaamheden verricht een medewerker van de gemeente Boekel tenminste twee
keer een controle, een tussentijdse controle en een eindcontrole. Daarbij gaan we er van uit dat de
werkzaamheden volgens plan zijn uitgevoerd, als blijkt dat dat om bepaalde redenen niet gebeurd
is kan de gemeente hier tegen (juridische) stappen ondernemen.
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Bijlage 5 - Relevante Sites en informatie
http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=4658
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
http://www.vrom.nl
de website van het ministerie
hier vind je ook bijvoorbeeld de regionale streekplannen
http://www.wetten.nl
http://www.tweedekamer.nl
http://www.rekenschap.nl/rekenschapnl/default.asp?id=13&mnu=13
Hebben overheden gedaan wat ze hebben beloofd? Info tot 31 december 2005. Een informatieve
site!
http://www.overheid.nl

http://www.ser.nl
http://www.ipo.nl/templates/
(interprovinciaal overleg)
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/
http://www.rpb.nl/nl%2Dnl/
http://www.polinderadvies.nl
Gemeentelijke sites
Verder heeft bijna iedere gemeente een eigen website, op deze sites vind je ook vaak alle
informatie die betrekking heeft op dit onderwerp.
Heb je moeite met zoeken, mail dan jouw vraag naar rruiter@najk.nl, dan kunnen we helpen met
zoeken.
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Bijlage 6 - Persbericht Centraal Planbureau:
Debat Ruimte via deze site!
De overheid als ‘bouwheer’ is regelmatig in het nieuws. Van de HSL en de Betuwelijn tot stadhuizen
en bibliotheekgebouwen halen vertragingen en begrotingsoverschrijdingen vette koppen. De
overheid kan niet kiezen, besluit tot het duurst mogelijke compromis en laat zich vervolgens
beetnemen door de informele bouwkartels, zo is de algemene beeldvorming.
De financiën zijn echter maar één kant van de zaak. De overheid is immers ook verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Juist in haar rol als bouwheer heeft ze de mogelijkheid
om deze kwaliteit door goed gekozen projecten te beïnvloeden. Is het wenselijk dat de commercie
uniforme publieke plaatsen inricht, voorzien van felgekleurde reclameborden?
Of is het in het belang van de gemeenschap dat publieke plaatsen bestaan uit gebouwen en pleinen
die het karakter van de plaats accentueren en de idealen van de gemeenschap verbeelden? Maar
dan: maakt de overheid deze rol wel waar? Deze thematiek staat centraal in dit laatste nummer van
Ruimte in Debat in 2005.
De overheid lijkt nauwelijks meer in staat haar rol van publieke opdrachtgever op een goede wijze
te vervullen, zo stelt Adri Duivesteijn (Tweede Kamerlid PvdA) in zijn essay. Aaron Betsky (directeur
Nederlands Architectuurinstituut (NAi)) reageert. In de Ruimteberichten kijkt Hanna Lára Palsdottir
naar de mate waarin in Nederland niet in publiek maar juist in particulier opdrachtgeverschap
wordt gebouwd.
Op de site van het CPB kun je het debat volgen!
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Bijlage 7 - Samenvatting brief gemeente Westland i.z. burgerwoningen in het buitengebied
Het onderwerp burgerwoningen in het buitengebied is een hot item in het Westland. Vorig jaar
heeft de gemeente hier beleid voor gemaakt. Hieronder staat een samenvatting van een brief die
alle inwoners van de gemeente Westland hebben gekregen.
De gemeente Westland heeft aan een kleine 5000 adressen in het buitengebied informatie gestuurd
over het beleid voor de agrarische bedrijfswoningen. Eind december 2004 heeft de gemeente het
concept Raamplan Woningen buitengebied Westland gepresenteerd. Hierin staat beschreven op
welke wijze met de woningen in het buitengebied zal worden omgegaan. Om de leidende rol die de
gemeente Westland heeft in de glastuinbouwsector te behouden, is het van groot belang dat de
ingezette schaalvergroting en reconstructie doorgang kunnen vinden. Woningen in het buitengebied
vormen hierbij vaak een belemmering. Glastuinbouwbedrijven worden steeds groter en er zijn
steeds minder agrarische bedrijfswoningen nodig. Men wil deze steeds vaker omzetten in een
burgerwoning, maar ze staan schaalvergroting en reconstructie vaak in de weg.
Voorwaarden voor bestemmingswijziging agrarische bedrijfswoning naar bestemming
woondoeleinden zijn:
-

Er vindt schaalvergroting of reconstructie plaats, die mede door de wijziging mogelijk wordt
gemaakt.

-

De agrarische functie van de bedrijfswoning is niet langer noodzakelijk.
De ligging van de af te splitsen bedrijfswoning is niet dusdanig dat hiervoor toekomstige
reconstructie, bestaande bedrijvigheid o.a. kunnen worden belemmerd.

-

Het totaal aantal woningen in het buitengebied mag niet stijgen.

-

De maximale oppervlakte van het perceel is maximaal 1000 m2.

-

De bijgebouwen hebben na bestemmingswijziging geen groter vloeroppervlak dan 50 m2, bij
uitzondering is 75 m2 toegestaan. Uitzonderingen zijn hobbykassen en gebouwen die uit
ruimtelijk of landschappelijk oogpunt bewaard moeten blijven.

-

Er wordt voldaan aan de milieuzonering (de afstand tussen bedrijven en milieugevoelige
bebouwing, zoals woningen; in principe 10 meter) en er is sprake van een milieuhygiënisch
verantwoorde situatie.
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Bijlage 8 – Persbericht MKB-Nederland: Regelzucht gemeenten kost
bedrijfsleven miljoenen extra

30-01-2006
Regelzucht gemeenten kost bedrijfsleven miljoenen extra
(Beleidsnota)
Het loopt de spuigaten uit met de regelzucht van gemeenten. Terwijl het rijk belooft de
regels met een kwart terug te dringen, tuigen de lokale overheden steeds nieuwe
vergunningen op. Het aantal is opgelopen tot gemiddeld 65 per gemeente, constateert
MKB-Nederland in het zwartboek dat zij binnenkort aanbiedt aan de Tweede Kamer.
De verschillende lokale vergunningen kosten het bedrijfsleven 52 miljoen euro aan
administratieve lasten, bovenop de kosten voor lasten veroorzaakt door allerhande
andere instanties. De leges komen hier nog bij. Procedures zijn traag en willekeurig en
ambtenaren vaak wantrouwig of ondeskundig, zo ervaren ondernemers.
Veel vergunningen moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd, terwijl de betreffende
situatie ongewijzigd is. MKB-Nederland verwijt gemeenten deze verplichting alleen te
handhaven om de eigen kas te spekken.
Onderzoek van de mkb-koepel naar 27 vergunningen toont aan dat een derde daarvan
dubbelop of onzinnig is. Van de overige is het bestaansrecht twijfelachtig of de uitvoering
kostbaar.
Het nieuwe zwartboek over de gemeentelijke regelzucht van MKB-Nederland is een
vervolg op de vorig jaar gepubliceerde nota ‘De bomen en het bos’ 1.
Samenvatting lokale vergunningen.pdf

2

1

url : http://www.mkb.nl/Nieuws/287_3417

2

dit bestand is te downloaden op http://www.mkb.nl/Nieuws/287.4890
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