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Onderwerp  

Vragen artikel 50 Verordening van de gemeenteraad: afhandeling omgevingsvergunningen 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording door de ODR van vragen over het aantal ingediende aanvragen 

omgevingsvergunningen en de wijze van afhandeling van die aanvragen. 

 

Inleiding 

Mede naar aanleiding van een aan de gemeenteraad gerichte klacht over de (trage) voortgang van een 

bestemmingsplanprocedure zijn door de VVD (mevrouw D. de Zeeuw) vragen gesteld. Diverse andere 

partijen hebben daarna te kennen gegeven dat zij zich achter de vragen scharen. 

 

De vragen (zie bijlage) richten zich met name op de afhandeling van aanvragen 

omgevingsvergunningen bij de omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Daarom is de ODR verzocht 

nader in te gaan op de gestelde vragen. De ODR heeft daarop een overzicht gegeven van het aantal 

ingediende aanvragen omgevingsvergunningen in de jaren 2018 en 2019 (zie bijlage). 

 

Omdat signalen uit de bevolking wat betreft een mogelijke trage afhandeling van verzoeken niet alleen 

betrekking hoeven te hebben op de ODR wordt in de informatienota aanvullend tevens kort ingegaan 

op de rol van het gemeentelijk apparaat. 

 

Kernboodschap 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat sinds de gemeentelijke herindeling de afhandeling van 

aanvragen Omgevingsvergunningen (door de ODR) structureel meer tijd in beslag neemt. Incidenten 

daargelaten worden de zaken binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.  

Mogelijk moet de onvrede van sommige inwoners veeleer gezocht worden bij het feit dat meerdere 

dossiers bij het team ROW vertraging hebben opgelopen.  

 

Nadere duiding van de kernboodschap: 

1.1)  Het is moeilijk voor de ODR om een objectieve vergelijking te maken tussen de situatie voor en na 

de herindeling (de jaren 2018 en 2019). Zoals bekend was de voormalige gemeente Lingewaal op het 

onderdeel omgevingsvergunningen “bouwen” niet aangesloten bij de ODR. Niet beoordeeld kan 

daarom worden of processen nu intrinsiek trager verlopen. Verder laat het registratiesysteem van de 

ODR het niet toe om in detail in te zoomen op het gevoerde proces. 
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1.2) In zijn algemeenheid mag wel worden gesteld dat het juridisch kader (o.a. wettelijke 

afhandelingstermijnen) niet is veranderd. Zoals de ODR terecht opmerkt kent de wet een “sanctie” 

voor de overheid om ervoor te zorgen dat de overheid tijdig beslist. Bij bouwaanvragen geldt in dit 

verband veelal de reguliere procedure (8 weken). De aan te leveren stukken dienen hiervoor wel 

compleet te zijn. Voor het jaar 2019 waren de discussies rond de PAS (stikstof) en PFAS (bodem) 

regelmatig een complicerende en vertragende factor. 

 

1.3) Door de ODR wordt voor 2019 melding gemaakt van een aantal (8) buiten de wettelijke termijn 

afgehandelde aanvragen voor de gemeente West Betuwe. Ten opzichte van het jaar daarvoor gaat het 

om een sterke (relatieve) toename. De ODR heeft de oorzaken benoemd en maatregelen genomen. 

 

1.4)  Klachten van derden over de uitvoering van bevoegdheden van de ODR worden conform 

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht door de ODR zelf afgehandeld. Niet alle klachten van 

inwoners bereiken dus het gemeentehuis.  

Wat betreft de vraag over de afhandeling van de bij de gemeenteraad terecht gekomen klacht wordt 

verwezen naar punt 2.1. 

 

1.5)  De gevoelens van mogelijk tragere processen na de herindeling kunnen in zijn algemeenheid niet 

aan de ODR worden gekoppeld. In de basis is de werkwijze van de ODR de afgelopen jaren namelijk 

niet veranderd. De enige wijziging betreft de overheveling van de bouwtaken van de voormalige 

gemeente   Lingewaal naar de ODR. Voor de inwoners van die voormalige gemeente kan de gevoelde 

afstand tot de overheid in letterlijke en figuurlijke zin dus zijn toegenomen. 

 

2.1)  Als het gaat om de afhandeling van principeverzoeken en de begeleiding van planologische 

procedures dan is niet de ODR het aanspreekpunt voor inwoners maar medewerkers van het team 

ROW binnen het Fysiek Domein. Het team ROW vervult de regiefunctie als het gaat om de afhandeling 

van principeverzoeken en de begeleiding van ruimtelijke procedures. De genoemde klacht die mede 

aanleiding gaf tot de gestelde vragen door de VVD betrof bijvoorbeeld een 

bestemmingsplanprocedure (vestiging glastuinbouwbedrijf bij Tuil) en geen aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Na overleg met de betrokkenen zijn conform afspraken vervolgstappen gezet 

in die procedure.  

 

Dat bij het team ROW zaken soms langer duren dan idealiter gewenst heeft meerdere oorzaken: 

 De meeste principeverzoeken die het afgelopen jaar niet in behandeling zijn genomen betreffen 

woningbouwplannen. Het gaat hierbij om ongeveer 40 verzoeken. De verklaring voor de vertraagde 

afhandeling heeft alles van doen met de lopende heroriëntering voor de gemeentelijke 

woningbouwprogrammering. In een aparte raadsinformatienota bent u hierover geïnformeerd. De 

initiatiefnemers van deze principeverzoeken zijn op verschillende wijzen op de hoogte zijn gesteld 

van deze vertraging in de afhandeling. Begrijpelijk heeft niet iedereen even veel begrip voor de 

situatie.  

 Diverse bestemmingsplanprocedures hebben vertraging opgelopen door de P(F)AS discussies. 

Het was enige tijd bijvoorbeeld niet mogelijk stikstofberekeningen uit te laten voeren.  
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 Ook ontwikkelende partijen worstelen met nieuwe of veranderende wetgeving met soms als 

gevolg niet goed onderbouwde rapporten die weer voor vertraging zorgen van de procedures. 

 De formatie binnen het team is om diverse redenen nog niet compleet. 

 

Daarbij overigens opgemerkt dat het afgelopen jaar (2019) op heel veel dossiers wel degelijk stappen 

zijn gezet. Diverse bestemmingsplanprocedures zijn bijvoorbeeld door raadsbesluiten tot een goed 

einde gebracht. 

 

Consequenties 

1.1)  De gemeente en ODR werken aan de verbetering van hun werkprocessen mede gelet op het 

adagium “dichtbij en op maat”. Uiterlijk 1 april zijn er prestatieafspraken en werkafspraken in werking. 

Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie (raadsvoorstel april 2020). 

 

2.1)  Met het werven van nieuwe (tijdelijke) medewerkers wordt geprobeerd de formatie binnen het 

team ROW op peil te brengen. In de huidige overspannen marktsituatie is dat overigens geen sinecure. 

Dit kan betekenen dat ook dit jaar sommige dossiers minder aandacht krijgen dan idealiter gewenst. 

Daarbij komt dat in 2020 belangrijke stappen gezet moeten worden in enkele algemene r.o.-dossiers 

zoals de implementatie van de Omgevingswet, de woningbouwprogrammering, het beleidskader voor 

de huisvesting van buitenlandse medewerkers, het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige 

gemeente Geldermalsen etc.  

 

 

Bijlage(n) 

1. Vragen artikel 50 Verordening van de gemeenteraad (mevr. D. de Zeeuw): documentnr. 51405 

2. Notitie beantwoording vragen door ODR: documentnr. 51451. 
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