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De bijgevoegde ontwerp Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving
Dordrecht vast te stellen.
Samenvatting

Op 8 november 2016 heeft de fractie Beter voor Dordt een motie (161108/M11)
ingediend waarin de fractie het college oproept om inwoners per e-mail te
informeren over omgevingsvergunningen. Bij brief van 25 april 2017 bent u over de
ontwikkelingen rond de elektronische bekendmaking en kennisgeving van o.a.
vergunningen geïnformeerd. Op 30 mei is de brief behandeld in de commissie
Bestuur en Middelen en op 20 juni is de brief door uw raad voor kennisgeving
aangenomen.
Nu zijn we toe aan de volgende stap, namelijk het elektronisch bekendmaken en
kennisgeven van vergunningen en andere besluiten en mededelingen.
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat er een onderscheid is te maken tussen
bekendmaken en kennisgeven van besluiten.
Besluiten moeten worden bekendgemaakt om in werking te kunnen treden. Voor
algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen geldt dat die bekend
moeten worden gemaakt in het elektronisch gemeenteblad.
Voor vergunningen en andere op individuen gerichte besluiten geldt dat die worden
bekendgemaakt door uitreiking (verzending) aan de betrokkene. Daarnaast wordt
van een aantal besluiten kennis gegeven in het huis-aan-huisblad. Het doel daarvan
is belanghebbenden te informeren over voor hen mogelijk belangrijke besluiten,
zodat zij daar, desgewenst, bezwaar tegen kunnen maken.
Voor het gemak wordt in dit voorstel verder gesproken over bekendmaken.
Inleiding

Officiële besluiten van de gemeente moeten worden bekendgemaakt. Voor
verschillende soorten van besluiten gelden verschillende manieren om die bekend te
maken.
Verordeningen worden elektronisch (via www.overheid.nl') bekendgemaakt in het
elektronisch gemeenteblad, verleende vergunningen in het huis-aan-huis blad,
verkeersbesluiten en (wijzigingen van) gemeenschappelijke regelingen worden
bekendgemaakt in de Staatscourant.
De wetgever is bezig om daar meer lijn in te brengen in de toekomst.
Op dit moment is de elektronische bekendmaking van verordeningen wettelijk
verplicht. Voor vergunningaanvragen, ontwerp-besluiten en vergunningen geldt dat
die nu nog in het huis-aan-huisblad bekend worden gemaakt, tenzij de raad in een
verordening vastlegt dat ook die besluiten en stukken in het elektronisch
gemeenteblad worden geplaatst. De reden dat de raad dat in een verordening moet
vastleggen is dat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat de officiële
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bekendmaking is, die in het huis-aan-huis blad of die in het elektronisch
gemeenteblad. Immers, het huis-aan-huis blad verschijnt slecht één keer per week
maar een elektronische bekendmaking kan elke werkdag plaatsvinden. De wet gaat
er nu nog vanuit dat de bekendmaking in het huis-aan-huis blad plaatsvindt, tenzij
de raad in een verordening een andere geschikte wijze van bekendmaken heeft
vastgesteld.
Uit oogpunt van dienstverlening kan ervoor worden gekozen de bekendmaking van
bepaalde stukken, zoals verleende vergunningen, nog enige tijd zowel langs
elektronische weg als in het huis-aan-huis blad plaatsvinden.
Omdat bij veel besluiten de dag na de bekendmaking de bezwarentermijn gaat
lopen, mag er dan geen misverstand over bestaan op welke datum de officiële
bekendmaking heeft plaatsgevonden.
Als de elektronische bekendmaking van een verleende vergunning op maandag
plaatsvindt en de bekendmaking van hetzelfde besluit op donderdag nog eens in het
huis-aan-huisblad plaatsvindt, dan zou makkelijk verwarring kunnen ontstaan over
de vraag wanneer de bezwarentermijn nu is gaan lopen.
Om die reden moet uw raad in de verordening vastleggen dat met ingang van een in
de verordening te noemen bepaalde datum de elektronische bekendmaking de
officiële bekendmaking of kennisgeving van de gemeente is.
Beter voor Dordt vraagt in de motie 'Niet alleen de krant is relevant' aandacht om
inwoners aan de voorkant te informeren over omgevingsvergunningen. De fractie
wil hiermee bereiken dat conflicten over de fysieke leefomgeving verminderd
worden en dat de betrokkenheid van de inwoners in de buurt toeneemt.
De berichten die voorheen uitsluitend in het huis-aan-huisblad waren te vinden,
zoals overzichten van aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in
bestemmingsplannen en wijzigingen van andere regelgeving, zijn nu digitaal en "op
maat" via www.overheid.nl beschikbaar. Om de berichten te ontvangen kan worden
gekozen uit de volgende drie kanalen:
• E-mail attenderingsservice en de zoekpagina's.
• Zoek op de kaart.
• Over uw buurt apps voor mobiele apparaten.
E-mail attenderingsservice
Berichten over uw buurt is een e-mail attenderingsservice. Abonnees op deze
service ontvangen e-mails waarin verwijzingen/links zijn op genomen naar berichten
die zijn gepubliceerd door decentrale overheidsorganisaties.
De links in de e-mails verwijzen naar:
- Berichten die gepubliceerd zijn op websites van overheidsorganisaties die
deelnemen aan het product Lokale Bekendmakingen.
- Officiële berichten die zijn gepubliceerd in de Staatscourant, alsmede het
gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke
regeling van deelnemende overheden aan het product GVOP/DROP.
Voorheen heette deze e-mailservice Bekendmakingen, gebaseerd op het product
Lokale Bekendmakingen; door de toevoeging van verwijzingen vanuit het product
GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties) is de naam van de
e-mailservice veranderd naar Berichten over uw buurt.

Pagina 2/4

Datum
Ons kenmerk

10 oktober 2017
SBC/1934494

Alle Berichten over uw buurt kunnen ook benaderd worden via de zoekpagina's die
te benaderen zijn via eenvoudig zoeken of via uitaebreid zoeken.
Zoek op de kaart
Via Zoek op de kaart kan er op basis van locatie (postcode of gemeentenaam)
gezocht worden naar Berichten over uw buurt die gepubliceerd zijn over de
betreffende locatie. Op een viewer worden symbolen getoond die verwijzen naar de
verschillende berichttypen die via Berichten over uw buurt te benaderen zijn.
Over uw buurt app
De Berichten over uw buurt zijn ook te benaderen via de Over uw buurt app.
In die app kan elke abonnee precies aangeven over welke soorten vergunningen (en
vergunningaanvragen) hij geïnformeerd wil worden en bovendien in welke straal
rondom het punt dat hij aangeeft. Dat kan de eigen woning zijn maar ook het
bedrijfspand.
Elke abonnee krijgt daardoor informatie op maat. In de huidige situatie met het
huis-aan-huis blad moet de lezer ook zelf actief zoeken of er een melding tussen zit
die voor hem interessant is. Met de attenderingsservice en de app is dat niet meer
nodig omdat informatie op maat wordt gegeven.
Doelstelling

Het aanwijzen van de elektronische weg als officiële wijze van bekendmaken van
alle besluiten en mededelingen die daarvoor in aanmerking komen.
Argumenten

Sinds een aantal jaren is het wettelijk verplicht om algemeen verbindende
voorschriften, zoals verordeningen, langs elektronische weg bekend te maken. De
Rijksoverheid heeft daartoe een applicatie ontwikkeld, genaamd Decentrale
Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP), waarlangs de verordeningen in het
elektronische gemeenteblad op www.overheid.nl worden bekendgemaakt. Tegelijk
worden de doorlopende teksten van die verordeningen dan ook gepubliceerd op
wetten.nl, waar ze elke dag door iedereen geraadpleegd kunnen worden.
Naar verwachting zal de elektronische bekendmaking van alle overige
overheidsbesluiten en zakelijke mededelingen over enkele jaren ook verplicht
worden gesteld. Tot die tijd is het elektronisch bekendmaken van andere besluiten
dan de algemeen verbindende voorschriften facultatief. Elke gemeente kan zelfde
keuze maken om tot het moment van de wettelijke verplichting dergelijke besluiten
in het huis-aan-huis blad bekend te blijven maken of deze ook langs elektronische
weg bekend te gaan maken. Gezien de grote voordelen voor de burgers en
ondernemers en voor de organisatie zelf (besparingen) ligt het voor de hand om
vooruitlopend op de wetgeving al voor de elektronische weg te kiezen. Inmiddels
hebben meer dan 100 gemeenten en tal van andere overheidsorganisaties die keus
al gemaakt.
De reden dat Dordrecht die keuze niet eerder heeft gemaakt heeft te maken met
techniek. Het is sinds enige tijd mogelijk om elk besluit dat elektronisch bekend
moet worden gemaakt in DROP in te voeren. Dat moest tot nu toe echter handmatig
gebeuren en dat zou extra geld hebben gekost. Inmiddels heeft onze leverancier
van Squit (Roxit) een koppeling gebouwd tussen het vergunningensysteem van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en DROP. Daardoor kunnen de bekend
te maken besluiten die bij de OZHZ namens Dordrecht worden gegenereerd langs
digitale weg automatisch in DROP worden geladen en bekendgemaakt. Daardoor
kost het geen extra menskracht meer en hoeven er geen extra kosten te worden
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gemaakt. Ten opzichte van het bekendmaken in het huis-aan-huis blad levert het
zelfs een besparing op van (geraamd) € 30.000,-. Deze is overigens al ingeboekt.
Kanttekeningen en risico's

De door Roxit gemaakte koppeling wordt ingericht en getest bij de OZHZ. De
koppeling zal naar verwachting per 1 december a.s. in productie worden genomen.
Er bestaat een te verwaarlozen risico dat de koppeling nog niet naar behoren
functioneert. In dat geval kan de bekendmaking tijdelijk handmatig in het systeem
worden ingevoerd.
Kosten en dekking

Aangezien de OZHZ de koppeling ook gaat gebruiken voor andere deelnemers aan
de OZHZ worden niet separaat aan Dordrecht kosten in rekening gebracht. De totale
kosten voor de invoer van de koppeling zullen via de reguliere P&C cyclus in beeld
worden gebracht en verrekend. Hetzelfde geldt voor kosten die het SCD heeft
moeten maken voor het verkrijgen van enkele beveiligingscertificaten.
Duurzaamheid

Deze oplossing past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente doordat er in de
nabije toekomst minder tot geen papier wordt gebruikt voor de bekendmakingen
van de gemeente.
Communicatie en inclusief beleid

Het college heeft besloten om de omschakeling van de bekendmaking in het huisaan-huis blad niet in één klap te laten plaatsvinden. Tot en met het eerste kwartaal
van 2018 zal, naast de elektronische bekendmaking ook nog de bekendmaking in
het huis-aan-huis blad blijven plaatsvinden. Daar zal dan wel een tekst bij worden
geplaatst die aangeeft dat de elektronische bekendmaking de officiële
bekendmaking is en dat de plaatsing in het huis-aan-huis blad slechts uit oogpunt
van dienstverlening plaatsvindt en tijdelijk zal zijn.
Verder zullen de attenderingsservice, Zoek-op-kaart en de Overuwbuurt-app actief
worden gepromoot.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Indien deze verordening wordt vastgesteld zal met ingang van 1 december a.s. de
elektronische bekendmaking van alle daarvoor in aanmerking komende besluiten
langs elektronische weg plaatsvinden.
Over de elektronische bekendmaking van andere (zakelijke) mededelingen vindt nog
overleg plaats.
Bijlagen

- ontwerp besluit.
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