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Projectnr.: 18612-99148 
MDW-project februari 1998, revisie 01 
Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. heeft in opdracht van de werkgroep Marktwerking, 
Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MOW) van het Ministerie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Justitie onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten in het proces van vergun-
ningverlening bij bedrijfsvestiging. Tevens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het 
vergunningverleningproces te optimaliseren. Dit is gedaan aan de hand van een inventarisatie 
van praktijkgevallen. 

Ondanks de relatief korte periode waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden (van oktober 
1997 tot februari 1998), is het onderzoek een representatieve en herkenbare weergave van de 
wijze waarop in nederland met de vergunningverlening aan bedrijven wordt omgegaan. 

De onderzoekers van Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. willen langs deze weg de medewer-
kers van gemeenten, provincies, rijk, bedrijven en overkoepelende organisaties bedanken voor 
hun welwillende medewerking aan het onderzoek. In het bijzonder willen de onderzoekers de 
heer prof. mr . P.J.J. van Buuren van de Universiteit Utrecht en mevr. mr . G.M.M. Kok van 
Kolpron Consultants B.V. te Rotterdam bedanken voor hun commentaar en adviezen tijdens het 
onderzoek. 

Heerenveen, februari 1998 
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Deze rapportage behelst een verslag van de bevindingen van het ten behoeve van de MDW-
werkgroep 'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' gehouden onderzoek naar de mogelijke 
knelpunten bij vergunningverlening aan bedrijven en naar de mogelijkheden van optimalisering van 
het vergunningverleningproces. Het onderzoek kan worden getypeerd als een feitenonderzoek. Aan 
de hand van concrete bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen is bezien welke vergunningen benodigd 
waren en hoe de vergunningverlening is verlopen. Alle verzamelde gegevens zijn opgenomen in deel 
1 (de hoofdstukken 1 tot en met 8). Deze informatie moet antwoord geven op de van te voren-
gestelde onderzoeksvragen. 

Op basis van de via het onderzoek verkregen gegevens is vervolgens een beknopte analyse 
gemaakt. Dit leidt tot een aantal voorstellen voor oplossingsrichtingen aan de MDW-werkgroep. 
Deze aanbevelingen bevatten oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. De analyse en de 
aanbevelingen zijn opgenomen in deel 2 (hoofdstuk 9). In dit hoofdstuk worden ook de 
onderzoeksvragen beantwoord. 

Voor een goed begrip van deze samenvatting kan het gewenst zijn om de schema's van hoofdstuk 
9 te raadplegen. Deze schema's bevatten immers in gebundelde vorm de informatie uit het 
feitenonderzoek. Deze schema's bevatten feitelijke informatie en opinies/meningen ten aanzien van: 
- de aan de 26 onderzochte bedrijven verleende besluiten 
- het tijdsverloop per case tussen de aanvraag om een vergunning en het onherroepelijk worden 

van die vergunning 
- de in het kader van de Wvo-vergunning, Wm-vergunning en bouwvergunning ingediende 

bedenkingen, bezwaren, beroepen en schorsingsverzoeken 
- de algemene werkwijzen bij de bevoegd gezagen 
- de door de bedrijven aan te leveren informatie in het kader van een vergunningaanvraag 
- de co6rdinatie van de door een bedrijf benodigde vergunningen 
- de termijnen van vergunningverlening 

In hoofdstuk 1 is aangegeven welke vragen in het onderzoek beantwoord worden en op welke 
wijze uitvoering is gegeven aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit: 
- het bestuderen van 26 gevallen van bedrijfsvestiging/uitbreiding in de provincies Friesland en 

Groningen door middel van interviews, dossieronderzoek, een expertpanels voor bedrijven en 
een enquete onder de 26 bedrijven 

- het houden van expertpanels voor bedrijven en bevoegd gezagen in de provincies Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Flevoland 

- het houden van een enquete onder 95 bedrijven 
- het houden van interviews bij het VNG, het IPO en het BMR0 
- het opnieuw in beschouwing nemen van de gegevens uit het in 1995 uitgevoerde onderzoek 

naar vergunningverlening aan industriele bedrijven langs de Waddenzee 

Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene werkwijze bij vergunningverlening aan de 26 bedrijven zoals 
die heeft plaatsgevonden bij het ministerie van Economische Zaken, bij de provincies Friesland en 
Groningen en bij de acht gemeenten waarbinnen de bedrijfsvestigingen en/of -uitbreidingen zich 
hebben voorgedaan. Hieruit blijkt dat beide provincies zich door middel van projectteams, platforms 
en accountmanagers behoorlijk inspannen om de vergunningverlening soepel en klantvriendelijk te 
laten verlopen, alsmede de coordinate tussen de vergunningen in- en extern te regelen. Ook het 
ministerie van Economische Zaken en de gemeenten proberen de bedrijven door een aangepaste 
organisatie en door toegesneden werkwijzen zo goed mogelijk te bedienen met een soepel procedu-
reverloop. 

Onderwerpen waarnaar gekeken is, zijn: de interne werkwijzen, de koppeling/coordinatie van 
vergunningverlening, de communicatie met de bedrijven, de problemen bij en mogelijke oplossingen 
voor vergunningverlening en tenslotte het werken met geautomatiseerde bestanden en 
productienormen. 
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Het onderzoek leidt naast het hiervoor vermelde aspect van een positieve insteek en benade-
ringswijze van de overheden tot de conclusies dat: 
- een vaste werkwijze bij vergunningverlening leidt tot minder interne en externe afstemmings-

problemen 

- de communicatie tussen een bedrijf en de overheid van groot belang is voor het verloop van het 
verg unningentraject 

- de wijze waarop het contact tussen het bevoegd gezag en een bedrijf tot stand komt zeer divers 
is 

- de bevoegd gezagen ervaren voldoende beleidsvrijheid te hebben bij het verlenen van vergun-
ningen 

- binnen de overheden wel gewerkt wordt met productienormen, doch dat deze met name warden 
gebruikt voor het bepalen van het aantal formatieplaatsen 

- de bevoegd gezagen elk op hun eigen wijze bezig zijn met het verhogen van 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het deel van het vergunningentraject dat ziet op de 
activiteiten tussen de eerste contacten van een bedrijf met het betreffende bevoegd gezag en het 
indienen van een ontvankelijke aanvraag. Oak dit hoofdstuk heeft betrekking op de 26 Cases. 
De bevindingen van hoofdstuk 2 warden hier bevestigd en op sommige punten nader uitgewerkt. 
Zo wordt expliciet aandacht gevraagd voor de onderwerpen die tijdens het vooroverleg aan de orde 
komen en de gehanteerde werkwijzen. Geconcludeerd kan worden dat dit vooroverleg zeer 
belangrijk is en dat er tijdens dit vooroverleg goede afspraken moeten worden gemaakt omtrent de 
aan te leveren informatie, de te volgen procedures, de mogelijkheden van het voorkomen van 
bezwaren c.q. bedenkingen, de benodigde vergunningen, de coOrdinatie tussen de vergunningen, 
de planning en de wijze waarop de taakverdeling tussen het bevoegd gezag en het bedrijf is 
geregeld. Voor een goede procesgang dient gestreefd te worden naar commitment tussen het 
bedrijf en het bevoegd gezag. 

Hoofdstuk 4 geeft nader feitelijke informatie over de 26 onderzochte cases. Er is een overzicht 
opgenomen van alle benodigde besluiten. Hieruit blijkt dat de Wm-vergunning, de Wvo-vergunning 
en de bouwvergunning het meeste voorkomen en ook de belangrijkste zijn. De avenge besluiten 
zijn niet bepalend geweest voor de vestiging of uitbreiding. In totaal zijn 107 besluiten over 24 
regelingen geregistreerd. De meeste besluiten zijn nodig dear waar het rijk of de provincie bevoegd 
gezag is in het kader van de Wet milieubeheer Mm). 

In het hoofdstuk wordt ook ingegaan op de termijnen van vergunningverlening, het aantal bezwaar-
en beroepschriften, de interne en externe afstemming tussen vergunningen en op de faciliteiten die 
nodig zijn am een bedrijf te vestigen c.q. uit te breiden. Het voert te ver am op deze pleats hierop 
nader in te gaan. 

Wel kan hier nog warden opgemerkt dat bij ongeveer de helft van de verleende Wm-vergunningen 
er bedenkingen tegen de ontwerpen hiervan zijn ingediend. Vier zaken hiervan hebben geleid tot 
beroepen en tot het indienen van verzoeken am schorsing. De beroepen zijn verworpen en de 
verzoeken om schorsing zijn afgewezen. De beroepszaken hebben nauwelijks invloed gehad op de 
inhoud van de vergunningen. 

Bij de vergunningen op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) zijn in vier van 
de twaalf gevallen bedenkingen ingediend. Dit heeft uiteindelijk geleid tot twee beroepszaken met 
schorsingsverzoeken. De schorsingsverzoeken zijn afgewezen; de beroepszaken !open nog. 
Bij de twintig verleende bouwvergunningen zijn er in vijf gevallen bezwaren ingediend. In eon geval 
zijn bezwaarden doorgegaan en hebben beroep ingesteld alsmede schorsing gevraagd. In beide 
gevallen zijn de appellanten in het ongelijk gesteld. 

Hoofdstuk 5 bevat de meningen van het bedrijfsleven ten aanzien van de 26 onderzochte 
bedrijfsvestigingen of -uitbreidingen. Daze meningen zijn geInventariseerd aan de hand van twee 
deelonderzoeken: een expertpanel en een enquete. 
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Belangrijke aandachtspunten die hieruit naar voren komen zijn: 
- De termijnen van de vergunningverlening warden veelal als lang ervaren. 
- De communicatie tussen overheid en bedrijf is zeer belangrijk voor het proces van vergunning-

verlening. 
- Er is regelmatig onduidelijkheid omtrent de aard en het detailniveau van de door bedrijven aan 

te leveren informatie. Bovendien overlapt deze informatie bij meerdere aanvragen. 
- Bezwaar/beroepsprocedures duren vaak lang. 
- Bedrijven willen graag naar minder vergunningen en een integraal afwegingskader. 
- Bedrijven willen graag ondersteund worden tijdens het vergunningentraject. 

In hoofdstuk 6 wordt verslag gedaan van de in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-
Brabant gehouden expertpanels. De bevindingen van deze expertpanels komen voor een groat 
gedeelte overeen met die van de case-study in de provincies Friesland en Groningen. Overheden 
en bedrijfsleven hebben veelal dezelfde ervaringen en ondervinden vaak dezelfde soort knelpunten 
bij het verlenen van vergunningen. Genoemd kunnen worden: 
- de door bedrijven aan te leveren informatie 
- de co6rdinatie van de vergunningen 
- de termijnen van vergunningverlening en van bezwaar en beroep 
- de rol van het vooroverleg 
- het belang van een goede communicatie 
- het terugbrengen van het aantal vergunningen 

Tijdens de expertpanels is gebleken dat de situatie bij de bevoegd gezagen in deze drie provincies 
anders is dan in de provincies Friesland en Groningen. Deze laatste twee provincies gaan actiever 
om met de verbetering van de kwaliteit en de snelheid van de vergunningverlening dan de overige 
drie. Waarschijnlijk is dit te verklaren uit het feit dat in het noorden de vergunningverlening 
nadrukkelijker wordt gezien als vestigingsplaatsfactor c.q. als acquisitiemiddel. 

Teneinde de inbreng van het bedrijfsleven in het onderzoek zo groot mogelijk te doen zijn, is ten 
opzichte van het oorspronkelijke projectvoorstel nog een extra enquete gehouden onder 95 
bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Hiervan wordt verslag gedaan 
in hoofdstuk 7. 
Aandachtspunten die uit deze enquete naar voren komen zijn: 
- de bedrijven vinden dat er te veel (gedetailleerde) informatie aangeleverd moet warden 
- circa denderde van de bedrijven heeft moeite ondervonden met de coordinatie van de vergun-

ningen 
- meer dan de helft van de bedrijven vindt de termijn van vergunningverlening en de termijnen van 

bezwaar en beroep te lang 

In hoofdstuk 8 staan de resultaten van het in 1995 uitgevoerde onderzoek naar de vergunning-
verlening aan industriele bedrijven langs de Waddenzee vermeld. Toespitsend op de toen geconsta-
teerde knelpunten wordt hier opgemerkt dat: 
- de bedrijven vinden dat zij (te) veel informatie moeten aanleveren en dat zij (te) veel nader 

moeten onderzoeken 
- het grote aantal bezwaar en beroepschriften als belemmering wordt ervaren 
- de wijze van vergunningverlening zeer detaillistisch is 
- het voortraject vaak lang duurt 
- en regelmatig sprake is van termijnoverschrijdingen 
Deze informatie wordt toegevoegd aan de bevindingen van het onderhavige onderzoek om een zo'n 
totaal mogelijk beeld te krijgen. 

Hoofdstuk 9 bevat zoals reeds is vermeld eigenlijk de essentie van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordt via een aantal schema's de meest relevante informatie in samengevatte vorm weergegeven. 
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Op basis van doze schema's wordt vervolgens een analyse gemaakt van de verkregen informatie. 
Dit gebeurt door de uit de verschillende deelonderzoeken verkregen informatie met elkaar te 
vergelijken en tegen elkaar at te wegen. Dit leidt tot eon beantwoording van de gestelde 
onderzoeksvragen en tot een aantal voortsellen voor oplossingsrichtingen aan de MDW-werkgroep. 

Ad a: Overleg tussen bedrijf en bevoegd gezag 
- De bevoegd gezagen en de bedrijven dienen in een vroegtijdig stadium aandacht te schenken 

aan de met de afhandeling van de vergunningaanvragen gepaard gaande procedures, benodigde 
besluiten en termijnen. 

- De bevoegd gezagen en de bedrijven dienen bij een bedrijfsvestiging te komen tot een good 
projectmanagement en eon goede projectaanpak, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed 
aan de planning van de werkzaamheden, het nakomen van afspraken en duidelijkheid omtrent 
elkaar positie. 

Ad b: Afhandelen verzoeken om vergunningen 
- De bevoegd gezagen dienen duidelijke werkafspraken te maken over de wijze waarop eon 

vergunningaanvraag wordt behandeld. De afspraken moeten zowel betrekking hebben op de 
wijze hoe intern met de aanvraag wordt omgegaan, als ook op de wijze waarop de at stemming 
c.q. de coordinatie met andere bevoegd gezagen is geregeld. 

- De voor de vergunningverlening benodigde kennis van bedrijven en bedrijfsprocessen bij de 
overheid dient te worden vergroot teneinde te voorkomen dat te veel informatie wordt gevraagd. 

- Het kritisch bezien van de but en noodzaak van verplichte wettelijke adviseurs. 

Ad c: Door bedrijven aan te leveren informatie 
- Er dienen duidelijke en uniforme regels te komen omtrent een door een bedrijf aan te leveren 

informatie bij een vergunningaanvraag. 
- Het planvormingsproces bij een bedrijf en het vergunningproces dienen beter op elkaar 

afgestemd te worden door: 
• te werken met eon basisvergunning welke wordt ingevuld c.q. wordt uitgewerkt nadat meer 

bekend is over het bedrijfsproces 
• te werken met een vergunning op hoofdzaken indien voldoende toetsbare en handhaaf bare 

informatie aanwezig is over het bedrijf en de bedrijfsprocessen 
- De MER en het vergunningenproces dienen beter op elkaar te worden afgestemd om to voorko-

men dat dubbele informatie moot worden aangeleverd en dat in beide procedures verschillende 
informatie wordt gevraagd. 

- De bevoegd gezagen dienen vooraf inzichtelijk to maken tot welk detailniveau bedrijven 
informatie moeten aanleveren. 

- De bevoegd gezagen dienen de vergunningverlening beter op elkaar af to stemmen waardoor bij 
het aanleveren van informatie onnodige dubbelingen worden voorkomen. 

Ad d: De cotirdinatie van vergunningen 
- De coardinatiebepalingen van de Wm-vergunning en de bouwvergunning en de Wm-vergunning 

on de Wvo-vergunning dienen te worden versoepeld in de gevallen dat er goon inhoudelijke 
samenhang is. 

- De WVO onder de Wm laten vallen in de situatie dat de provincie bevoegd gezag is. 
- Alle vergunningen met betrekking tot bouw- en milieuzaken gelijktijdig dezelfde procedure laten 

doorlopen. 
- Het invoeren van eon projectco6rdinatie voor de vergunningen met bouw- en milieu-aspecten. 
- Het invoeren van eon projectcoordinatie als hiervoor bedoeld maar dan met den integraal 

afwegingskader. 
- Het introduceren van de een-gebruiks-vergunning. 
- Het werken met gebiedsgerichte vergunningen. 
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Ad e: Versnellen procedures 	 . 
- De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sneller beroepszaken laten afhandelen. 
- De bevoegd gezagen en de bedrijven dienen via een gerichte communicatie met derden en via 

een open vergunningverlening te streven naar het minimaliseren van het aantal bedenkingen c.q. 
bezwaren, mede met het oog op het voorkomen van mogelijke beroepen en verzoeken om 
schorsing. 

- Het laten opstellen van de vergunningaanvraag door gecertificeerde bureaus c.q. het bevorderen 
dat derden-deskundigen worden ingeschakeld. 

- Het meer werken conform de systematiek van AMvB's. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 nog een suggestie gedaan om bij het uitwerken van de 
aanbevelingen in beschouwing te nemen dat na het in werking treden van alle AMvB's er nog 3500 
vergunningplichtige inrichtingen zijn. Deze zorgen wel voor 90% van de totale milieubelasting. 
Een aantal oplossingen zou (allereerst) op deze bedrijven van toepassing kunnen worden verklaard, 
zo nodig in de vorm van een experiment. 
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Het kabinet heeft besloten, als onderdeel van de vierde tranche van de MDW-
operatie, een project te wijden aan de vergunningverlening bij bedrijfsvestiging en/of - 
uitbreiding. Achtergrond hiervan is dat bedrijven te maken hebben met een scala aan 
vergunningen, ontheffingen en daarmee samenhangende procedures, termijnen en 
vereiste rapportages. De benodigde vergunningen etc. worden daarbij ook nog 
verleend door verschillende instanties. Dit alles leidt mogelijk tot voor een bedrijf 
onoverzichtelijke werkwijzen, taakverdelingen, procedures en lange termijnen. 

Om de geschetste problematiek nader te onderzoeken heeft de MDW-werkgroep een 
tweeledige taakstelling mee gekregen: 
1. het inventariseren en het analyseren van praktijkgevallen van vergunningverlening 

in verband met de vestiging en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten 
2. het in kaart brengen van mogelijkheden voor de verdere optimalisering van de 

vergunningverlening bij bedrijfsvestiging door middel van voorstellen over: 
a. de co6rdinatie binnen en tussen de verschillende vergunningverlenende 

instanties 
b. organisatorische voorzieningen die tot zoveel mogelijk samenwerking van de 

onderscheiden bestuurlijke actoren bij de vergunningverlening leiden 
c. harmonisatie en stroomlijning van besluitvorming 
d. bevordering van het hanteren van zo kort mogelijke termijnen en het 

voorkomen van termijnoverschrijdingen 

De inventarisatie van praktijkgevallen is in deel I van het rapport verwoord. Deel II 
gaat in op de analyse van de verkregen informatie en het benoemen van mogelijkhe-
den ter verbetering van gesignaleerde knelpunten. 

De inventarisatie en de analyse worden uitgevoerd door lngenieursbureau 'Oranje-
woud' B.V. Het benoemen van oplossingsrichtingen en het doen van aanbevelingen 
aan het kabinet wordt gedaan door de vanuit het rijk ingestelde MDW-werkgroep. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een drietal doelstellingen geformuleerd. Deze 
doelstellingen komen naar voren uit de Probleemstellende Notitie van de MDW-
werkgroep. Hieruit blijkt dat het onderzoek inzicht moet bieden in: 

A. de huidige praktijk van vergunningverlening bij bedrijfsvestiging waarbij in het 
bijzonder aandacht moet worden geschonken aan zaken als coordinatie, 
afstemming en informatie-uitwisseling, 

B. de zich eventueel voordoende knelpunten bij de vergunningverlening, 
C. mogelijk oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de genoemde doelstellingen geoperationaliseerd 
en 'vertaald' naar onderstaande onderzoeksvragen: 
• hoe ontstaat doorgaans het contact tussen het bevoegd gezag en het bedrijf dat 

zich wit vestigen of wil uitbreiden? 
• welke vergunningen, ontheffingen, etc. zijn nodig om bedrijfsvestiging of - 

uitbreiding te realiseren? 
• in hoeverre bracht deze vergunningverlening, at dan niet verplichte, interne en\of 

externe afstemming met zich mee, welke instanties zijn daarbij betrokken? 
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• wat is de aard van de door de vergunningaanvrager aan te leveren informatie? 
op welke wijze is de besluitvorming omtrent vestiging of uitbreiding en de daarbij 
benodigde procedures georganiseerd: 
• welke structuur kent de besluitvorming ten aanzien van beslissingsbevoegd-

heid, controle momenten etc. 
. wat is de mate van beleidsvrijheid bij de vergunningverlenende taak 
. hoe wordt omgegaan met (interne) richtlijnen ten aanzien van de wijze waarop 

vergunningaanvragen moet worden ingediend 
. wat is het belang van communicatie tussen het bevoegd gezag en 'de klant' 

over bijvoorbeeld vergunningplicht, toekenningscriteria, doorverwijzing, 
eventueel vooroverleg etc. 

. wat is de nagestreefde kwaliteit van het proces vergunningverlening 
• wat is de invloed van 'hulpmiddelen' (i.c. externe bureaus, geautomatiseerde 

bestanden etc.) op de doelmatigheid van de besluitvorming 
. wat is de invloed van productienormen op de doelmatigheid 

• welke tijd zit er tussen het eerste contact, het indienen van de aanvraag en de 
afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd beInvloed? 

• welke andere faciliteiten zijn, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te 
vestigen c.q. uit te breiden? 

• ondervinden bevoegde gezagen in zijn algemeenheid problemen met vergun-
ningverlening en zien zij zelf oplossingen? 

• welke oplossingsmogelijkheden zien bedrijven zelf voor ervaren problemen? 

Alle genoemde onderzoeksvragen zijn via de in paragraaf 1 .3 en bijlage 7 beschreven 
methode van onderzoek beantwoord. Om aan te geven in welk hoofdstuk welke 
onderzoeksvraag wordt beantwoord, zijn de relevante onderzoeksvragen aan het 
begin van elk hoofdstuk genoemd. De inhoud van elk hoofdstuk heeft dus betrekking 
op de in de inleidende paragraaf genoemde onderzoeksvragen. Opgemerkt dient te 
worden dat verscheidene onderzoeksvragen in meerdere hoofdstukken beantwoord 
worden. 

1.3 	Uitvoering onderzoek 

Alvorens het onderzoek is uitgevoerd, is afgebakend welke wet- en regelgeving onder 
de omschrijving 'vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' vallen. Alle procedures die 
doorlopen moeten worden om de vestiging of uitbreiding van een bedrijf mogelijk te 
maken, zijn hieronder geschaard. Procedures die betrekking hebben op het bedrijfs-
proces (by. Arbo-wetgeving) of de aanleg van infrastructurele werken (rail-, vaar- of 
autowegen) zijn buiten het onderzoek gehouden. Tevens is ervan uitgegaan dat het 
onderzoek zich richt op industriele activiteiten. 

Schema 1 geeft in hoofdlijnen aan hoe het onderzoek is opgezet. Het onderzoek is 
uitgevoerd in de provincies Friesland, Groningen, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-
Brabant. Doordat elke provincie een 'eigen structuur en cultuur' ten aanzien van 
vergunningverlening heeft, wordt door spreiding van het onderzoeksgebied over 
meerdere provincies voorkomen dat deze factor te bepalend wordt. 

Aangezien het onderzoek binnen een relatief kort tijdsbestek moest worden afgerond, 
is alleen in de provincies Friesland en Groningen een analyse gemaakt van individuele 
cases. 

Binnen de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn geen individuele 
gevallen van bedrijfsvestiging of -uitbreiding onderzocht, maar is, door middel van 
'expert-panels', de wijze van vergunningverlening meer in zijn algemeenheid bestu-
deerd. Hierbij is aan de hand van een aantal vaste vragen ingegaan op het proces van 
vergunningverlening. 
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Om binnen de provincies Friesland en Groningen te kunnen bepalen welke cases 
uiteindelijk onderzocht zouden worden, is een aantal uitgangspunten geforrriuleerd: 
a. de onderzoekspopulatie moet qua bevoegd gezag representatief zijn 
b. de onderzoekspopulatie moet qua type bedrijfsactiviteiten representatief zijn 
c. de onderzoekspopulatie moet qua type vergunningen representatief zijn, het 

verlenen van een Wm-vergunning is als uitgangspunt genomen 
d. de onderzoekspopulatie moet qua omvang representatief zijn 
Genoemde uitgangspunten hebben geresulteerd in een aantal van 26 cases (zie 
bijlage 2). 

De onderzoekspopulatie in Noord-Nederland wordt gecompleteerd door de toevoeging 
van 15, reeds in 1995 door 'Oranjewoud' bestudeerde cases in het kader van het 
Pilot-project Waddenzee. In totaal wordt er dus uitgegaan van een onderzoeks-
populatie van 41 cases in de provincies Friesland en Groningen. 

De onderzochte cases zijn verspreid over verstedelijkte, havengebonden en meer 
landelijke gemeenten. Dit zijn respectievelijk de volgende gemeenten: Groningen, 
Leeuwarden, Heerenveen, Delfzijl, Harlingen, Leek, Zuidhorn, Lemmer en West-
stellingwerf. Door deze spreiding wordt de invloed van aan de karakteristiek van de 
gemeenten verbonden aspecten op .vergunningen in het onderzoek verdisconteerd. 
Voorts zijn de gemeenten ook evenredig verdeeld zijn over de twee provincies. 

Om te voorkomen dat de 'eigen structuur en cultuur van vergunningverlening' binnen 
een individuele provincie een te bepalende determinant wordt, is er voor een 
verbreding van het onderzoeksgebied gekozen. Om deze verbreding te verkrijgen is 
ook het proces van vergunningverlening binnen de provincies Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Flevoland geanalyseerd. Met het oog op de beschikbare tijd was het 
echter niet mogelijk om tot een uitputtende analyse van individuele cases te komen. 
Om toch voldoende grip te krijgen op de wijze van vergunningverlening binnen de 
genoemde provincies en te zorgen voor een zo groot mogelijke spreiding over 
bevoegde gezagen, zijn in alle drie provincies expert-panels georganiseerd. Deze 
panels bestonden uit ervaringsdeskundigen op het gebied van vergunningverlening. 

Zoals hierboven reeds genoemd is, wordt in dit onderzoek getracht een zo breed 
mogelijk beeld te vormen van de vergunningverlening bij de bevoegde gezagen. De 
verschillende bevoegde gezagen in dit onderzoek zijn: het rijk (Ministerie van 
Economische Zaken, Rijkswaterstaat, LNV), de provincies, waterschappen en 
gemeenten. Ten aanzien van het bevoegd gezag van het Rijk is gekozen voor een 
onderzoek bij een specifiek bevoegd gezag, namelijk het Ministerie van Economische 
Zaken. Hierbij staat de Mijnwetgeving centraal. De inbreng van Rijkswaterstaat is 
terug te vinden in het onderzoek van de verschillende cases. 

Om niet alleen de mening van het bevoegd gezag over de case in beeld te brengen, 
zijn ook afzonderlijke bedrijven benaderd. Voor hun inbreng in het onderzoek is 
gekozen voor het houden van expert-panels. Omdat de opkomst voor deze panels aan 
de lage kant was, is aanvullend gekozen voor het uitzetten van een enquete. 

Tezamen geven de case-study in Friesland en Groningen, de gegevens uit het Pilot-
project Waddenzee, de expert-panels en de enquetes onder bedrijven een herkenbaar 
beeld van het proces van vergunningverlening bij vestiging van bedrijven in Neder-
land. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de manier waarop het onderzoek 
opgezet en uitgevoerd is, wordt verwezen naar bijlage 7. 
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Deal I van de onderhavige rapportage bevat een weergave van de resultaten van de 
inventarisatie. Het betreft hier de hoofdstukken 1 tot en met 8. Deze inventarisatie 
bestaat uit het bestuderen van 26 gevallen van bedrijfsvestiging/uitbreiding in de 
provincies Groningen en Friesland, alsmede uit het houden van expertpanels in de 
provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en een enquete onder 95 
bedrijven in deze laatstgenoemde provincies. 

Deal I wordt aangevuld met de bevindingen van het in 1995 door 'Oranjewoud' 
verrichte onderzoek naar de vergunningverlening aan bedrijven langs de Waddenzee 
(Pilot-Project-Waddenzee). Hierin zitten soortgelijke elementen als in het onderhavige 
MDW-onderzoek. De aanleiding van het laatstgenoemde onderzoek vindt namelijk 
mede zijn grondslag in het Pilot-Project-Waddenzee. 

In deel II (hoofdstuk 9) worden de bevindingen van deal I schematisch weergegeven. 
De schema's zijn opgebouwd rond de belangrijkste items van het onderzoek. 

Door per deelonderzoek (case-studie, expert-panels, interview etc.) aan te geven wat 
de resultaten zijn, wordt een dwarsdoorsnede gepresenteerd van de verzamelde 
informatie. Op deze manier worden de resultaten van deel I overzichtelijk en 
toegankelijk gepresenteerd. Per schema wordt vervolgens een beknopte analyse 
gemaakt, waarbij opvallende zaken en/of knelpunten c.q. problemen worden 
benoemd. Voor mogelijk geconstateerde problemen worden eveneens 
oplossingsrichtingen aangedragen. Elk schema beantwoordt eveneens den of 
meerdere van de paragraaf 1.2 genoemde onderzoeksvragen. 

1.5 	Inhoud rapportage 

De onderhavige rapportage is opgebouwd rondom de in bijlage 3 opgenomen vragen-
lijsten. Deze lijsten hebben betrekking op de diverse deelonderzoeken en zijn akkoord 
bevonden door de MVW-werkgroep. Door deze wijze van presenteren gaat geen 
informatie verloren. Gevolg hiervan is wel dat er mogelijke overlappen ontstaan en 
soortgelijke informatie op meerdere plaatsen is terug te vinden. In de analysefase 
(deel II) worth echter alle informatie aan elkaar gekoppeld, gecomprimeerd en in 
onderling verband bezien. 

In het volgende hoofdstuk wordt begonnen met verslag te doen van de algemene 
wijze van vergunningverlening bij de bevoegd gezagen bij de 26 onderzochte cases. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt near het rijk (EZ), de provincie en de gemeen-
te. Deze drie overheden staan namelijk vanwege hun bemoeienis bij bedrijfsvestiging 
en/of -uitbreiding centraal in het vergunningentraject van de 26 cases. De overige 
vergunningverlenende instanties (bijvoorbeeld waterschappen en Rijkswaterstaat) 
komen door het onderzoek heen bij de betreffende vragen aan de orde. 

Hoofdstuk 3 behandelt de wijze waarop de hiervoor genoemde bevoegd gezagen in 
de onderzochte gevallen zijn omgegaan met het voortraject, dat wil zeggen de fase 
tussen het eerste contact met een bedrijf over een vestiging of -uitbreiding en het 
moment van aanvragen van de vergunning. Ook hier vindt een uitsplitsing per 
bevoegd gezag pleats. 

De diverse aspecten van de vergunningverlening zelf en de wijze waarop de 
vergunningverlening in de 26 cases heeft plaatsgevonden, komen in hoofdstuk 4 aan 
de orde. De informatie is gegroepeerd rondom enkele in het onderzoek centrale 
thema's als vooroverleg, coOrdinatie, doorlooptijd, bezwaar/beroep en als informatie-
voorziening aan bedrijven. 
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Voor het onderzoek is het van groot belang ook de meningen van het bedrijfsleven 
zelf te weten. Om hierachter te komen, is er voor de 26 onderzochte cases en voor 
de 15 geselecteerde bedrijven uit het Pilot-Project-Waddenzee een expertpanel voor 
bedrijven gehouden. Tevens zijn alle onderzochte bedrijven via een enquete af-
zonderlijk in de gelegenheid gesteld te reageren op de wijze waarop de vergun-
ningverlening heeft plaatsgevonden. De op deze wijze van bedrijven verkregen 
informatie is opgenomen in hoofdstuk 5. 

Teneinde een compleet en landelijk dekkend beeld te krijgen van de vergunning-
verlening aan bedrijven en ter controle van de in de provincies Friesland en Groningen 
verkregen informatie, zijn in de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant 
expertpanels, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven en overheden, gehou-
den, waarin de diverse aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn geweest. 
De resultaten hiervan staan vermeld in hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 7 geeft de resultaten weer van een enquete, die gehouden is onder 
bedrijven, gevestigd in de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De 
geselecteerde bedrijven hebben recentelijk te maken gehad met vergunningverlening 
en zijn hierdoor in staat de vragen omtrent de het vergunningverleningproces te 
beantwoorden. Deze enquete is gehouden om de bijdrage van het bedrijfsleven in dit 
onderzoek nog sterker te benadrukken. 

In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de resultaten van het eerder gehouden onderzoek 
naar de vergunningverlening bij bedrijven langs de Waddenzee (Pilot-Project-
Waddenzee). De belangrijkste conclusies daarvan worden op een rijtje gezet. Het 
betreft hier algemene informatie, alsmede specifieke informatie van 15 uit het vorige 
onderzoek geselecteerde bedrijven in de provincies Friesland en Groningen. 
De betreffende bedrijven staan vermeld in bijlage 4. 

Hoofdstuk 9 bevat deel ll van het onderzoek, in casu het analyseren van de verkregen 
informatie en het aandragen van oplossingsrichtingen. Om de informatie inzichtelijk 
en toegankelijk te maken, wordt gewerkt met schema's. Elk schema beantwoordt 
eveneens den of meerdere van de paragraaf 1.2 genoemde onderzoeksvragen. 

Hoofdstuk 10 bevat tenslotte een korte terugblik op het onderzoek. 
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2 	Werkwijze bij vergunningverlening 

2.1 Algemeen 

In hoofdstuk 2 wordt weergegeven hoe de verschillende in het onderzoek centraal 
staande bevoegde gezagen, in casu: Ministerie van Economische Zaken, provincies 
en gemeenten, in zijn algemeenheid zijn omgegaan met de vergunningverlening bij de 
26 onderzochte cases. De organisatie en de werkwijzen, alsmede de hieraan 
verbonden aspecten, staan hierbij centraal. 

Ter informatie wordt nog opgemerkt dat dit deel van het onderzoek gehouden is bij 
de provincies Groningen en Friesland en bij de volgende gemeenten: Leeuwarden, 
Harlingen, Heerenveen, Lemsterland, Weststellingwerf, Groningen, Delfzijl, Veendam, 
Leek, en Zuidhorn. 
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2.2 	Ministerie van Economische Zaken 

Algemeen 

Het ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag met betrekking tot de 
mijnwetgeving. Hieronder vallen Mijnwet 1810, Mijnwet 1903, Wet opsporing 
delfstoffen en de Wet milieubeheer (hierna: Wm), voorzover die met mijninrichtingen 
verband houdt. 

Over de periode '95 - heden zijn ongeveer 90 besluiten op basis van de genoemde 
wetgeving afgegeven. Het gaat hierbij voornamelijk om meldingen, vergunningen 
revisie en uitbreidingen. Binnen de aangegeven periode hebben 10 tot 15 nieuwe 
inrichtingen een oprichtingsvergunning gekregen. Weigeringen van vergunningen zijn 
niet aangetroffen. 

Werkwijze 

De werkwijze bij vergunningverlening is als volgt te schetsen: het betreffende bedrijf 
neemt contact op met een ambtenaar van het Staatstoezicht op de Mijnen. Er wordt 
dan een afspraak gemaakt waarin het bedrijf haar plannen presenteert en tevens een 
concept aanvraag wordt besproken. Afhankelijk van het commentaar wordt de 
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aanvraag definitief ingediend. Hierbij worden de wettelijke adviseurs (Regionale 
Inspectie Milieuhygione (hierna: RIMH) en arbeidsinspectie) betrokken. 

Als het een aanvraag betreft die zeer waarschijnlijk weerstand zal oproepen bij derden 
wordt, naast deze aanpak, een projectteam geformeerd. Hierin hebben alle bevoegde 
gezagen, adviseurs en het bedrijf zitting. Het projectteam richt zich hierbij op 
coordinatie en afstemming van alle benodigde vergunningen. Het Ministerie van 
Economische Zaken maakt alleen op die momenten, wanneer haar vergunningen aan 
de orde zijn, onderdeel uit van het projectteam. 

Een dergelijke aanpak wordt gekenmerkt door de korte lijnen tussen het bedrijf en het 
bevoegd gezag. Dit is mogelijk doordat zowel bevoegd gezag als bedrijf over het 
algemeen werken met hoogwaardig personeel dat zeer ervaren is met het afhandelen 
van genoemde procedures. Dit brengt echter als nadeel met zich mee dat naar buiten 
toe de indruk kan worden gewekt dat het bevoegd gezag en bedrijf onder een hoedje 
spelen. Een goede communicatie tussen het bedrijf en ministerie van Economische 
Zaken wordt door het ministerie van groat belang geacht om tot een gestroomlijnde 
en zorgvuldige vergunningprocedure te komen. 

Bezwaar/beroep 
Bezwaar en beroep komen relatief weinig voor. In 10% van de gevallen gaan bezwaar 
en beroepsprocedures lopen. Deze procedures brengen geen vertraging met zich mee. 
Dit is terug te voeren op een aantal zaken: 

- verzoek tot voorlopige voorziening wordt door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State snel afgehandeld omdat sprake is van een spoedeisend 
karakter 

- schorsing en beroep worden zelden of nooit toegewtzen of gegrond verklaard 
- gelet op bovenstaande gaat het bouwen van installaties gewoon door (bouwen 

op eigen risico en gedogen) 
- over het algemeen vindt de vergunningverlening pleats binnen de wettelijke termij-

nen 

Het ministerie gaat incidenteel over tot actief gedogen. Dit betreft dan een tijdelijke 
regeling die wordt getroffen om in de tussentijd zaken formeel te regelen. Als 
gewacht zou worden tot afronding van bijv. de Wm-vergunning, ligt het bedrijf een 
lenge periode stil. Dit zou onacceptabele kosten met zich meebrengen. Er komt voor 
de overbruggingsperiode waarin de officiele vergunning wordt geregeld, een 
gedoogvergunning. Een dergelijke vergunning wordt alleen afgegeven els er 
voldoende zicht is om het formele traject positief af te ronden. 

Ervaren knelpunten 
Er wordt aangegeven dat men over het algemeen tevreden is over de huidige wijze 
van koppelingen en coardinatie tussen de vergunningen. De kans op belangen-
verstrengeling neemt hiermee echter toe. Indian hier een nog verdergaande 
stroomlijning wordt aangebracht, zullen bevoegd gezag en bedrijf mogelijk 'te dicht' 
bij elkaar komen. 

Een aspect dat wel voor verbetering vatbaar is, is de huidige koppeling tussen Wm 
en Woningwet (hierna: Ww). De bouw loopt hierdoor te veel vertraging op. De koppe-
ling op zich is goed, maar neemt procedureel te veel tijd in beslag doordat de 
bouwvergunning pas na de milieu-vergunning kan worden verleend. 

Daarnaast is het bouwen van nieuwe installaties lastig omdat de 'milieugebruiks-
ruimte' (Wet Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), Natuurbeschermingswet (hierna: 
Nb, Wet geluidhinder (hierna: Wgh) etc.) weinig speling biedt . Dit probleem is des 
te nijpender doordat winning van bijvoorbeeld gas en zout sterk locatie gebonden is. 
Een alternatieve locatie kan dan ook niet eenvoudig worden gevonden. 
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Nieuwe ontwikkelingen 
Er is op dit moment veel aandacht voor het fenomeen 'vergunning op hoofdzaken'. 
Doordat het bedrijf een goed milieuzorgsysteem implementeert, kan worden volstaan 
met een vergunning aanvraag en de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Er 
worden dan hooguit alleen nog kernvoorschriften opgenomen. 

Een dergelijk systeem is op dit moment nog niet realiseerbaar. Een eerste stap is om 
in plaats van middelvoorschriften, doelvoorschriften in de vergunning op te nemen. 
Het opstellen van doelvoorschriften is bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat al jarenlang 
gemeengoed. De ervaringen hiermee zijn positief. 

Algemeen 
De provincie treedt voor een breed scala aan vergunningen op als bevoegd gezag. 
Naast de directe betrokkenheid is de provincie ook veelal indirect betrokken bij 
vergunningverlening. Onderstaande informatie betreft met name de Wm-vergunning. 

Werkwijze vergunningverlening 
De onderzochte provincies spelen organisatorisch actief in op de vergunningverlening. 
Er wordt gewerkt met accountmanagers, projectleiders, projectteams en/of platforms 
om ervoor zorg te dragen dat de vergunningverlening zo soepel en efficient mogelijk 
verloopt. Projectmatig werken met korte lijnen staat hierbij voorop. Centraal begrip 
is: het verbeteren van de dienstverlening. De essentie van het streven van zowel de 
provincies Friesland als Groningen is om de vergunningverlening op bestuurlijk- of 
managementniveau aan te sturen, om daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven 
positief te beInvloeden. 

De projectleiders en/of accountmanagers zijn verantwoordelijk voor het verloop en de 
coordinatie van het vergunningenproces en hebben mede tot taak een relatienetwerk 
op te bouwen om zo snel mogelijk contacten te kunnen leggen en de beschikbare 
informatie te verkrijgen. Door middel van deze personen is er sprake van front/back-
office. 

Gemeenten, waterschappen en rijksdiensten (bijv. inspectie milieuhygiene en RWS) 
maken veelal deel uit van een projectteam of het platform. Het betreft hier zowel 
juridische als technische medewerkers. De projectteams worden ad-hoc geformeerd. 

Het platform komt regulier bij elkaar. Soms vindt er alleen een (schriftelijke) uitwisse-
ling van stukken plaats. Dit kan gebeuren aan de hand van standaardlijsten. 

Het platform komt ook los van aanvragen bij elkaar om actuele beleids- en vergun-
ningzaken door te spreken. Naast de eerder genoemde instanties maken ook het 
Netwerk Friesland en de drie regio's deel uit van het platform. 
De interne co6rdinatie binnen de provinciale organisatie vindt plaats via de 
projectteams of het platform. Bij lichte gevallen (in casu: minder grote en/of minder 
ingrijpende bedrijfsvestigingen) ligt de co6rdinatie bij de projectleider. Niet direct bij 
de vergunningverlening betrokken afdelingen worden ad-hoc geInformeerd. 
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De projectteams en het platform hebben naast een interne ook een externe 
afstemmingsfunctie. be samenstelling van dergelijke groepen is hierop gebaSeerd. 

Door de hiervoor omschreven werkwijzen en het ondersteunende instrumentarium (bv 
checklist vergunningen, milieuwijzer, handboeken en interne checklisten) wordt in 
beide provincies invulling gegeven aan de ean-loket-gedachte. Naast de eigen wens 
om de dienstverlening te verbeteren, liggen concrete vragen van het bedrijfsleven 
hieraan ten grondslag. 

Koppeling/coordinatie van vergunningen 

Door beide provincies wordt gewezen op de afstemming c.q. verdere integratie Wm-
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: Wvo) en Wm-Mijnwet, alsmede op 
praktische en procedure problemen bij de coordinatie tussen de Ww en de Wm. bit 
laatste met name in de gevallen dat er sprake is van verschillende bevoegd gezagen. 
Voor wat betreft de Wvo wordt door de provincie Friesland geopperd om Rijkswater-
staat de functie van adviseur te geven en het waterschap c.q. zuiveringschap als 
bevoegd gezag aan te merken. 

Coordinatie- c.q. afstemmingszaken zijn op te lossen via goede (werk)afspraken, een 
goede planning en gestructureerd overleg. Indien blijkt dat coordinatie en afstemming 
tussen vergunningen niet op een dergelijke wijze meer zijn op te lossen, is wellicht 
een integratie van alle benodigde vergunningen (een-gebruiks-vergunning) een optie. 
Nader onderzoek dient volgens de provincies uit te wijzen of een integratie van alle 
benodigde vergunningen Ieen-gebruiks-vergunning) zinvol en haalbaar is. 

be beleidsvrijheid bij de vergunningverlening wordt als ruim ervaren. Mogelijke 
inperkingen vinden pleats op basis van interne beleidsafspraken. 

Communicatie 
be communicatie met de 'klant' (het bedrijf dat zich wit vestigen of uitbreiden) wordt 
door beide provincies zeer belangrijk gevonden en als essentieel onderdeel in het 
vergunningentraject gezien. Op basis van deze communicatie worden werkafspraken 
gemaakt, alsmede afspraken omtrent termijnen, aan te leveren informatie en 
vergunningsvoorschriften. Zonder een goede communicatie verloopt een vergunnin-
gentraject moeizaam. 

Ook los van concrete aanvragen vindt er overleg pleats tussen beide provincies en 
het bedrijfsleven. Dit gebeurt via het zogeheten doelgroepenoverleg, overleg met de 
Kamers van Koophandel en soms via themabijeenkomsten. 

Interne richtlijnen ten aanzien van vergunningaanvragen 
In beide provincies wordt gewerkt met standaard-aanvraagformulieren. be provincie 
Friesland beschikt daarnaast over een uitvoeringsnotitie waarin beschreven staat hoe 
een aanvraag wordt afgehandeld. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een 
kwaliteitsdocument waarin interne procedures en standaard-brieven staan beschre-
ven. Ook beschikt men over een ten behoeve van het IBF-Heerenveen opgestelde 
quick-scan. 

Dergelijke stukken zijn in de provincie Groningen in voorbereiding. Het betreft bier een 
basisdocument waarin alle werkstappen en processen rondom de vergunningverlening 
omschreven staan. Wel beschikt men over een checklist-vergunningen. Aan de hand 
hiervan kan men snel nagaan welke vergunningen vereist zijn. 

Geautomatiseerde bestanden 
In de provincie Friesland wordt gewerkt met een geautomatiseerd procedure- en 
vergunningenbestand (IS-VUP). be ervaringen hiermee zijn positief vanwege het 
in/overzicht dat snel gegeven kan worden. Als zodanig levert het een bijdrage aan de 
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De provincie Groningen heeft alleen een bestand voor procedures. De vergunningen 
zelf zijn hierin niet opgenomen. Ook dit bestand werkt positief op het proces. 
Beide provincies werken met geautomatiseerde en gestandaardiseerde voorschrif-
tenpa kketten. 

Productienormen 
In de provincie Friesland wordt gewerkt met productienormen ingevolge VRV. Op 
basis van een voortschrijdend vijf-jaren programma wordt jaarlijks bezien welke 
productie met welke capaciteit gerealiseerd kan worden. De doorlooptijd van 
vergunningen wordt hierdoor niet beInvloed. Het gehanteerde systeem is echter wel 
van invloed op de prioriteitsstelling. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan 
bedrijfsvestigingen. Actualisatie van vergunningen worden bij grote drukte naar 
achteren geschoven. In deze provincie wordt tevens met een tijdschrijfsysteem 
gewerkt. Enerzijds ter verbetering van de productienorm, anderzijds dient het als 
basis voor het bepalen van de leges. 

De provincie Groningen werkt niet met productienormen en/of kengetallen. Wel wordt 
er aan tijdschrijven gedaan. Dit is echter meer een planningsinstrument dan een 
instrument om de doorlooptijd van een vergunning te beInvloeden. 

Aandacht voor vergunningverlening 
In beide provincies heeft het onderwerp vergunningverlening bestuurlijke en 
ambtelijke aandacht en kan het als 'hot item' worden betiteld. Verbeteren van de 
dienstverlening en het soepel en gecoordineerd doorlopen van procedures staan 
hierbij voorop. Zaken die ook spelen zijn: de rol van bedrijfsmilieuplannen, vergunning 
op hoofdlijnen, doelgroepenaanpak en communicatie. 

Problemen en oplossingen bij vergunningverlening 
De provincies ondervinden eigenlijk geen problemen bij de vergunningverlening. 
Binnen de huidige wet- en regelgeving is veel mogelijk en nog veel te verbeteren. Een 
uitzondering hierop is de afstemming bouwvergunning-milieuvergunning. 
Er wordt in het kader van een aantal projecten wel nagedacht over gebiedsgerichte 
benadering (bijv. IMR-Suiker en project Industrie en Omgeving Eemsmond), 
stolpvergunning (International Businespark Friesland te Heerenveen) en een-
gebruiksvergunning. Ontwikkelingen ten aanzien van een gebiedsgerichtevergunning 
worden vooral door de provincie Friesland gesteund. Nader onderzoek naar de voor-
en nadelen van een gebiedsgerichte vergunning en een den-gebruiks-vergunning 
wordt wenselijk gevonden. 

Algemene opvatting is echter dat door een goede organisatie van het vergunnin-
genproces het meeste rendement kan worden gehaald. Een ander aandachtspunt is 
het bezwaar/beroep. Wellicht zijn hier verkortingen of meer stroomlijning mogelijk. 

Algemeen 
Gemeenten treden voor een grote reeks aan vergunningen op als bevoegd gezag. 
Enkele voorbeelden zijn: Wm-vergunning, bouwvergunning, inritvergunning, 
kapvergunning, sloopvergunning. Onderstaande informatie is voornamelijk gebaseerd 
op bevindingen van gemeenten met betrekking tot de verlening van Wm- en 
bouwvergunningen. 
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Werkwijze vergunningverlening 
De meeste gemeenten werken met contactpersonen voor vergunningverlening. Deze 
hebben tot taak zorg te dragen voor een geco6rdineerde vergunningverlening. In 
Leeuwarden en Groningen is de stad opgedeeld in wijken met voor elke wijk een 
verantwoordelijke persoon. 

Binnen de gemeenten warden werkafspraken gemaakt tussen de verschillende 
afdelingen. Over het algemeen zijn hierbij de afdelingen ruimtelijke ordening, bouw-
en woningtoezicht, milieu en economische zaken betrokken. Naast ad-hoc overleg 
over concrete zaken vindt er ook regulier overleg pleats. Het streven is gericht op het 
zo kort mogelijk houden van de lijnen en van een optimalisering van de dienstverle-
ning. Van duidelijke front/back-office en account-managers is echter geen sprake. Een 
aantal gemeenten is wel bezig met het opzetten van een den-loket-functie. Hierbij 
wordt dan met name gedacht aan een centrale belie. Of deze ook op een goede wijze 
de co6rdinatie van de vergunningverlening ter hand kan nemen, wordt betwijfeld. Van 
de een-loket-functie moet naar de mening van den gemeente geen wonderen worden 
verwacht. 

Het werken in projectteams is geen gemeengoed in alle gemeenten. Aileen bij de 
grote vestigingen warden vaak projectteams samengesteld. Daar waar de provincie 
reeds een projectteam heeft ingesteld, wordt meegedraaid in dat team. De 
projectteams hebben dan ook zowel interne als externe werking. De projectteams 
worden met name gevormd uit de eerder genoemde afdelingen. 

De wettelijk verplichte coOrdinatie levert intern geen problemen op, mits afspraken 
worden nagekomen. De verhouding Wm en Wvo wordt wel als praktisch probleem 
gezien. 

De afstemming met andere bevoegd gezagen is veelal ad-hoc. Afstemming vindt 
pleats wanneer dat nodig is. Soms vindt er overleg pleats via de (provinciale) 
projectteams en/of platforms. Belemmeringen worden niet ondervonden in de externe 
afstemming. Wel moet ervoor worden gewaakt dat er geen tijd verloren gaat. 

Koppeling/coardinatie van vergunningen 
Vanuit de gemeenten wordt aangedrongen op een verdere integratie van vergun-
ningen. Gestreefd moet worden naar een een-gebruiks-vergunning (integrale 
vergunning). Overigens wordt aangegeven dat door goed overleg en goede 
werkafspraken mogelijke problemen kunnen worden voorkomen. 

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor de coOrdinatie tussen de Ww en de Wm 
en het onderbrengen van het waterdeel (Wvo) in de Wm. Voor verdergaande 
oplossingen staan de juridische kaders van Wm, Ww en Wvo in de weg. Oak de 
verhouding Ww-Wm zou wettelijk beter geregeld kunnen worden. 

De beleidsvrijheid bij de vergunningverlening wordt in het algemeen als voldoende 
ervaren. 

Dit kan wel leiden tot verschillen in interpretatie en toepassing van de vergunning-
verlening bij gemeenten (ALARA, afvalpreventie, energie, bodemvoorschriften, etc.). 
Bovendien worden de bestaande richtlijnen soms enigszins beperkend gevonden, 
doch problemen !evert dit niet op. 

Communicatie 
Communicatie met het bedrijf wordt als zeer belangrijk ervaren. Zowel voor het 
binnenhalen van een bedrijf, als voor een soepele vergunningverlening. Een goede 
communicatie is een eerste vereiste voor een goed verlopend vergunningenproces, 
voorkomt onnodige misverstanden en geeft duidelijkheid naar het bedrijf en naar de 
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Los van concrete aanvragen vindt er nauwelijks regulier overleg plaats met 
ondernemers of ondernemersverenigingen. Vergunningverlening op zich komt weleens 
aan de orde tijdens het periodieke overleg dat een gemeente heeft met de plaatselijke 
ondernemers. Het onderwerp heeft dan veelal een economisch getinte inslag. 

Door den gemeente werd opgemerkt dat niet alleen de communicatie met een bedrijf 
belangrijk is, maar ook met de burgers. Deze maken ook deel uit van het vergun-
ningenproces. 

Interne richtlijnen ten aanzien van vergunningaanvragen 
De meerderheid van de gemeenten beschikt over interne richtlijnen (bijvoorbeeld 
checklisten, handleidingen) ten aanzien van de wijze waarop vergunningaanvragen 
moeten worden ingediend en afgehandeld. Onderwerpen die hierin aan de orde 
komen zijn: standaardaanvraagformulier met toelichting, toetsingscriteria, de te 
doorlopen werkstappen, de wijze van aanleveren van gegevens en de relatie met 
bouwen. 

De ervaringen met dergelijke richtlijnen zijn positief. Daar waar nodig (by bij bouwen) 
beschikken andere afdelingen dan milieu ook over de richtlijnen. 

Geautomatiseerde bestanden 
Alle gemeenten beschikken over geautomatiseerde bestanden voor de procedures en 
de vergunningen. De ervaringen hiermee zijn positief. De voordelen worden groter 
naarmate er een koppeling heeft plaatsgevonden met andere gegevensbestanden 
binnen de gemeente. 

De doelmatigheid van het besluitvormingsproces wordt positief beInvloed door de 
geautomatiseerde bestanden. Er kan efficienter worden gewerkt en de informatie-
voorziening loopt beter. Ook is er een positief effect op handhaving. Een gemeente 
kan wat minder positieve geluiden laten horen, omdat daar niet of nauwelijks met het 
systeem wordt gewerkt. 

Productienormen 
De meerderheid van de gemeenten maakt gebruik van productienormen c.q. 
kengetallen. Het betreft hier de VRV-normen of de normen uit de VOGM. Deze 
normen worden met name gebruikt voor de (productie)begroting en de capaci-
teitsplanning. Op den gemeente na beInyloeden deze normen de doorlooptijd van een 
vergunning niet. 

Aandacht voor vergunningverlening 
Bij bijna alle gemeenten is het onderwerp vergunningverlening een 'hot item'. 
Verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de kwaliteit van de 
vergunning zijn hierbij belangrijke begrippen. 

Problemen en oplossingen bij vergunningverlening 
Twee gemeenten noemen als probleem: het komen tot ontvankelijke aanvragen. 
Bedrijven weten vaak niet wat ze moeten inleveren en zijn vaak onbekend met de 
normen en eisen die gesteld worden. Oplossingen hiervoor zijn in eerste instantie te 
bedenken binnen de huidige wet- en regelgeving. Wellicht zouden ook de criteria en 
informatievoorziening (op maat) met betrekking tot de ontvankelijkheid kunnen 
worden geoptimaliseerd. 

Bij de gemeenten leven positieve gedachten ten aanzien van de gebiedsgerichte 
benadering overeenkomstig de agrarische sector (ammoniak), de gebiedsgericht- 
evergunning (by bij bedrijvenverzamelcentra en industrieterreinen) en de een-gebruiks- 
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vergunning. De procedure van een gebiedsgerichtevergunning zou vergeleken kunnen 
worden met een bestemmingsplan met vergunningvoorschriften (emissieplafonds en 
een aparte bezwaar- en beroepsprocedure). Het voardeel hiervan is dat een vergun-
ning snel ken worden verleend, indien een bedrijf in de milieuruimte 'past'. Bij een 
gebiedsgerichtevergunning moet echter rekening gehouden worden met de hieraan 
verbonden administratie en de gedetailleerdheid. Nader onderzoek naar de moge-
lijkheden na de gebiedsgerichtevergunning en een-gebruiks-vergunning wordt 
gewaardeerd. 

Specifiek worth hier nog een keer genoemd dat de Wvo in de Wm opgenomen moet 
worden. 

Bezwaar en beroep 
Bezwaar en beroepsprocedures worden door het gemeentelijk bevoegd gezag nogal 
lenge procedures gevonden. Er wordt aangegeven dat een halvering van de huidige 
gehanteerde termijnen wenselijk is, om een meer soepele en snelle procedure voor 
bedrijfsvestiging c.q. uitbreidingen mogelijk te maken. Ook dient er volgens het 
gemeentelijk bevoegd gezag gestreefd te worden naar een betere koppeling van de 
beroepsgangen bij met name de Wm en Ww. 
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In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de in het onderzoek centraal staande, 
bevoegde gezagen (in casu Ministerie van Economische Zaken, provincies Groningen 
en Friesland en gemeenten Leeuwarden, Harlingen, Heerenveen, Weststellingwerf, 
Groningen, Delfzijl, Veendam en Leek) in zijn algemeenheid zijn omgegaan met het 
voortraject bij de 26 onderzochte cases. 

Het voortraject verwijst hierbij naar de fase van het eerste contact tussen het bedrijf 
en het bevoegd gezag tot aan de indiening van de vergunning-aanvraag. 
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`stemming en . coordinatie. van de vergunni 

3.2 	Ministerie van Economische Zaken 

De hieronder weergegeven informatie is voornamelijk gebaseerd op gegevens 
voortvloeiende uit de vergunningverlening in het kader van de Mijnwetgeving. 

Het voortraject is in alle gevallen identiek verlopen en valt onder de in paragraaf 2.2 
omschreven werkwijze. Het bedrijf dat een vergunningplichtige activiteit wil 
ondernemen, neemt contact op met een ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Mijnen. Er wordt dan een afspraak gemaakt waarin het bedrijf haar plannen 
presenteert en tevens een concept aanvraag wordt besproken. Afhankelijk van het 
commentaar wordt de aanvraag definitief ingediend. Hierbij worden de wettelijke 
adviseurs (RIMH en arbeidsinspectie) betrokken. 

Tijdens het vooroverleg wordt ingegaan op zowel de technische zaken als de juridi-
sche aspecten die de aanvraag met zich mee brengt. Ook mogelijke andere 
vergunningen komen aan de orde. Aangezien zowel bevoegd gezag als bedrijf over 
het algemeen werken met hoogwaardig personeel ,dat zeer ervaren is met het 
afhandelen van genoemde procedures, is er maar den keer sprake van een 
vooroverleg en is duidelijk welke informatie wordt verlangd. Alle benodigde zaken 
kunnen dan worden geregeld. Het vooroverleg versnelt de procedure. 

lndien het een aanvraag betreft die waarschijnlijk weerstand zal oproepen bij derden, 
wordt tevens een projectteam geformeerd. Een dergelijke beslissing wordt tijdens het 
vooroverleg genomen. 
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In het projectteam hebben alle bevoegde gezagen, adviseurs en het bedrijf zitti,ng. Het 
projectteam richt zich hierbij op co6rdinatie en afstemming van alle benodigde 
vergunningen. In dergelijke gevallen duurt het voortraject !anger. Dit is echter niet 
onoverkomelijk. 

Tijdens een aantal cases speelt tijdens het vooroverleg de vraag wie precies bevoegd 
gezag is over de activiteiten die gepleegd gaan worden. Met name met betrekking tot 
het injecteren van gas of bijproducten speelt doze vraag nog at eens. 

Voortraject 
Over het algemeen genomen, is er altijd sprake van een voortraject, hierin wordt 
aandacht besteed aan elementen die een vlotte vergunningverlening stimuleren. 

Overleg tijdens het voortraject 
Bij de negen cases, waarbij de provincies Friesland en Groningen betrokken zijn als 
het bevoegd gezag, is voor de indiening van de vergunningaanvraag altijd overleg 
tussen de provinciale organisatie en het bedrijf dat zich wil vestigen of wil uitbreiden. 
Vaak is dit niet enkel een overIeg tussen provincie en het betreffende bedrijf, maar 
worden er ook andere instanties, die direct een bijdrage leveren aan de vergunning-
aanvraag, bij betrokken. Dit zijn veelal de volgende instanties: vertegenwoordiger(s) 
van het betreffende bedrijf, de verschillende provinciale afdelingen (vergunning 
verlening, economische zaken, milieu, ruimteliike ordening en handhaving, gerneente, 
Rijkswaterstaat, Waterschap Friesland en Zuiveringsbeheer provincie Groningen, 
Ministerie van Economische Zaken en Staatstoezicht op de Mijnen. 

Bij de meeste cases ten aanzien van het provinciale bevoegde gezag komen de 
betrokken instanties in het voortraject meerdere keren bij elkaar. In het algemeen is 
or sprake van circa 1 6 3 overlegsituaties. Zowel de provincie, als het bedrijf neemt 
hiervoor het initiatief. 

Voortraject: Bijdrage van derden 
Het komt regelmatig voor dat er ook derden aanwezig zijn bij dergelijke overlegsi-
tuaties. Verschillende instanties/groeperingen worden genoemd, waaronder de 
Regionale lnspectie Milieuhygiene, (interne/externe) adviseurs van het bedrijf en 
landelijke of regionale milieugroeperingen. De ervaringen met de inbreng van derden 
in het voortraject zijn louter positief. Bovendien geeft het enige zekerheid ten aanzien 
van de standpunten van deze partijen in het vervolgtraject. Tweemaal werd tijdsdruk 
als reden genoemd om derden niet in het proces te betrekken. Daarnaast wordt 66n 
keer gesteld dat het voortraject hiervoor niet bedoeld is; in het vooroverleg wordt 
getoetst of de aanvraag voldoende gegevens zal bevatten om tot eon verantwoorde 
(en voor het bedrijf positieve) besluitvorming over to kunnen gaan. Tevens wordt 
gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan het IVB. 

Voortraject: Aandachtspunten tijdens het overleg 
De onderwerpen die aan de orde komen tijdens het vooroverleg zijn zeer divers en 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de vergunningaanvraag, de 
aard en complexheid van het productieproces van het bedrijf, de omgeving van de 
bedrijfslocatie, de gevolgen voor het milieu, etc. 
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De besproken onderwerpen zijn gericht op het verzamelen en verduidelijken van de 
noodzakelijke informatie, die vereist is voor de realisatie van een goede vergun-
ningaanvraag . Indien er ook andere vergunningen benodigd zijn, wordt hieraan ook 
aandacht besteed. 

Benodigde vergunningen en vergunningsplicht 
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de bedrijven op de hoogte is van de 
vereiste vergunningen en de daarbij behorende aanvragen. Bovendien is in geen enkel 
geval het bed rijf in het vooroverleg te laat op de hoogte gesteld van een vergunnings-
plicht, waardoor vertragingen in de procedure zijn ontstaan. 

Afstemming en coordinatie vergunningen 
Bij acht van de negen cases, bij provinciaal bevoegd gezag, is tijdens het vooroverleg 
ingegaan op de afstemming op of de co6rdinatie met andere vergunningen, 
bijvoorbeeld een gecoordineerde voorbereiding en behandeling van de Wm/Wvo-
aanvraag. Evenzeer zijn er afspraken gemaakt en wordt er rekening gehouden met de 
informatie die het bedrijf dient aan te leveren en de eventuele stroomlijning hiervan. 
Het maken van dergelijke 'harde' afspraken omtrent de informatieverplichtingen 
schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen en draagt bij aan een vlotter verloop 
van het gehele vergunningentraject. 

Alle bedrijven hebben volgens de provinciale vergunningverleners invloed kunnen 
uitoefenen op de wijze waarop vergunningen op elkaar worden afgestemd. De invloed 
op een dergelijke afstemming is op verschillende wijzen tot stand gekomen. Hierbij 
kan gedacht worden aan overleg over de inhoud van de ontwerp-beschikking of 
bedrijven aan die zelf zorgen voor de afstemming tussen vergunningen door middel 
van het formeren van een eigen projectteam. 

Projectteams 
Veelal wordt ten behoeve van de vestiging of uitbreiding van een bedrijf en de 
hieraan verbonden vergunningverlening een projectteam samengesteld, dat de 
voortgang van de vergunningverlening bewaakt. Dit is bij slechts twee cases niet het 
geval. Het formeren van een projectteam werd hier niet noodzakelijk geacht, omdat 
het aantal betrokken overheidsorganen en de op elkaar af te stemmen beschikkingen 
zeer gering waren. Bovendien was de afstemming tussen de provinciale afdelingen 
onderling en met de andere betrokken instanties dermate, dat de inzet van een 
projectteam niet essentieel gevonden wordt. Er zijn bij de overige onderzochte negen 
cases wel projectteams geformeerd, varierend van een 'lichte tot een 'zwaardere' 
organisatie. Ook de omvang en de samenstelling van de projectgroep is nogal 
wisselend. In de projectgroep nemen veelal vertegenwoordigers deel van organisaties 
die direct betrokken zijn bij de vergunningaanvraag: het bedrijf, provinciale afdelingen, 
Rijkswaterstaat, waterschappen, Ministerie van Economische Zaken, gemeente, etc. 

Werkafspraken/protocollen 
In de provincies Friesland en Groningen worden er ten aanzien van het voortraject op 
schrift vastgestelde werkafspraken en protocollen gehanteerd. Hierdoor wordt de 
invulling van de periode die vooraf gaat aan de vergunningaanvraag volgens een 
bepaalde methodiek en systematiek benaderd. 

Duur van het voortraject 
De lengte van het voortraject is over het algemeen genomen niet erg lang; twee a drie 
maanden. Dit wordt door het provinciale bevoegde gezag over het algemeen als een 
korte termijn opgevat, waarover tevredenheid heerst. Een voortraject van negen of 
zelfs 12 maanden komt echter ook voor. Dergelijke termijnen worden veroorzaakt 
door de complexiteit van de vergunningaanvraag en worden gelet op de compliceren-
de factoren ook noodzakelijk en effectief bevonden. 
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Voortraject: kosten 
Vrijwel nooit warden er door het provinciale bevoegde gezag kosten, die betrekking 
hebben op het vooroverleg, aan het bedrijf doorberekend. De kosten ten aanzien van 
het voortraject voor een onderneming hebben veelal betrekking op de inschakeling 
van externe adviseurs die het bedrijf ondersteunen bij de vergunningaanvraag. Door 
de provincie Friesland wordt tevens aangegeven dat kosten van het vooroverleg een 
onderdeel zijn van de legeskosten, doch die zijn niet expliciet in de legesverordening 
aangegeven. 

3.4 	Gemeenten 

MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Algemeen 
Onderstaande informatie betreft met name de Wm- en bouwvergunning. 
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Overleg tijdens het voortraject 
Vrijwel in alle cases, waarin de gemeente bevoegd gezag is, is min of meer sprake 
van een voortraject, waarin overleg pleats vindt tussen de onderneming die een 
vergunning nodig heeft en de gemeente als bevoegd gezag. Het initiatief voor dit 
overleg is zeer wisselend; zowel een bedrijf als de gemeente kan de initiatiefnemer 
zijn voor het plannen van overlegsituatie(s). Bij dergelijke overlegmomenten zijn 
vertegenwoordigers van diverse instanties betrokken. Over het algemeen zijn dit 
organisaties, die direct betrokken zijn bij en invloed (kunnen) hebben op de 
vergunningverlening aan het bedrijf. Vanzelfsprekend bestaat de overleggroep uit 
vertegenwoordigers van de verschillende gemeentelijke afdelingen en of diensten 
bijvoorbeeld Bouw- en Woningtoezicht, Milieubeleid, Ruimtelijk beleid, Economische 
Zaken, Grondbedrijf, Brandweer, etc. Daarnaast is oak het bedrijf vertegenwoordigd 
via interne- of externe adviseurs. Bij verschillende cases zijn ook andere betrokken 
instanties, wel of niet optredend als bevoegd gezag, aanwezig. Hierbij kan gedacht 
warden aan: de betrokken provinciale afdelingen, Ministerie van Economische Zaken, 
Staatstoezicht op de Mijnen, Rijkswaterstaat, Waterschappen, buurgemeenten, etc. 

Net aantal overlegmomenten varieert per case nogal; van eenmalig tot veelvuldig. Dit 
is met name afhankelijk van de complexheid van de bedrijfsvestiging of- uitbreiding 
en de hieraan gerelateerde vergunning aanvraag. 

Voortraject: Bijdrage van derden 
Bij vier van de cases met een bevoegd gezag zijn derden (bijvoorbeeld omwonenden 
en milieugroeperingen) betrokken in het overleg tijdens het voortraject. Er worden 
door de gemeenten geen knelpunten ervaren ten aanzien van de betrokkenheid van 
derden. 

Voortraject: Aandachtspunten tijdens het overleg 
De onderwerpen die in het voortraject naar voren komen, zijn sterk gerelateerd aan 
de specifieke eigenschappen van de individuele case c.q. het onderhavige bedrijfs-
proces. Er wordt vooral aandacht besteed aan de verschillende vergunningen die ten 
behoeve van de vestiging of uitbreiding nodig zijn. In het verlengde hiervan wordt er 
tevens aandacht besteed aan de informatie die nodig is voor een goede vergunning-
aanvraag. Een vroegtijdige afstemming hierover draagt bij tot een vlatter verloop van 
de procedure. Bovendien is er dan voor alle betrokken partijen duidelijkheid omtrent 
de aard van de aan te leveren informatie. 

Hieronder warden nog enkele andere relevante onderwerpen van het vooroverleg, 
weergegeven: 

- inventarisatie benodigde vergunningen, ontheffingen, procedures 
- onderlinge afstemmingen en het leggen van relaties tussen verschillende 
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technische en juridische aspecten 
- coordinatie en afstemming verdere verloop van de vergunningverleningprocedure 
- milieubelastende activiteiten als gevolg van het productieproces van het bedrijf 

en de in dit kader aan te leveren informatie (akoestisch rapport, bodemrapporten, 
lozingen op oppervlaktewater, etc.) 

- veiligheidsaspecten 
- welstands- en bestemmingsplanaspecten 

Benodigde vergunningen en vergunningplicht 
Uit de interviews met de gemeenten blijkt dat het merendeel van de bedrijven op de 
hoogte is van de vereiste vergunningen en de daarbij behorende aanvragen. Slechts 
twee bedrijven hadden deze kennis niet. De onderzochte cases geven aan dat de 
meeste bedrijven niet te laat op de hoogte zijn gesteld over de vergunningsplicht, 
waardoor vertragingen in de procedure zijn ontstaan. Ook ten aanzien van dit item 
waren slechts twee bedrijven niet op tijd ingelicht over de noodzakelijke vergunnings-
plicht. Onduidelijk is of hierdoor vertragingen in de vergunningverleningprocedure zijn 
opgelopen. 

Afstemming en co6rdinatie vergunningen 
Bij alle onderzochte cases, waar de gemeente het bevoegd gezag is, wordt in het 
voortraject stilgestaan bij de afstemming op of de coordinatie met andere vergun-
ningen. Vooral de Wm en de Ww worden op elkaar afgestemd door middel van het 
gelijktijdig indienen van de vergunningaanvraag ten aanzien van beide vergunningen. 
Er wordt ook gestreefd naar een goede afstemming tussen Wvo en Wm. In het 
algemeen blijkt dat gemeenten afstemming en co6rdinatie tussen vergunningen een 
belangrijk aandachtspunt vinden. 

Bij slechts drie cases zijn geen afspraken gemaakt omtrent de aan te een bedrijf op 
te leggen informatieverplichtingen en eventuele stroomlijning hiervan. De overige 
bedrijven die in dit onderzoek zijn betrokken waren wel op de hoogte van de aan het 
bedrijf op te leggen informatieverplichtingen. 

Uit de interviews met de gemeenten blijkt dat een groot deel van de bedrijven geen 
invloed heeft gehad op de wijze waarop vergunningen op elkaar worden afgestemd. 
Wel komt een dergelijke afstemming ter sprake in het vooroverleg. Volgens den 
gemeente kan een bedrijf feitelijk geen invloed uitoefen, aangezien de afstemming 
tussen vergunningen wettelijk geregeld is. Bovendien wordt afstemming tussen 
vergunningen als een pure overheidstaak gezien. Daarentegen is er ook sprake van 
een case, waar door middel intensief contact tussen het bedrijf en de gemeente over 
afstemming tussen de benodigde vergunningen, de snelheid van de procedure positief 
beInvloed is. 

Projectteams 
Het formeren van een projectteam ten behoeve van de vestiging of uitbreiding van 
een bedrijf en de hieraan verbonden vergunningverlening is bij de onderzochte cases 
geen gemeengoed. Slechts bij twee cases is in de loop van het vergunningver-
leningtraject een projectteam samengesteld. Meestal zijn de contacten tijdens de 
vergunningprocedure met het desbetreffende bedrijf ad hoc. Intern wordt er ook 
vrijwel nooit een projectteam samengesteld. De reden hiervoor is dat er binnen de 
gemeentelijke organisatie veelal sprake is van korte, directe lijnen tussen de 
verschillende betrokken afdelingen, zoals bijvoorbeeld Bouw- en Woningtoezicht, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

Werkafspraken/protocollen 
In een enkele onderzochte gemeenten bestaat er binnen de organisatie op schrift 
vastgestelde werkafspraken en of protocollen ten aanzien van de werkwijze tijdens 
het voortraject. 
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De invulling van het voortraject blijkt nogal wisselend te zijn en afhankelijk van de het 
type bedrijf en de benodigde vergunningen. 

Duur van het voortraject 
De lengte van het voortraject bij de verschillende cases is zeer wisselend; van zeer 
kort (korter dan eon maand) tot zeer lang (3 jaar). Over het algemeen zijn de 
gemeenten tevreden over de lengte van het voortraject. Er wordt gesteld dat de duur 
van het voortraject voor een groot deel afhankelijk is van de informatievoorziening 
door het bedrijf. De ondernemer kan positieve invloed uitoefenen op de lengte door 
zorg te dragen voor volledige informatie. 

Voortraject: kosten 
De onderzochte gemeentelijk bevoegde gezagen berekenen nooit kosten, die 
betrekking hebben op het vooroverleg, door aan het bedrijf dat zich wil vestigen of 
wil uitbreiden. 
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In dit hoofdstuk worden de diverse van belang zijnde aspecten rondom de vergun-
ningverlening van de 26 onderzochte cases besproken. Hiertoe is een overzicht 
gemaakt van alle benodigde vergunningen (inclusief ontheffingen, vrijstellingen, etc) 
in de 26 cases van bedrijfsvestiging en -uitbreiding. De meeste aandacht gaat echter 
uit naar de vergunning op basis van de Wet milieubeheer, de Wvo-vergunning en de 
bouwvergunning. Deze vergunningen zijn het meest taIrijk en kennen uitvoerige 
procedures. Bovendien zijn dit de vergunningen waar sprake is van verplichte 
coordinatie. De overige vergunningen zijn wet benoemd en bekeken, maar niet als 
zodanig onderzocht. Ten aanzien van deze vergunningen kan ook worden gesteld dat 
ze veelal geen belangrijke rol hebben gespeeld, mits zij tijdig in het proces zijn gestart 
en de ondernemer op de hoogte was van het moeten doorlopen van de benodigde 
procedures. 

10:::wordtgrogegoan ,  met ::(in:ternp) t■ph..#007:!.:a.. ,y:; ::#0:.0.1140:::waarop. :, :.,::.:, 

de afronding,.. •  door we/ke :•:••factoren wordt ••-• Iengte in door/ooptijd. • 

breidel 

Alvorens hieronder wordt ingegaan op het feitenmateriaal, zullen eerst kort de 
openbare voorbereidingsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
warden besproken. Dit wordt gedaan omdat deze voorbereidingsprocedures van 
toepassing zijn op nagenoeg alle vergunningen die in het kader van het onderzoek zijn 
bestudeerd. Er van uitgaande dat onderstaande uiteenzetting helder is, zal in de rest 
van de rapportage naar de procedures worden verwezen zonder hier nader op in te 
gaan. 

De Awb bevat in afdeling 3.4 en afdeling 3.5 twee soorten voorbereidingsregelingen. 
Afdeling 3.5. bevat een zwaardere, met meer waarborgen omkleedde procedure dan 
afdeling 3.4. Deze waarborgen zitten in: 
- het betrekken van andere bestuursorganen bij de besluitvorming 
- het verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanvraag 
- het ter inzage leggen van voor de beoordeling van een besluit relevante stukken 
- de mogelijkheid van een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit 
- de beslistermijn (zes maanden) 

Daarnaast is een belangrijk verschil dat na het volgen van de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van afdeling 3.5 niet de bezwaarschriftprocedure uit hoofdstuk 7 
van de Awb wordt gevolgd. 
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De voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.5 Awb is o.a. van toepassing op de Wet 
milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De procedure verloopt 
als volgt: 

1. Vooroverleg 
De aanvraag van een (milieu)-vergunning wordt door het bevoegd gezag voorbe-
reid. In het vooroverleg dat plaatsvindt voor de aanvraag, kan de vergunningaan-
vrager een toelichting geven op zijn plannen. Het bevoegd gezag kan op deze 
wijze good inzicht krijgen in de bedrijfssituatie en gegevens die nodig zijn om een 
beslissing op de toekomstige vergunningaanvraag te kunnen nemen. 

2. Indianan van de aanvraag 
Het bedrijf/de organisatie dient de aanvraag voor een milieuvergunning in bij het 

bevoegd gezag, dat erover moot beslissen. Na ontvangst wordt eon ontvangstbe-
wijs verstuurd (art. 3:16 jo. afdeling 4.1.1. Awb). De datum van ontvangst van 
de aanvraag is bepalend voor de duur van de rest van de procedure. Het bevoegd 
gezag moet binnen twee maanden, na ontvangst van de aanvraag, beslissen over 
de "ontvankelijkheid" daarvan (art. 3:18 Awb). lndien het bevoegd gezag, de 
vergunningverlener, vindt dat er onvoldoende of onvolledige gegevens in de 
aanvraag zijn opgenomen om deze goed te kunnen beoordelen, wordt de aan-
vraag "niet-ontvankelijk" verklaard en moet de aanvraag aan de eisen van het 
bevoegd gezag worden aangepast. Bij zeer ingewikkelde of omstreden onderwer-
pen, waartegen veel kritiek wordt verwacht, kan het bevoegd gezag tot verlen-
ging van de procedure besluiten. 

Het bevoegd gezag moot dit doen binnen twee maanden na ontvangst van de 
aanvraag. 

3. Ontwerp-beschikking 
De "ontwerp-beschikking" wordt zo spoedig mogelijk door het bevoegd gezag 
opgesteld, in ieder geval binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag (art. 
3:19 Awb). Uitzonderingen hierop zijn onder andere situaties waarvoor eon milieu-
effectrapportage moet worden uitgevoerd, of als er sprake is van een verlengde 
procedure zoals hierboven omschreven. 

4. Ter inzage-legging 
Twee woken na de toezending van- de ontwerp-beschikking aan de vergunning-
aanvrager wordt doze algemeen bekend gemaakt (melding in kranten) en ter 
inzage gelegd (art. 3.19 Awb, art. 13.4 Wm). 

5. Bedenkingen 
Binnen den maand na de ter inzage legging moeten eventuele (gemotiveerde) 
bedenkingen worden ingediend (art. 3:24 Awb). lndien er geinteresseerden zijn, 
zoals buurtbewoners en andere belangengroepen, wordt er een hoorzitting 
georganiseerd (art. 3:25 Awb). 

6. Definitieve beschikking 
De definitieve beschikking wordt zo spoedig mogelijk gegeven, doch uiterlijk 
binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag (art. 3:28 Awb), tenzij 
toepassing is gegeven aan artikel 3:29 Awb en het bestuursorgaan de beslister-
mijn heeft verlengd. 
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7. Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken tegen de beschikking beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak instellen. 

De beschikking wordt direct na de bekendmaking van kracht. De aanvrager mag 
dientengevolge direct gebruik maken van een vergunning, tenzij door degene die 
beroep heeft ingesteld tevens een verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening is 
ingediend (art. 3.40, 3:45 Awb). Het instellen van beroep heeft geen schorsende 
werking. 

4.3 	Aantallen benodigde besluiten 

Bij de 26 bedrijvencases zijn in totaal de volgende besluiten aangetroffen: 

1. Wm-vergunningen 
26 (waarvan 6 nog in procedure). De vergunningen zijn als volgt over de 
bevoegde gezagen verdeeld: 
- rijk; 2 
- provincie; 7 
- gemeente; 17 

2. Bouwvergunningen 
20 (Bij zes cases is er geen bouwvergunning aan de orde, doordat er sprake is 
van niet vergunningplichtige activiteiten. 

3. Wvo-vergunning 
- Rijkswaterstaat: 5 (waarvan 1 in procedure) 
- Waterschappen c.q. zuiveringsbeheerders: 10 

4. Overige 
- in- en uitritvergunningen 	 : 5 
- lozingsverordening riolering 	 : 1 
- ontgrondingenreglement Friesland 	: 1 
- vergunning op basis van Waterschapswet : 2 
- aanlegvergunning 	 : 1 
- sloopvergunning 	 : 2 
- kapvergunning 	 : 2 
- artikel 17 WRO-besluiten 	 : 1 
- artikel 19 WRO-besluiten 	 : 8 
- brandbeveiligingsverordening c.q. gebruiks-

vergunning van brandweer 	 : 6 
- vergunning op basis van spoorwegenwet : 1 
- kanalenreglement 	 : 2 (provincie Groningen) 
- Grondwaterwet 	 : 1 
- Wet op de waterkering 	 : 2 
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen 	 : 2 
- Wet op de waterhuishouding 	 : 2 
- Wet bodembescherming 	 : 2 (BOOT) 
- verklaring van geen bezwaar (onderdeel 

van WM) 	 : 2 (afvalverwerkende inrichting) 
- Mijnwetgeving 	 : 4 
- Wet beheer Rijkswaterstaatswerken 	: 1 
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Bij alle onderzochte 26 cases heeft vooroverleg plaatsgevonden over de vergunning 
Wet milieubeheer. Indien een Wvo-vergunning aan de orde is, wordt het vooroverleg 
gecombineerd met het vooroverleg van de vergunning Wet milieubeheer. 

Het blijkt dat het vooroverleg oak van belang is bij de bouwvergunning. In 90% van 
de cases vindt at dan niet gecombineerd met de aanvraag Wm-vergunning voorover-
leg plaats over de bouwvergunning. Veelal wordt hierbij een schetsplan overlegd. In 
een aantal gevallen vindt, vanwege specifiek bouwtechnische aspecten afzonderlijk 
overleg pleats. 
Bij de overige vergunningen is er niet of nauwelijks sprake van een formeel 
vooroverleg. 

In 80% van de onderzochte cases wordt tijdens het vooroverleg ingegaan op 
concrete teksten van een concept-aanvraag. Het betreft hierbij met name de Wm-
vergunning en de Wvo-vergunning. 

Aan te leveren informatie tijdens het voortraject bij vergunningaanvragen 
De informatie die een bedrijf moet indienen per vergunningaanvraag bij vestiging of 
uitbreiding is divers van karakter. Hieronder volgt een opsomming van eventueel 
benodigde gegevens, zoals die near voren zijn gekomen. 

Wet milieubeheer 
- wettelijke verplichte gegevens, conform IVB 
- akoestische rapportages 
- bodemrapportages 
- CPR 
- BMP (Bedrijfs Milieu Plan) 
- BEP (Bedrijfs Energie Plan) 
- schema's en gegevens met betrekking tot het productieproces 
- ALARA-rapport geluid-emissies 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
- gegevens conform uitvoeringsbesluiten Wvo, conform IVB 
- emissies afvalwater 
- gegevens die inzicht verschaffen in de afvalwaterstromen 
- kwaliteitsgegevens 
- gegevens betreffende de afvalwaterbehandeling 

Woningwet 
- wettelijke verplichte gegevens 
- bouwtekeningen (renvooi, lengte- en dwarsdoorsneden, gevelaanzicht en 

situatietekening) 
- constructieberekeningen 
- gegevens die betrekking hebben op brandpreventie 

Slechts in twee cases is het voor de vergunningaanvrager onduidelijk welke 
informatie, die aangeleverd dient te worden voor een goede vergunningaanvraag, 
wordt bedoeld. Enerzijds betreft het informatie ten behoeve van een Wm-vergun-
ningaanvraag, anderzijds gaat het am een Wvo-aanvraag bij Rijkswaterstaat. 
In alle bovenstaande gevallen is er overleg geweest tussen bevoegd gezag en de 
vergunningaanvrager. 
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Toetsing vergunningaanvraag 
De ingediende vergunningaanvragen in het kader van de onderzochte 26 cases zijn 
getoetst aan: 
1. wettelijk kader 
2. verordeningen 
3. beleidslijnen (milieu-beleidsplannen, energie-beleidsplannen) 
4. richtlijnen en instructieregelingen (NER, CPR, P-bladen) 

4.5 	Periode tussen vergunningaanvraag en vergunningverlening 

Wm-vergunning 
In drie van de 26 onderzochte bedrijvencases wordt de termijn tussen de vergun-
ningaanvraag en de vergunningverlening ten aanzien van de Wm-vergunning 
overschreden. De procedure-termijn is hierbij de termijn langer dan zes of zeven 
maanden. Bij zes cases is al er wel een vergunningaanvraag ingediend, maar is er nog 
geen vergunning verleend. 

De vergunning is bij 17 case binnen zes maanden na de aanvraag afgegeven. Het 
gemiddelde van deze laatstgenoemde termijn is circa 4 a 5 maanden. 

Wvo-vergunning 
De procedure Wvo-vergunning is gekoppeld aan de Wm-vergunning (art. 7 en 7a Wvo 
jo. art. 8.8., derde lid Wm) In twee van de negen Wvo-vergunningaanvragen is er 
sprake van termijnoverschrijding (respectievelijk elf en acht maanden). Bij vijf cases 
is de Wvo-vergunning binnen zes maanden na de aanvraag afgegeven. Het 
gemiddelde van deze laatstgenoemde termijn is circa 4 a 5 maanden. Bij een case is 
de aanvraag wel ingediend, maar is de procedure op dit moment nog niet afgerond. 

Woningwet (bouwvergunning) 
De coordinatieregeling tussen de Wm- en Ww houdt in dat de aanvraag om een 
bouwvergunning moet worden aangehouden (de vergunning kan dan nog niet worden 
afgegeven), totdat de milieuvergunning wordt verleend of vaststaat dat de Wm-
vergunning zal worden verleend (art.8.5 Wm jo. art. 8 en 52 Ww). Het kan voorko-
men dat de periode tussen de vergunning-aanvraag en de verlening ervan, vele 
maanden kan duren. Er is immers een aanhoudingsplicht. Bij twee onderzochte cases 
bedraagt de verlening van de bouwvergunning, mede door de genoemde aanhou-
dingsplicht, twaalf maanden. Bij vijf andere bouwvergunningaanvragen bedraagt de 
verlening van de vergunning vijf maanden. De andere aanvragen met betrekking tot 
de bouwvergunning duurt de periode van verlening twee a vier maanden. 

Len gte in doorlooptijd 
De lengte in doorlooptijd van de behandeling van met name de Wm en de Wvo 
vergunningen wordt door de volgende factoren beInvloed: 
- MER-rapport 
- geluids- en bodemrapporten 
- bezwaar en beroepen 
- het aan leveren van onvolledige informatie door vergunningaanvrager 
- het formuleren van tekst ontwerp-beschikking en inspraak en verwerking ervan 

(vergunning op hoofdlijnen) 
- de procedure van de Awb 
- door de verplichte coordinatie Wm- en Wvo-vergunning 
- extra overleg met omwonenden 
- koppeling vergunning met milieu-zorgsysteem 
- de omvang en complexiteit van de inrichting 
- capaciteit vergunningverlener 
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- invloed welstandscommissie 

Commitment (in casu overeenstemming tussen bevoegd gezag en bedrijf over de te 
volgen werkwijze alsmede begrip voor elkaars positie) schept de gewenste duidelijk-
heid near alle betrokkenen en verkort desgewenst de doorlooptijd. 

Het inwinnen van externe adviezen heeft geen of nauwelijks effecten op de 
doorlooptijd van de vergunning. Over het algemeen is zijn de bevoegde gezagen de 
mening toegedaan dater te veel wettelijke adviseurs zijn. Hun inschakeling wordt niet 
altijd als even waardevol en noodzakelijk gezien. 

4.6 	Bezwaar en beroep 
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Wm-vergunning 
In twaalf cases zijn tegen de Wm-vergunning bedenkingen ingediend. De volgende 
verdeling per bevoegd gezag is hierbij aan de orde: 
- 	rijk: 3 cases 
- provincie: 6 cases 
- gemeente: 3 cases 

Van de twaalf cases zijn in vier cases beroep c.q. een verzoek tot schorsing bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Read van State ingesteld 
tegen de Wm-vergunning. Alle schorsingsverzoeken zijn afgewezen. In het algemeen 
kan gesteld worden dat de schorsingsverzoeken, afhankelijk van de spoedeisendheid 
van de zaak, binnen twee tot vijf maanden door de Voorzitter worden afgehandeld. 
Beroepszaken zijn langdurige aangelegenheden en duren een tot twee jaar. Alle 
bedenkingen worden door derden ingebracht (omwonenden, milieugroeperingen, een 
concurrerend bedrijf, overig). Slechts bij eon case wordt een bedenking ingebracht 
door de vergunningaanvrager. 

De aard van de bedenkingen is het merendeel van inhoudelijke aard: lozingseisen, 
schadelijk voor het milieu, in strijd met nationale en internationale afspraken, geluid, 
stofemissies, parkeeroverlast, toepassing ALARA-principe en aan- en afvoerbewegin-
gen. Enkel bij twee onderzochte case zijn de bedenkingen van formele aard: 
'doelmatigheidstoets' en 'wel of geen casco-vergunning'. 

In 90% van de onderzochte Wm-vergunningaanvragen hebben de bedenkingen- en 
beroepsprocedures een marginale invloed op de uiteindelijke bedrijfsvestiging of - 
uitbreiding. In enkele belangrijke, incidentele gevallen heeft het bedrijf echter 
overwogen, naar aanleiding van bedenkingen- en beroepsprocedures, vestiging niet 
te doen laten plaatsvinden. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de bedenkingen c.q. beroep, in het kader 
van de Wm-vergunning, niet of tot zeer marginale wijzigingen in de vergunning leiden. 

Wvo-vergunning 
Bij vier Wvo-vergunningaanvragen zijn bedenkingen ingebracht (drie bij Rijkswa-
terstaat, een bij het waterschap). Bij een case (Wvo-rijkswaterstaat) heeft dit geleid 
tot schorsing en beroep bij de (Voorzitter van de) Afdeling. Dit schorsingsverzoek is 
afgewezen. 

Het heeft echter wel geleid tot een verscherping van de lozingseis. Net  schorsingsver-
zoek is binnen twee maanden afgehandeld. Het beroep is momenteel nog lopend. 
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De bedenkingen ten aanzien van de Wvo-vergunningen zijn met name door gemeente 
en milieugroeperingen ingediend. De aard van de ingediende bezwaren heeft 
betrekking op: lozingseisen, water- en bodemgebruik en strijdigheid met nationale en 
internationale regelgeving. 

In 95% van de onderzochte Wvo-aanvragen hebben de bezwaren- en beroeps-
procedures een marginale invloed op de uiteindelijke bedrijfsvestiging of -uitbreiding. 
Het bezwaar c.q. beroep heeft niet of tot zeer marginale wijzigingen in de Wvo-
vergunning geleid. 

Bouwvergunning 
Ten aanzien van bouwvergunning zijn vijf bezwaren ingebracht tegen de betreffende 
vergunning. Deze bezwaren zijn afkomstig van belangengroeperingen en omwonen-
den. Bij den case heeft dit geleid tot een schorsingsverzoek en beroep bij de recht-
bank. Dit schorsingsverzoek is echter afgewezen. Het schorsingsverzoek is binnen 
acht weken afgehandeld. Het beroep loopt nog. 

De aard van de bezwaren tegen de bouwvergunning zijn: afmetingen van het 
bouwwerk, horizonvervuiling en het bebouwde oppervlak. 

De bezwaar- en beroepsprocedure hebben geen invloed gehad op de uiteindelijke 
bedrijfsvestiging. Het bezwaar c.q. beroep heeft tevens niet tot wijzigingen in de 
bouwvergunning geleid. 

4.7 	Verplichte en vrijblijvende adviezen 

Ten aanzien van de Wm, Wvo en bouwvergunning worden veelal in het voortraject 
van de betreffende vergunning verplicht adviezen aan derden gevraagd. Bij zes 
vergunningaanvragen is niet gebeurd. 
Ten aanzien van de Wm-vergunning is aan de volgende instanties advies gevraagd: 
- RIMH/VROM 
- Ministeries van Economische Zaken 
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
- Staatstoezicht op de Mijnen 
- Rijkswaterstaat 
- Minister van Verkeer en Waterstaat (op grond van art. 8.31 Wm), Havenschap 

Delfzijl/Eemshaven 
- Waterschappen en Zuiveringsbeheerders 
- Provincie en gemeenten 

Ten behoeve van een Wvo-vergunningaanvraag worden er eveneens aan diverse 
instanties adviezen gevraagd, zoals RIZA, provinciale en gemeentelijke afdelingen, 
Milieu-inspectie, Rijkswaterstaat, Waterschappen en Zuiveringsbeheerders. 

Voor de bouwvergunning wordt advies gevraagd aan een welstandscommissie. 
Bovendien geeft de plaatselijke brandweer veelal advies over de vereiste criteria ten 
aanzien van de brandveiligheid van het gebouw. Bij vergunningen met een minder 
zware procedure, zoals bijvoorbeeld vergunningen op basis van een ontgrondingenre-
glement of lozingsverordening, is geen sprake van verplicht advies van derden. 

4.7.1 	Werkwijze c.q. protocollen 

Bij 40 % van de onderzochte cases is er geen sprake van op schrift vastgestelde 
werkwijzen c.q. protocollen. De werkwijzen c.q. protocollen, indien gehanteerd, 
bestaan uit: checklisten voor procedures vergunningen c.q. procedure handleidingen, 
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model beoordelingsrichtlijnen vergunningaanvragen, modelbeschikkingen inclusief 
modelvoorschriften, handleiding zonering, nota 'Integraal vergunningenbesluit' van 
de provincie Friesland, 'platformformulier' van de provincie Friesland, nota 'Van 
Kwantiteit naar Kwaliteit' (Friesland), diverse model aanvraagformulieren plus 
toelichting, CUVWO-richtlijnen. 

4.7.2 	Handleidingen c.q. checklisten voor bedrijven 

In 70% van de cases warden de bedrijven ondersteund bij het doorlopen van de 
procedure door middel van model aanvraagformulieren plus toelichting, de nota 
'Integraal vergunningenbesluit', Provinciale milieuwijzer (provincie Groningen), 
checklist vergunningen provincie Groningen. 

4.8 	Interne afstemming 
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In alle 26 cases bracht het verlenen van de vergunning interne afstemming met zich 
mee. Op provinciaal niveau betreft dit met name de afdeling Milieuvergunningverle-
ning, afdeling Toezicht en handhaving, afdeling Economische Zaken, afdeling Wegen 
en Kanalen, afdeling Bodem. Bij de gemeenten zijn de volgende afdelingen betrokken: 
afdeling Milieuvergunningverlening, afdeling Ruimtelijke Ordening (Bouw- en 
Woningtoezicht) en de afdeling Economische Zaken. 

Bij vergunningverlening vindt bijna in alto gevallen afstemming met de brandweer 
pleats. 

4.9 	Externe afstemming 

Van externe afstemming is sprake, wanneer meerdere bevoegd gezagen betrokken 
zijn bij de vergunningverlening. In acht cases blijkt er geen externe afstemming te 
zijn. Het betreft hier bedrijven, die enkel en alleen vergunningen nodig hebben bij 44n 
bevoegd gezag, namelijk de gemeente. In alle overige gevallen is er wet externe 
afstemming met andere bevoegd gezagen en avenge betrokken instanties. 

4.10 	Knelpunten bij interne/externe afstemming 

In acht van de 26 cases warden ten aanzien van de interne en/of externe at stemming 
knelpunten ervaren. De volgende redenen waren hiervoor de oorzaak: 
a. door externe afstemming tussen Wm en Wvo wordt het strakke tijdschema (de 

termijnen) niet gehaald 
b. veel overleg en tijd door introductie WM-vergunning, Wm-hoofdzaken 
c. en vindt geen co6rdinatie plaats tussen Wm- en Wvo-vergunning, terwijI dit wel 

had gemoeten 
d. knelpunten afstemming tussen provincie en gemeente inzake geluidzones; dit 

betreft 50 % van de gevallen 

4.11 	Overige faciliteiten 

Aangegeven benodigde faciliteiten naast de in paragraaf 4.3 opgenomen besluiten am 
het bedrijf to vestigen c.q. uit to breiden: 
- gas, water, elektra 
- 	rioolaansluiting 
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- 	subsidies, kredieten, financiele zekerheden 
- 	gronduitgifte 
- begeleiding vestiging door NOM en Netwerk Friesland 
- 	precariorecht 
- samenwerkingsovereenkomsten 
- exploitatievergunning 
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5 	Bedrijfsleven case-study 

5.1 	Algemeen 
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In de vorige hoofdstukken is de informatie random de 26 onderzochte cases 
weergegeven. Voor het onderzoek is het echter niet alleen belangrijk te weten hoe 
de overheden over den en ander denken en acteren, maar ook om erachter te komen 
hoe de bedrijven zelf de vergunningverlening binnen de case-study hebben ervaren. 

Om deze reden zijn er twee, op het bedrijfsleven gerichte, acties ondernomen: 
a. het houden van een expertpanel, waarin de onderzochte bedrijven en de bedrijven 

uit het Pilot-Project-Waddenzee (zie hoofdstuk 8) in de gelegenheid zijn gesteld 
hun mening te geven over de vergunningverlening 

b. het voorleggen van een aantal concrete vragen omtrent de vergunningverlening 
aan de 26 onderzochte bedrijven 

In de volgende paragrafen worden de bevindingen van beide acties weergegeven. 
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5.2 	Expertpanel Friesland/Groningen 

Verslag van het 'expert-panel bedrijven' in de provincies Friesland en Groningen, van 
18 november 1997 

In totaal zijn 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig (2 Kamers van 
Koophandel en 2 Internationale bedrijven). Onderstaand volgt een integraal verslag 
van de bijeenkomst. De nummering komt overeen met de nummering van de 
'Checklist expert-panel bedrijven' (zie bijlage 3.4). 

Algemeen 
1. Welke vergunningen heeft u zoal nodig om een bedrijf te vestigen of uit te breiden. Hoe 

staat u hier tegenover. 

De aanwezigen geven aan dat, naast de wet- en regelgeving die op de standaard 
antwoord formulieren is opgenomen, ook onderstaande aspecten kunnen spelen: 
- het verdrag van Montreal, in verband met lozing van stoffen in zee 
- de straalverbindingen/communicatie mogelijkheden 
- energiewet, in verband met Warmte Kracht Koppeling (wkk) 
- Europese richtlijnen over de CE-keuren, in verband met toelating van 

apparatuur 
- spoorwegenwet, in verband met het gebruik van rail 
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Er wordt aangegeven dat met name door buitenlandse bedrijven vreemd tegen de 
meer dan edn benodigde vergunning wordt aangekeken. Dergelijke bedrijven zien 
het duidelijk als een negatieve vestigingsplaats-factor. 

2. Zijn u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke gevallen. 
Formele weigeringen komen niet voor. lnhoudelijke weigering kan wet voorkomen 
omdat de wet vestiging niet toelaat. De WRO, Wgh en Wvo worden genoemd Ms 
wetten die op inhoudelijke grond kunnen leiden tot een weigering 

3. Welke tijd at er in an algemeenheid tussen her eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd beinvloed. 
De totale periode is lastig aan te geven, aangezien dit van een groot aantal zaken 
afhangt: 

- de kwaliteit van vergunningvoorschriften kan een rol spelen in de bezwaar \ be-
roep procedures 

- naast vergunningen spelen ook bedrijfseconomische factoren een rol 
- de periode om bezwaar te maken is 6 weken, indienen van bezwaar gebeurt 

pas na 5,5 week, de eerste periode is dan al verloren 
- het voortraject kan lang duren omdat de overheid voordat de formele 

procedure begint precies wil weten of alles goed zit 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 
Om de procedures zoveel mogelijk te bekorten, worden de volgende aanbeve-
lingen gedaan: 

a. Vul vooraf vast een vergunning in (inclusief bezwaar beroep). De procedures 
op basis van bijv. de Wvo, Ww, WRO en APV zijn voor een fictief bedrijf al 
doorlopen. Indien een bedrijf past binnen de vergunning van het fictieve 
bedrijf, dan kan binnen een week worden overgegaan tot bouw. Past het be-
drijf niet binnen deze vergunning, dan moeten de vergunningen weer opnieuw 
warden doorlopen. 

Dit concept kan zowel voor 66n enkel bedrijf Ms voor een totaal industrie-
terrein. 

b. Het verlenen van vergunningen moet bedrijfsmatiger worden opgezet. Dit kan 
door een soort vergunningmakelaar in te zetten (de 66n-loket-functie). Het 
type mensen dat nu de vergunningen verleent, is echter niet geschikt om als 
makelaar op te treden. Dit moeten all-rounders zijn met een brede kijk. 

c. Met betrekking tot de 66n-gebruiksvergunning wordt aangegeven dat het 
motto voor het bedrijfsleven vanzelfsprekend is 'hoe minder vergunningen, 
hoe beter'. Het wordt echter als de teak van de overheid gezien om hierop in 
te spelen. 

d. Kijk niet naar het bedrijf, maar naar de totaal toelaatbare milieuhinder. Deze 
redenatie verloopt conform het zonebeheer voor geluid. 

5. Was u op de hoogte van de afstemming/coerdinatie tussen de door u benodigde vergun-
ningen. 

Voor deze punten wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien van het voortraject 
is vermeld bij punt 8/9/10. 
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Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is er overleg geweest met de overheid (bevoegd gezag) voordat de vergunning is 

aangevraagd. 
7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 
8. Welke informatie hebt u ti/dens het voortraject ontvangen. 

Voor deze punten wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien van het voortraject 
is vermeld bij punt 3. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest u bij de vergunningaanvraag aanleveren. Was het voor u duidelijk 

welke informatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat u deze informatie moest aanleve-
ren. 
Er moet vaak zeer gedetailleerde informatie worden aangeleverd terwijI het vaak 
niet duidelijk is: 
a. hoe relevant het is om deze details te leveren 
b. tot welk detailniveau de informatie moet gaan 

Bijkomend probleem is dat de details vaak in het proces wijzigen, terwijl de 
milieuhinder niet verandert, waarom moet je dan toch de details aanleveren. 

Een bedrijf moet op papier alles aanleveren en krijgt niet de kans om binnen een 
x-periode naar een bepaalde situatie toe te groeien. 

10 Worden er handleidingen/checklisten of lets dergelijks aan bedrijven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij her door/open van de vergunningsprocedures. 

11 War is het belang van communicatie met her bevoegd gezag over zaken als toekennings-
criteria en doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 

12 In hoeverre bracht her verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging de overheid daarmee om. Heeft dit 
tijdverlies opgeleverd. 
Indien de overheid het bedrijf graag ziet komen dan wordt er alles aangedaan om 
het bedrijf binnen te halen en zo goed mogelijk te begeleiden. De overheden 
werken in dat geval ook goed samen. Als de overheid echter niet staat te 
springen om het bedrijf te vestigen, dan is de medewerking vaak minder. Er 
zouden dan ook objectieve hulpmiddelen moeten komen om een bedrijf door het 
vergunningen traject te loodsen. 

Bezwaar en beroep 
13 War was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedrijfsvestiging/uitbreiding 
14 Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 
15 Hebt u sugges ties ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 

verbonden termijnen en een meer soepele en snelle procedure voor bedrijfsvestigingen c.q. 
-uitbreidingen. 
Over het algemeen is men van mening dat bezwaar\beroep onvermijdelijk is. Er 
moet voorafgaand aan procedures echter wel meer duidelijkheid komen over: 
a. welke procedures moet ik allemaal doorlopen 
b. welk tijdspad brengt dit met zich mee 
c. op basis van welke criteria wordt beslist 

Aan de hand van deze gegevens kan het bedrijf haar eigen planning maken. De 
onzekerheid duurt nu te lang. Dit kan ook de nodige financiele consequenties 
hebben 

Overig 
16 Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om her bedrijf te vestigen of uit te 

breiden. Werkten deze zaken belemmerend. 
Geen opmerkingen. 
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17 Wat vindt u van de 66n-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
problemen. 

18 Idem voor de 66n-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 

Voor deze punten wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien van het voortraject 
is gezegd bij punt 4. 

19 He/fl u tens/one nog andere suggesties en/of opmerkingen am her vergunningentraject 
beret te laten vet/open. 

Hier wordt de volgende opmerking geplaatst: 
a. Er zou een milieurendementstoets moeten komen. Een nieuw bedrijf A moet 

aan strengere eisen voldoen als bestaand bedrijf B. Wellicht kan een x-bedrag 
aan investeringen in B de milieubelasting verder terug brengen dan in A. 
Vraag bij vestiging van A dus een investering in B. 

5.3 	Vragenlijst bedrijven case-study 

De vragenlijst met concrete vragen over bedrijfsvestiging en vergunningverlening is 
naar 26 bedrijven verstuurd. Dit zijn de 26 bedrijven die centraal staan in de case-
study. De onderstaande informatie is gebaseerd op een respons van 7 enquetes. 

5.3.1 	Onderlinge afstemming/coordinatie 

AIle bedrijven op 66n na hebben geen negatieve ervaringen met de afstemming c.q. 
coardinatie tijdens de behandeling van hun vergunningaanvragen bij de overheden. 
Het bedrijf waarbij dit wet het geval was, had dit vanwege de slechte at stemming 
inzake het in procedure brengen van de vergunningaanvragen, de aan de aanvragen 
gekoppelde termijnen en de onderlinge at stemming van de concept-voorschriften in 
de vergunningen. Het betrof hier vergunningen op basis van de Grondwaterwet, de 
Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. 

In vier gevallen heeft het bedrijf geen invloed kunnen uitoefenen op de afstemming 
van de vergunningen. In de andere drie zaken wel. Aangegeven is dat deze invloed 
heeft plaatsgevonden in het overleg tussen het bedrijf en het bevoegd gezag. 

5.3.2 	Aanyragen vergunningen 

In alle gevallen is er vooroverleg geweest tussen het bevoegd gezag en het bedrijf. 
Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen zijn: 
- de te doorlopen procedure 
- de wijze van invullen van het aanvraagformulier 
- de inhoud van de aanvraag 
- de aan te leveren informatie 
- de (on)mogelijkheden van de vergunning 
- de diverse milieucomponenten en milieuzorgsystemen 

De bedrijven ervaren dit overleg ook als een vorm van begeleiding van het bevoegd 
gezag. Tijdens het overleg worden de bedrijven namelijk ook geadviseerd bepaalde 
zaken wel of niet te doen en warden tips gegeven hoe de aanvraagformulieren 
moeten worden ingediend. 
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Voor zes bedrijven was het duidelijk welke informatie aangeleverd moest worden. Een 
bedrijf had daar ondanks het overleg moeite mee. Omtrent de aan te leveren 
informatie worden ten aanzien van de hoeveelheid en het detailniveau de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
- 	correct en realistisch 
- soms dubbelzinnig 
- soms onduidelijk gestelde vragen 
- overvloed aan papier 
- veel informatie nodig voor adequate beoordeling 

Ondanks het vorenstaande, melden zes bedrijven geen moeite te hebben ondervonden 
met het aanvragen van de door hen benodigde vergunningen. Het zevende bedrijf 
vond de tijdsduur (te) lang. 

5.3.3 	Tijdsduur vergunningverlening 

Vier bedrijven vinden de tijd die gemoeid ging met de vergunningverlening te lang. 
Drie vinden deze normaal. Geen enkel bedrijf vindt de termijn kort. Als meest 
bepalende factor voor de doorlooptijd van een vergunningaanvraag wordt genoemd: 
- de (goede) verstandhouding tussen bedrijf en overheid 
- de houding van de ambtenaren 
- de wijze en mate waarop het bedrijf zelf betrokken wordt bij een procedure c.q. 

actief is 
- de complexiteit van een bedrijf 
- de omgeving van een bedrijf 
- de planning van de afhandeling 
- de tijd bij de betreffende ambtenaar 
- de beschikbare informatie bijeenbrengen 
- de proceduretermijnen 

5.3.4 	Bezwaren en beroepen 

Vier bedrijven vinden de termijnen die gemoeid gingen met de behandeling van de 
bezwaren en beroepen inzake de verleende vergunningen normaal. Drie beoordeelden 
deze als lang. Het antwoord kort werd niet gegeven. 

5.3.5 	Belemmeringen naast vergunningverlening 

Zes bedrijven ondervonden geen zaken die belemmerend waren voor de vestiging of 
uitbreiding van het bedrijf. Een onderneming had problemen met de gronduitgifte. 

5.3.6 	Verbeteringen vergunningentraject 

Tot slot is aan de bedrijven gevraagd welke elementen naar hun mening voor 
verbetering vatbaar zijn. Als antwoorden werden gegeven: 
- de co6rdinatie/afstemming van de diverse vergunningen: 2x 
- het terugbrengen van het aantal vergunningen 
- het aanpassen van wet en regelgeving: 2x 
- de termijnen van afhandeling van een aanvraag: 3x 
- de termijnen van bezwaar en beroep: 3x 
- de houding van de overheid 
- de duidelijkheid rondom de door een bedrijf aan te leveren informatie: 2x 
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- de communicatie tussen bedrijf en overheid 
- het verbeteren van de voorlichting aan een bedrijf 
- de wijze van afhandeling van de overheid 
- de legeskosten 
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Om de resultaten die de case-studies hebben opgeleverd te spiegelen aan een 
landelijk beeld, zijn verspreid over het land een zestal expert-panels georganiseerd. 
In de expert-panels zaten vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en. 

Het expert-panel voor bedrijven in Flevoland is niet doorgegaan wegens te geringe 
deelname. 

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verschillende expert-panels: 
- expert-panel overheden Zuid-Holland 
- expert-panel bedrijfsleven Zuid-Holland 
- expert-panel overheden Noord-Brabant 
- expert-panel bedrijfsleven Noord-Brabant 
- expert-panel overheden Flevoland 

Aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst is een groot aantal onderwerpen 
met betrekking tot vergunningverlening aan de orde gekomen. De aspecten van 
vergunningverlening die zijn behandeld, waren identiek aan hetgeen bij de case-studie 
aan de orde is gekomen. Op deze manier kan de informatie onderling gecheckt 
worden. 

Voorafgaand aan het onderzoek is, met het oog op representativiteit, uitgegaan van 
een deelnemersaantal dat lag tussen de 10 a 15 vertegenwoordigers per panel. De 
panels waar de overheden aanwezig waren, beantwoorden qua opkomst aan deze 
verwachting. Aileen het panel in Flevoland kende een lagere opkomst. Dit is terug te 
voeren op het relatief geringe aantal bevoegde gezagen in deze provincie. Aangezien 
nagenoeg alle bevoegde gezagen aanwezig waren, wordt de lagere opkomst hier niet 
als een probleem gezien. 

De opkomst bij de expert-panels voor het bed rijfsleven was over het algemeen kleiner 
dan bij de panels voor overheden. Uit onderzoek naar de non-respons blijkt dat met 
name de kleinere bedrijven geen tijd c.q. mankracht hebben om naar dergelijke 
bijeenkomsten te gaan. Het beeld dat met name de grote bedrijven en de verte-
genwoordigers uit het bedrijfsleven (Kamers van Koophandel, branche-organisaties, 
ontwikkelingsmaatschappijen) vertegenwoordigd waren, bevestigt dit. Door tijdens 
de panel bijeenkomsten ook expliciet in te gaan op de situatie van kleine bedrijven, 
is 'hun stem' indirect gehoord en is rekening gehouden met de non-respons van deze 
specifieke groep. 

In totaal zijn ruim 50 deelnemers bij de expert-panels aanwezig geweest. 

In dit hoofdstuk zijn de afzonderlijke verslagen van alle expert-panels opgenomen. De 
interpretatie van deze gegevens zal in deel ll gebeuren. Vooruitlopend hierop zijn in 
het slot van dit hoofdstuk een aantal in het oog springende knelpunten en oplossings-
richtingen opgesomd. 
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De volgende onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 
• Welke vergunningen, ontheffingen etc. zijn er (naast de standaardvergun-

ningen) no dig om bedriffsvestiging of -uitbreiding to realiseren? 
• Wet is de aard van de door de vergunningaanvrager eon te leveren 

informatie? 
• wat is het belong van communicatie tussen het bevoegd gezag en 'de 

klant' over bevoorbeeld vergunningplicht, toekenningscriteria, door-
verwijzing, eventueel vooroverleg etc. 

• wat is de invloed van 'hulpmiddelent (i.e. exteme bureaus, geauto-
matiseerde bestanden etc.) op de doelmatigheid van de besluitvor-
ming, 

• Welke andere faciliteiten waren naast de vergunningen nodig am het 
bedrijf to vestigen? 

• Ondervinden bevoegde gezagen in zijn algemeenheid problemen met 
vergunningverlening en zien zij zelf oplossingen? 

• VVelke oplossingsmogelijkheden zien bet/ripen zelf voor ervaren proble-_ 

6.2 	Expert-panel Zuid-Holland (overheden) 
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Verslag van het 'expert-panel overheden' in de provincie Zuid-Holland, dd. 26 
november 1997 

In totaal zijn 9 vertegenwoordigers van het bevoegd gezag aanwezig (6 gemeenten, 
de provincie, het havenschap en de regio). Onderstaand volgt een integraal verslag 
van de bijeenkomst. De nummering komt overeen met de nummering van de 
'Checklist expert-panel overheden' (zie bijlage 3.3). 

Algemeen 
1. Welke vergunningen moot u zoal afgeven om een bedrijf to vestigen of tit to hi-olden. Hoe 

stoat u bier tegenover. 
De aanwezigen geven aan dat, naast de wet- en regelgeving die op de standaard 
antwoord formulieren is opgenomen, ook onderstaande aspecten kunnen spelen: 
- reclameverordening, in verband met reclame uitingen in de openbare ruimte 
- havenschapverordening 
- als onderdeel van de bouwverordening worden bij gebouwen waar meer dan 

50 mensen aanwezig kunnen zijn, eisen voor brandveiligheid gesteld 
- verblijfsvergunningen voor personeel van buitenlandse bedrijven 
- nieuwe bouwstoffenbesluit 

Vaak gaat het bij bedrijfsvestigingen om de meest bekende wet- en regelgeving 
(Wro, Wm, Wvo, Ww). Deze is vaak ook wel duidelijk. Juist de vele vergunningen 
die de ene keer wel en de andere keer niet spelen, maken vergunningentraject 
lastig en onoverzichtelijk. 

2. Zijn door u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke 
gevallen. 
Er is zowel sprake van een inhoudelijke als een formele weigering. De inhoudelijke 
weigering vindt vaak pleats op basis van de Wro, ook in het kader van externe 
veiligheid zijn gevallen van weigering bekend. 

Ook formele weigeringen komen voor. Dit verloopt of via de gronduitgifte (or 
moeten een x-aantal werknemers per m 2  zijn, anders komt er geen vergunning) 
of via het uitgangspunt dat bedrijven zeehavengebonden moeten zijn. 
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3. Welke tijd zit er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd bernvloed. 
De totale periode is lastig aan te geven. Dit hangt van een groot aantal zaken af 
zoals het type bedrijf, de mate waarin het bedrijf snel informatie aanlevert en de 
locatie (bedrijfsterrein, bebouwde kom). 
De doorlooptijd van vergunningen wordt met name bepaald door de Wm en de 
bouwvergunning procedures. 

Andere zaken die ook een grote rot kunnen spelen in de doorloop tijd zijn: 
- De MER-procedure. 
- Technische vragen die samenhangen met vergunningsvoorschriften (o.a. 

betreft het een afvalstof ja/nee). 
- De afstemming tussen de Wm en de Wvo duurt vaak lang. 
- De toets van de welstandscommissie, hierover ontstaat vaak discussie en 

derhalve uitstel van beslissingen. 
- Indien de provincie als bevoegd gezag bij de bedrijfsvestiging betrokken is, 

duurt het traject vaak extra lang. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het 
complexe bedrijven betreft, maar aan de andere kant doordat de interne en 
externe afstemming door de provincie niet soepel verloopt. 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 
De koppeling tussen de Wm en de Ww (bouwvergunning) is te rigide, de 
koppeling is lang niet voor alle bedrijven relevant. Dit wordt vaak omzeild door 
een zogenaamde casco-vergunning voor het bouwen af te geven. Er kan dan at 
worden gebouwd. Afhankelijk van het type bedrijven dat in het gebouw komt, 
wordt de Wm-vergunning aangevraagd. 

De door bedrijven aan te leveren informatie is, ondanks goede afspraken hierover, 
vaak te weinig of van onvoldoende detailniveau. 

De toets van de welstandscommissie leidt vaak tot discussie. Een mogelijkheid 
om dit te voorkomen, is om de commissie/architecten vroeg in het traject te 
betrekken. 

De brandweer stelt soms onevenredig strenge veiligheidseisen (vaak strenger dan 
de verzekeringsmaatschappijen). Hierbij komt dat deze eisen altijd achteraf 
worden gesteld, de bouwplannen zijn dan vaak at klaar. 

Veel (technische) normen die in vergunningsvoorschriften aan de orde komen, zijn 
niet hard gedefinieerd. Er is sprake van een zekere bandbreedte. In vergelijkbare 
gevallen gaat het ene bevoegde gezag hier strenger mee om dan een ander 
bevoegd gezag. 

5. Hoe kijkt u aan tegen de al dan niet verplichte afstemming/coordinatie tussen vergun-
ningen. 

Hierbij is met name stil gestaan tussen de coordinatie tussen Wm-Ww (bouw-
vergunning) en de Wm-Wvo: 

Wm- Ww (bouwvergunning) 
De koppeling loopt organisatorisch goed, maar kan worden gestroomlijnd door op 
het moment dat er een positief advies is voor de Wm-vergunning (ontwerp 
beschikking) te bepalen dat er mag worden gebouwd. Het bedrijf bouwt dan op 
eigen risico. In feite valt dit risico mee; 
- bouwen duurt lang, je kunt de voorbereiding at starten 
- je kunt bij het bouwen vaak nog wet anticiperen op ingediende bedenkingen 
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Wm- Wvo 
De Wvo kent geen MER-plicht (want is niet inrichting gebonden). Informatie die 
in het kader van de MER wordt verzameld, wordt in het kader van de Wvo niet 
erkend en dus weer opnieuw gevraagd. 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is or overleg geweest met het bedrijf voordat de vergunningaanvraag is ingediend. 
7. Hoe lang bee ft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u ear tegen deze termijn. 
8. Welke informatie hebt u ti/dens het voortraject van het bedrijf gevraagd. 

Er is bij vestiging/uitbreiding die bouwen met zich meebrengt altijd sprake van een 
voortraject. Dit aspect wordt oak als zeer belangrijk ervaren. Vestiging in reeds 
bestaande gebouwen brengt niet altijd een voortraject met zich mee. Er wordt dan 
meteen over gegaan tot vergunningverlening. 

De duur van het voortraject varieert van bedrijf tot bedrijf en stopt vaak als een 
goede vergunningaanvraag kan warden ingediend. 

Dit betreft vaak de standaard zaken als bodem, geluid etc. Het werkt vaak goed 
door ook in het voortraject de brandweer bij het proces te betrekken. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest bij de vergunningaanvraag worden aangeleverd. Was het voor het 

bedrijf duidelijk welke informatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat doze in formatie 
moest worden aangeleverd. 

Het detailniveau van de gegevens is nog wel eens een probleem, ondanks 
afspraken blijft dit voor bedrijven lastig. De gevraagde informatie is zeker nodig 
en terecht. 

10 Worden or handleidingen/checklisten of lets dergelijks ear bedroven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij het doorlopen van de vergunningsprocedures. 

Er bestaan bij meerdere overheden checklisten om in het vooroverleg het bedrijf 
te helpen bij de aanvraag, de aan te leveren gegevens, benodigde vergunningen 
etc. Enkele voorbeelden zijn: 
- het Bid-book van het havenbedrijf (gaat om de vaststelling van benodigde 

vergunningen) 
- per vergunning een informatie sheed (gaat am hoe en waarom van de vergun-

ning) 

- de vestigingswijzer (pat om losbladige info die betrekking kan hebben op de 
bedrijfsvestiging) 

- het handbook gemeentelijke vergunningen van Rotterdam (pat om een 
overzicht van alle mogelijke gemeentelijke vergunningen) 

11 Wat is het belang van communicatie met het bedrijf over zaken als toekenningscriteria en 
doorverwijzing. Hoe is de communica tie verlopen. 

Communicatie en een goede stroomlijning hiervan wordt unaniem als zeer belang-
rijk gezien. 

12 In hoeverre bracht het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningvertenende instanties. Hoe ging u daarmee om. Heeft dit tijdverlies 
opgeleverd. 

In zijn algemeenheid geldt; 'hoe meer bevoegde gezagen, hoe meer at stemming, 
hoe langer het duurts. 

Er is in verband met vergunningsprocedures een regulier overleg tussen DCMR, 
gemeenten en gemeenten onderling. Dit wordt als zeer nuttig en effectief ervaren. 
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De aanvragen waarbij de provincie betrokken is, duren vaak lang omdat een 
duidelijke interne en externe coordinatie bij de provincie ontbreekt. Een bekend 
voorbeeld is het verlenen van de verklaring van geen bezwaar in r.o.-procedures. 
Recente initiatieven van de provincie om dit probleem aan te pakken worden als 
positief ervaren. 

Ook de coordinatie met het ministerie van VROM wordt als zeer lastig betiteld, 
in het bijzonder met betrekking tot het verlenen van de verklaring van geen 
bezwaar bij afvalvergunningen. 

Bezwaar en beroep 
13 Wat was de thvloed van het bezwaar/beroep op de bedrijfsvestiging/uitbreiding 
14 Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 
15 Hebt u suggest/es ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 

verbonden termijnen en een meer soepele en snelle procedure -  voor bedrijfsvestigingen c.q. 
-uitbreidingen. 

Bezwaar en beroep werken sterk vertragend. Over de lengte is lastig iets te 
zeggen, dit hangt deels af van de procedures in de wet en deels af van de 
behandeling van beroepsprocedures door de Raad van State. 

De sterke mate waarin herhaling van bezwaar/beroep mogelijk is, wordt als een 
groot probleem gezien. Een project kent vaak meerdere handvatten voor 
bezwaar/beroep. 

Behandeling van beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State duurt vaak erg lang, er zou een termijn moeten komen waarbinnen tot 
behandelingen moet worden overgegaan. 

Bewoners maken vaak standaard bezwaar tegen bouwvergunningen, ook al is 
bouwen volgens het bestemmingsplan toegestaan. Dit kan worden ondervangen 
door de toelating via de WRO sterker te koppelen aan de Wm-vergunning. 

Als men den keer bezwaar heeft ingediend, moet het na weerlegging hiervan niet 
mogelijk zijn om dezelfde bezwaren nog eens in te brengen. lndien een bezwaar 
in het kader van een andere vergunningsprocedure nog eens wordt ingebracht, 
moet dit bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard. 

Overig 
16 Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te vestigen of uit te 

breiden. Werkten deze zaken belemmerend. 
Subsidie voor het in dienst nemen van langdurig werklozen wordt gezien als 
belemmerende factor. 

17 Wat vindt u van de een-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
pro blemen. 

De eerste opvang gaat vaak via het ene-loket, daarna wordt doorverwezen naar 
specialisten. De persoon van het ene-loket is vaak iemand van EZ/grondbedrijf. 
De een-loket functie is vooral een doorverwijsfunctie. 

Een aantal gemeenten en het havenbedrijf werken ook met account-managers die 
een bedrijf door alle procedures begeleiden. Deze werkwijze wordt als positief 
ervaren, het feit dat provincie en rijk niet zo werken wordt als een gemis gezien. 

18 Idem voor de een-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 
Een gebiedsgerichtevergunning kan alleen werken als bedrijfsterreinen op voor- 
raad warden aangelegd. Er moet dan ook onderscheid komen tussen de omvang 
van de terreinen en de locatie hiervan. Aangezien in het westen sprake is van 
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ruimtegebrek deel je vooraf niet op een gedetailleerde wijze een bedrijfsterrein in. 
Probleem lijkt ook het beheer van de emissie, voor geluid is dat nu al een 
probleem, or is voor nieuwe bedrijven vaak geen ruimte meer terwijI er wet 
fysieke ruimte is. 

Voor een een-gebruiksvergunning moeten veel heilige huisjes omver worden 
gehaald. Vanuit de optiek van het bedrijfsleven is het een logische wens, overheid 
zit oak met het probleem van de verspreide expertise. 

19 He/fl u tenslotte nog andere suggest/es en/of opmerkingen om het vergunningen-traject 
beter te later vet/open. 

Geen opmerkingen. 

6.3 	Expert-panel Zuid-Holland (beddiven) 

Verslag van het 'expert-panel bedrijven' in de provincie Zuid-Holland, dd. 26 
november 1997 

In totaal zijn 7 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig (3 kamers van 
Koophandel en bedrijven uit het MKB). Onderstaand volgt een integraal verslag van 
de bijeenkomst. De nummering komt overeen met de nummering van de 'Checklist 
expert-panel bedrijven' (zie bijlage 3.4). 

Algemeen 
1. Welke vergunningen heeft u zoal nodig om ear bedrijf te vestigen of alt te breiden. Hoe 

staat u bier tegenover. 

De aanwezigen geven aan dat, naast de wet- en regelgeving die op de standaard 
antwoord formulieren is opgenomen, ook onderstaande aspecten kunnen spelen: 
- Een vestigingsvergunning op basis van de Vestigingswet. 
- De reclame-vergunning. 
- De inzamelvergunning als onderdeel van de Wm-vergunning. 
- De brandweerverordening, in verband met veiligheidsvoorschriften. 
- Regels van branche-organisaties, deze regels betreffen het verkrijgen van een 

erkenning, is deze erkenning er niet dan kan het bedrijf de betreffende activi-
teiten niet uitvoeren (oak al voldoet het bedrijf verder aan alle wettelijke 
eisen). Door het panel warden met name de 'Vereniging van elektrici-
teitsbedrijven Nederland' en de 'UNETO' (betreft elektrotechnische installa-
teurs) genoemd als branche-organisaties die een erkenning uitdelen. 

2. Zijn u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent a dergelijke gevallen. 
lnhoudelijke weigering kan wel voorkomen omdat de wet vestiging niet toelaat. 
De WRO, Wgh en Wvo worden genoemd als wetten die op inhoudelijke grond 
kunnen leiden tot een weigering. 

Hierbij wordt meerdere keren benadrukt dat het bevoegd gezag willekeurig 
omgaat met het toepassen van de inhoudelijke weigering. In het ene geval kan 
bijvoorbeeld wel met eon vrijstelling worden gewerkt en in het andere geval niet. 
Niet alleen de politiek speelt hierin een grote rot, maar ook de mate waarin 
bedrijven de betrokken ambtenaren kennen. 

3. Welke tijd zat er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd beinvloed. 

De totale periode is lastig aan te geven aangezien dit van een groat aantal zaken 
afhangt: 
- het ministerie van VROM die eon jaar te lang wacht met het afgeven van een 

verklaring van geen bezwaar 
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de betrokken instantie speelt een rol, ken ik de betrokken ambtenaar goed dan 
kan het aanmerkelijk versneld worden 
als in het voortraject een goede voorbereiding op de vergunning tot stand 
komt, kom je in het formele traject goed beslagen ten ijs, zo kan het totale 
traject worden versneld 
door het steeds weer opnieuw vragen van aanvullende informatie, wordt de 
Wm-afhandel termijn voortdurend opgeschort 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 
Er wordt niet duidelijk gemaakt welke informatie bedrijven moeten aanleveren en 
tot welk detailniveau deze informatie moet gaan. Er zou een overzicht moeten 
komen van eisen. 

Het bevoegd gezag heeft vaak onvoldoende expertise in huis om technische 
zaken (vb. over afvalstoffen of technische (on)mogelijkheden in relatie tot ALARA) 
te beoordelen. Aangezien de ene gemeente meer weet dan de andere, veroorzaakt 
dit ook ongelijkheid en willekeur. 

Het bevoegd gezag vraagt meer informatie dan ze nodig heeft om een aanvraag 
te kunnen beoordelen. 

De overheid gedoogt in de ene situatie wel en in de andere situatie niet. Dit wordt 
gezien als willekeur. 

5. Was u op de hoogte van de afstemming/coordinatie tussen de door u benodigde vergun-
ningen. 
Er is bij veel ondernemers niet bekend welke vergunningen allemaal moeten 
worden aangevraagd en welke coordinate hier tussen nodig is. Het hangt af van 
het behandelend bevoegd gezag in hoeverre men hierover wordt geinformeerd. 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is er overleg geweest met de overheid (bevoegd gezag) voordat de vergunning is 

aangevraagd. 
7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 

Er is altijd sprake van een voortraject. De duur hiervan wisselt. Als het bevoegd 
gezag graag haar bedrijventerrein kwijt wil, werken ze harder mee en is het 
voortraject eerder afgerond. 

8. Welke informatie hebt u tijdens het voortraject ontvangen. 
Informatie over hoe de vergunningaanvraag moet worden opgesteld. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest u bij de vergunningaanvraag aanleveren. Was het voor u duidelijk 

welke Mformatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat u deze informatie moest aanleve-
ren. 
Zie ook hetgeen onder 4. is vermeld ten aanzien van hoeveelheid en detailniveau. 
De aard van de gevraagde informatie wordt als terecht beoordeeld, de 
hoeveelheid en het detailniveau zijn wel een probleem. 

Gaat voornamelijk om geluid, bodem en eventueel een MER. 

10 Worden er handleidingen/checklisten of jets dergelijks aan bedrijven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij het door/open van de vergunningsprocedures. 

De overheid ondersteunt de ondernemer hier niet altijd in, er wordt binnen het 
bevoegd gezag vaak niet verder gekeken dan het eigen hokje. Doorverwijzing naar 
andere instanties is er niet altijd bij. 

Afdeling Ruimtelijke !melting 	 I:\18612\99148.RAP 



0. 
MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Projectnr.: 18612-99148 
februari 1998, revisie 01 

Bled 45 van 88 

Verder verschilt het ondersteunen van de ondernemer sterk per overheid. 
Daarnaast zijn de goede contacten met de betrokken ambtenaren van groot 
belang. 

Het kennisniveau en de instelling richting bedrijfsleven (positief of negatief ) van 
de behandelend ambtenaar is eveneens van invloed op de mate van 
ondersteuning. 

11 War /s het belang van communica tie met het bevoegd gezag over zaken als toekennings-
criteria en doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 

Dit belang is erg groat, kun je goed met elkaar overweg dan kunnen vergunningen 
sneller tot stand komen en ken binnen het afwegingskader die het bevoegd gezag 
heeft het meest flexibele worden bereikt. 

12 In hoeverre brat/it het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging de overheid daarmee cm. Heeft dit 
tijdverlies opgeleverd. 
Het is lastig in te schatten in hoeverre bevoegde gezagen afstemmen en of dit 

tijdwinst c.q. verlies oplevert. 

Het werkt goed als den bevoegd gezag verantwoordelijk is voor de vestiging en 

alle procedures die daarmee te maken hebben. Dit gebeurt nu nog te weinig, de 
overheid heeft kennelijk niet genoeg belang bij vestiging. 

Bezwaar en beroep 
13 Wat was de invloed van her bezwaar/beroep op de bedriffsvestigingluitbreiding 

Dit werkt sterk vertragend. 

14 Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 
Bij bezwaar worden zaken over het algemeen wel binnen de termijnen afgehan-
deld. Beroep kan echter wet jaren duren. Waarom dit zo is, is onduidelijk. 

15 Hebt u suggesties ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 
verbonden termijnen en een meersoepele en snelle procedure voor bedriffsvestigingen c.q. 
-uitbreidingen. 
De termijnen van ter inzage legging duren 6 weken, dat is wel erg lang. Over het 
algemeen lijkt 4 weken ook wel genoeg. 

Overig 
16 Welke facifiteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te vestigen of uit te 

breiden. Werk ten deze zaken belemmerend. 
Parkeerbeleid, grondverkoop, de instelling van de gemeente ten opzichte van 
bedrijfsvestiging, welstandstoets, eisen van branche organisaties zijn zaken die 
worden genoemd als het gaat om belemmerende factoren. 

17 Wat vindt u van de 66n-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
problemen. 

Zie ook 12 over de den-loket-functie. 
Een een-loket-functie zou goed kunnen werken maar dan moat de doorverwijs-
functie goed en 100 % dekkend zijn (richting alle bevoegde gezagen). Het ene 
loket zou tevens verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor het welslagen 
( = binnen de termijnen) afleveren van een vergunning. 

18 Nem voor de 66n-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 

Een-gebruiksvergunning: 
- de den-gebruiksvergunning bevat erg veel delen, het moet niet zo zijn dat als 

ean deal mist of moeten worden aangepast dat dan de gehele vergunning ver-
valt, het moet wel flexibel blijven 
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in theorie heeft het natuurlijk vele voordelen, vestiging/uitbreiding zou hiermee 
versneld kunnen worden 

Gebiedsgerichte benadering: 
- 	lijkt zeer efficient en flexibel 
- een dergerlijke vergunning kan ook voor melk en mest dus waarom niet voor 

milieu aspecten 
- groot voordeel is ook dat je als ondernemer weet waar je aan toe bent 

19 Hebt u tenslotte nog andere suggesties en/of opmerkingen om het vergunningentraject 
beter te laten vet/open. 

Met betrekking tot de afvalsector wordt opgemerkt dat de overheid voor willekeur 
zorgt. Aan de ene kant is de overheid zelf inzamelaar en verwerker terwijI zij rich-
ting particulieren ook vergunningverlener is. Deze dubbele petten zouden voorko-
men kunnen worden. 

6.4 	Expert-panel Noord-Brabant (overheden) 

Verslag van het 'expert-panel overheden' in de provincie Noord-Brabant, dd. 27 
november 1997 

In totaal zijn 12 vertegenwoordigers van het bevoegd gezag aanwezig (3 waterbe-
heerders, 6 gemeenten, de provincie en 2 regionale samenwerkingsorganen). On-
derstaand volgt een integraal verslag van de bijeenkomst. De nummering komt 
overeen met de nummering van de 'Checklist expert-panel overheden' (zie bijlage 
3.3). 

Algemeen 
1. Welke vergunningen moet u zoal afgeven om een bedrijf te vestigen of uit te breiden. Hoe 

staat u hier tegenover. 

De aanwezigen geven aan dat, naast de wet- en regelgeving die op de standaard 
antwoord formulieren is opgenomen, ook onderstaande aspecten kunnen spelen: 
- reclameverordening, in verband met reclame uitingen in de openbare ruimte 
- het mobiliteitsscenario wat bij de vergunningstoets aan de orde is 
- het locatie beleid m.n. voor kantoren (eisen aan parkeren, ov-ontsluiting etc.) 
- de beschikbare zuiveringscapaciteit kan van invloed zijn 

2. Zijn door u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke 
gevallen. 

Door zonering van bedrijfsterreinen worden bedrijven uitgesloten. Deze uitsluiting 
heeft zowel een maximum in bedrijfscategorieen als een minimum. 

Er moet een bepaald minimum aantal werknemers per rn 2  zijn. Dit wordt via het 
grondbezit vaak privaatrechtelijk geregeld. Een dergelijke constructie kan ook een 
publiekrechtelijk karakter krijgen door hierover een (beleids)-besluit te nemen in 
de gemeenteraad. 

Binnen het kader van de Wm en de Wvo komen incidenteel weigeringen voor als 
bedrijven niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. 
Weigering komt ook voor op de omschrijving luchtvaart gebondenheid' in het 
bestemmingsplan. De beoordeling hiervan is vaak erg subjectief. 
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3. Welke tijd zit er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd beinvloed. 
De totale periode is lastig aan te geven. Dit hangt van een groot aantal zaken at 
zoals: 
- de MER-procedure 
- de complexiteit van het bedrijf 
- de mate waarin het voortraject goed is doorlopen 
- de haast die het bedrijf zelf heeft 

- door coordinatie tussen Wm en Wvo lopen procedures in 80 % van de 
gevallen uit 

- de aanvraag is de eerste keer vaak niet compleet, ten behoeve van de 
voortgang van het traject wordt de aanvraag wel ontvankelijk verklaard, vaak 
laat de ontbrekende informatie dan toch nog lang op zich wachten. 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor doze problemen. 

Onderstaande zaken worden genoemd: 
- Het locatie en het mobiliteitsbeleid is te star, er zijn niet voldoende alterna-

tieven door ruimtegebrek en het uitblijven van voldoende openbaar vervoer. 
- In een groot aantal gevallen is de co6rdinatie tussen de Wm en de Wvo niet 

(milieu) relevant, er is dan een wettelijk plicht tot courdineren die vaak tot 
vertraging leidt. 

- Bedrijven kijken vaak niet lang vooruit, verhuizing of uitbreiding moet vaak 
relatief snel, vergunningsprocedures maken het nemen van snelle beslissingen 
op dit vlak onmogelijk. 

- Er wordt van een bedrijf veal informatie gevraagd, terwijI dat in een begin-
stadium nog niet voor handen is. Vaak veranderen er tijdens het bouwen ook 
nog weer zaken. Dit zou kunnen worden opgelost door een (globale) 
vergunning af te geven en de details later via een melding te verwerken. 

- Ambtenaren kunnen zich in een groot aantal gevallen actiever opstellen om 
sneller de juiste informatie te achterhalen, het bedrijf te adviseren en intern 
te overleggen. 

- Wettelijke adviseurs (Riza, lnspectie Volksgezondheid) hebben geen 
toegevoegde waarde, er gebeurt niets met de aan hun toegezonden 
informatie. 

5. Hoe kijkt u aan tegen de al dan niet verplichte afstemming/cardinatie tussen vergun-
ningen. 

Hierbij is met name stil gestaan tussen de cardinatie tussen Wm-Ww (bouw-
vergunning) en de Wm-Wvo: 

Wm - Ww (bouwvergunning) 
Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte over de koppeling, de Wm is bekend maar 
de Ww niet. Het goed doorlopen van het voortraject ondervangt dit. 
Er zijn 2 procedures met 2 beroepsgangen, waarom loopt dit niet meer synchroon 
in de tijd. 

Wm- Wvo 
Vaak is de coordinatie tussen de Wm en de Wvo niet relevant, omdat er tussen 
beide aspecten geen samenhang is, er is dan toch een wettelijk plicht tot 
co6rdineren. Er zou voor die gevallen een meer informele manier van afstemming 
moeten komen. 

Er bestaan tussen gemeenten verschillen in de wijze waarop men omgaat met de 
interne afstemming bij vergunningaanvragen. 
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Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is er overleg geweest met her bedrijf voordat de vergunningaanvraag is ingediend. 
7. Hoe lang heeft her voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 
8. Welke informatie hebt u tijdens het voortraject van her bedrijf gevraagd. 

Er is bij vestiging/uitbreiding die bouwen met zich meebrengt altijd sprake van een 
voortraject, dit aspect wordt ook als zeer belangrijk ervaren. Vestiging in reeds 
bestaande gebouwen brengt niet altijd een voortraject met zich mee. Er wordt dan 
meteen over gegaan tot vergunningverlening. 

De duur van het voortraject varieert van bedrijf tot bedrijf en stopt vaak als een 
goede vergunningaanvraag kan worden ingediend. 

Dit betreft vaak de standaard zaken als bodem, geluid etc. Het werkt vaak goed 
door ook in het voortraject de brandweer bij het proces te betrekken. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest bij de vergunningaanvraag worden aangeleverd. Was het voor her 

bedrijf duidelijk welke informatie werd bedoeld. Vond u her terecht dat deze informatie 
moest worden aangeleverd. 
Het is wellicht niet altijd duidelijk wat er gevraagd wordt. Het vragen van 
overbodige informatie en te veel details wordt herkend. 

10 Worden er handleidingen/checklisten of lets dergelijks aan bedrijven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij het door/open van de vergunningsprocedures. 
De volgende instrumenten worden ingezet: 
- er bestaan bij meerdere overheden checklisten om in het vooroverleg het 

bedrijf te helpen bij de aanvraag, de aan te leveren gegevens, benodigde 
vergunningen etc. 

- daarnaast komen deze aspecten in het vooroverleg aan de orde 
- het aanvraagformulier en de toelichting daarbij zijn ook belangrijk, om ze op 

de praktijk te laten aansluiten zijn voor een aantal bedrijfstakken aangepaste 
formulieren ontwikkeld 

11 Wat is her belang van communicatie met het bedrijf over zaken als toekenningscriteria en 
doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 
Communicatie is van essentieel belang. De houding van de behandelend ambte-
naar en van het bedrijf maakt of een vergunningtraject goed loopt of niet. 

12 In hoeverre bracht her verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging u daarmee om. Heeft dit tijdverlies 
opgeleverd. 
Zie onder vraag 5. 

Bezwaar en beroep 
13 Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedriffsvestiging/uitbreiding 

Bezwaar en beroep werken sterk vertragend. Over de lengte is lastig iets te 
zeggen, dit hangt deels af van de procedures in de wet en deels af van de 
behandeling van beroepsprocedures door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

De mate waarin het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van het bedrijf is 
belangrijk. Sluit het bestemmingsplan goed aan en is het up-to-date dan is de in-
vloed in doorlooptijd gering. 

Het onvoorspelbare karakter van bezwaar en beroep is, in verband met het verkrij-
gen van leningen etc., voor bedrijven zeer lastig. 
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14 Hoe fang bee ft het bezwaar/beroep geduurd. 
De Wm periode om binnen 6 maand tot een vergunningverlening te komen, is niet 
in alle gevallen heilig, je kunt beter wat langer doorwerken zodat het eindproduct 
beter is en je sneller door de rest van het vergunningstraject kunt gaan. 

15 Hebt u suggest/es ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 
verbonden termijnen en een meersoepele en snelle procedure voor bedrijfsvestigingen C. q. 
-uitbreidingen. 
Er wordt meerdere keren stil gestaan bij het felt dat er geen termijnen zijn 
waarbinnen de Raad van State moet beslissen over schorsing en beroep. Het 
wordt niet acceptabel geacht dat de Read van State haar capaciteitsprobleem 
afschuift op de 'BV Nederland'. 

Overig 
16 Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te vestigen of uit te 

breiden. Werk ten deze zaken belemmerend. 
Subsidie voor het in dienst nemen van langdurig werklozen. 

17 Wat vindt u van de een-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
problemen. 

De eerste opvang gaat vaak via het ene-loket, daarna wordt doorverwezen naar 
specialisten. De persoon van het ene-loket is vaak iemand van EZ/grondbedrijf. 
De een-loket functie is vooral een doorverwijsfunctie. 

Een aantal gemeenten en het havenbedrijf werkt ook met account-managers die 
een bedrijf door alle procedures begeleiden. Deze werkwijze wordt als positief 
ervaren, het felt dat provincie en rijk niet zo werken wordt als een gemis gezien. 

18 ldem voor de den-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 
Een gebiedsgerichtevergunning kan alleen werken als bedrijfsterreinen op 
voorraad worden aangelegd. Er moet dan ook onderscheid komen tussen de 
omvang van de terreinen en de locatie hiervan. 
Aangezien in het westen sprake is van ruimtegebrek deel je vooraf niet op een 
gedetailleerde wijze een bedrijfsterrein in. Probleem lijkt ook het beheer van de 
emissie, voor geluid is dat nu al een probleem, er is voor nieuwe bedrijven vaak 
geen ruimte meer terwijI er wel fysieke ruimte is. 

Voor een een-gebruiksvergunning moeten veel heilige huisjes omver worden 
gehaald. Vanuit de optiek van het bedrijfsleven is het een logische wens, overheid 
zit ook met het probleem van de verspreide expertise. 

19 Hebt u tens/one nog andere suggesties en/of opmerkingen om het vergunningen-traject 
beter te la ten verlopen. 
Geen opmerkingen. 

6.5 	Expert-panel Noord-Brabant (bedrijven) 

Verslag van het 'expert-panel bedriivent in de provincie Noord-Brabant, dd. 27 
november 1997 

In totaal zijn 4 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig (een internationaal 
bedrijf, een branche-organisatie en 2 regionale ontwikkelingsmaatschappijen). On-
derstaand volgt een integraal verslag van de bijeenkomst. De nummering komt 
overeen met de nummering van de 'Checklist expert-panel bedrijven' (zie bijlage 3.4). 
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Algemeen 	 . 
1. Welke vergunningen heeft u zoal nodig om een bedrijf te vestigen of uit te breiden. Hoe 

staat u hier tegenover. 

De aanwezigen geven aan dat, naast de wet- en regelgeving die op de standaard 
antwoord formulieren is opgenomen, ook onderstaande aspecten kunnen spelen: 
- Bij gemeenten ontstaan in een hoog tempo allerlei toetsen en "noviteiten" die 

naast het gebruikelijke kader staan en een grote rol kunnen spelen. Het gaat 
om o.a. Duurzaamheidstoetsen, beeldkwaliteitsplannen, milieutoetsen, 
mobiliteitstoetsen etc. 

- 	De inrit/uitrit vergunningen. 

2. Zijn u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke gevallen. 
Weigeringen komen eigenlijk niet voor. Als vestiging niet mogelijk is, dan wordt 
dit in het voortraject al ondervangen. 

3. Welke tijd zat er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd bernvloed. 

De totale periode is lastig aan te geven aangezien, dit van een groot aantal zaken 
afhangt: 
- de informatie die de bedrijven aanleveren 
- als het bedrijf nog niet 'rijp' genoeg is am in een aanvraagformulier te denken, 

duurt het !anger 
- het wel/niet moeten doorlopen van een MER 
- indien er coordinate nodig is duurt het !anger 
- de kwaliteit van de aanvraagformulieren c.q de begeleiding van het bedrijf 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 
Er worden diverse zaken genoemd: 
- Tegen de gemeentelijke noviteiten (zie onder punt 1) is geen bezwaar/beroep 

mogelijk. Er is voor de noviteiten geen wettelijk basis, dit brengt een grote 
mate van willekeur met zich mee. 

- Er zijn grote verschillen tussen overheden qua vergunningsvoorschriften en 
voorschriften uit het bestemmingsplannen, ook al is het wettelijk kader 
(respectievelijk de Wm en de Wro) het zelfde. Deze vrijheid leidt tot willekeur. 
De vrijheid zou op dezelfde manier gestandariseerd moeten worden als het 
bouwbesluit voor bouwen. 

- Er moeten meer activiteiten onder Amvb's worden gebracht, meer unifor- 
mering. Hierbij gaat het niet alleen om milieuzaken maar ook om andere 
sectorale wetgeving; bouwvoorschriften (goothoogtes etc.) en Wvo zaken. 

- Het waterschap als bevoegd gezag opheffen, zij kunnen wel advies verlenen. 
- Een nieuw WRO-traject duurt veel te lang, al gauw 8 jaar. 

5. Was u op de hoogte van de afstemming/coordinatie tussen de door u benodigde vergun-
ningen. 

Veel kleinere bedrijven zijn hier niet van op de hoogte, grote bedrijven weten het 
wel. 

Coordinate is een must, dit moet echter wel goed gebeuren want anders duurt 
het extra lang. Met betrekking tot de coordinate tussen de Wm-Wvo wordt opge-
merkt dat het puur gaat om procedurele co6rdinatie. Inhoudelijke co6rdinatie mag 
wel maar wordt nooit gedaan omdat de verschillende bevoegde gezagen hun 
onderlinge relatie niet op spel willen zetten. Bedrijven hebben, met name bij 
technische lastige zaken, wet behoefte aan inhoudelijk co6rdinatie. 

Afdeling Ruimtelijke Inrichting 	 I:\18612\99148.RAP 



e . 
oronjewoud MDW-project 

'Vergunningverlening bij bedrkfsvestiging' 

Projectnr.: 18612-99148 
februari 1998, revisie 01 

Bled 51 van 88 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is er overleg geweest met de overheid Ibevoegd gezagl voordat de vergunning is 

aangevraagd. 
7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 

Er is altijd sprake van een voortraject. De duur hiervan wisselt, dit hangt af van 
veel zaken o.a. van de complexiteit van de inrichting en de mate waarin de 
ondernemer weet wat hij wil. Een goed voortraject versnelt de rest van de proce-
dure. 

8. Welke informatie hebt u ti/dens het voortraject ontvangen. 

Informatie over hoe de vergunningaanvraag moet worden opgesteld. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest u bij de vergunningaanvraag aanleveren. Was het voor u duidelijk 

welke in formatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat u deze informatie moest aanleve-
ren. 

Tussen bevoegde gezagen is een duidelijk verschil te merken in het detailniveau 
van informatie die gevraagd wordt. 

Gaat voornamelijk om geluid, bodem en eventueel een MER. 

10 Worden er handleidingen/checklisten of jets dergeas aan bedriiven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij het doorlopen van de vergunningsprocedures. 

Er wordt voldoende ondersteunende informatie verstrekt, dit betreft vaak het aan-
vraagformulier en de toelichting hier op. 

11 Wet is het belong van communicatie met het bevoegd gezag over zaken als toekennings-
criteria en doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 
Dit belang is erg groot. 

12 In hoe verre bracht het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningverlenende ins tanties. Hoe ging de overheid daarmee om. Heeft dit 
tijdverlies opgeleverd. 

zie hetgeen onder 4. is aangegeven. 

Bezwaar en beroep 
13 Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedresvestigingluitbreiding 

Dit werk sterk vertragend. 

Vergunning inhoudelijk verandert er maar weinig. 

14 Hoe fang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 
Is lastig aan te geven, hangt van veel verschillende aspecten at. 

15 Hebt u suggest/es ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 
verbonden termijnen en een meet soepele en snelle procedure voor bedrijfsvestigingen c. q. 
-uitbreidingen. 

Hier wordt een aantal zaken genoemd: 
- Voor het afhandelen van schorsing/beroep moeten er termijnen worden 

gesteld waarbinnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
beslist. 

- Bepaalde technische zaken zouden helemaal niet op het niveau van de Raad 
van State moeten komen. 

- Met betrekking tot de Wm is 2 x 6 weken veel te lang, waarom niet als overal 
elders 2 x 4 weken. 

- Wat vaak gebeurt, is dat bezwaar wordt ingediend en de motivering hiervan 
later komt, dit duurt dan extra lang. Binnen de periode voor het indienen van 
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Overig 
16 Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te vestigen of uit te 

breiden. Werkten deze zaken belemmerend. 
Zie hetgeen onder 4. is aangegeven met betrekking tot de noviteiten op het 
gebied van duurzaamheidstoetsen etc. 

17 Wat vindt u van de een-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
pro blemen. 
De een-loket-functie: 
- Is vaak een versnelling van de bureaucratie, gaat om een doorverwijsfunctie, 

niet inhoudelijk. Met name de kleinere bedrijven zijn hiermee gebaat. 
- Er zou een uitbreiding moeten komen door ook te komen tot procedurele 

coordinatie, bijv. door project-teams met leden van alle bevoegde gezagen in 
te zetten. 

18 Idem voor de een-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 
Een-gebruiksvergunning: 
- 	dit lijkt een optimaal concept, de flexibiliteit moet hierbij echter niet verloren 

gaan (het wijzigen van een facet moet leiden tot wijziging van alles) 
- bepaalde kennis die nu niet op den punt aanwezig is, kan regionaal worden 

gebundeld 
- de zaken uit de reclameverordening zouden moeten worden meegenomen in 

de bouw- of Wm-vergunning 

Gebiedsgerichte benadering: 
- 	Lijkt in theorie zeer efficient en flexibel maar in de praktijk lastig te realiseren 

door de verdeling van de beschikbare milieuruimte. De kans is groot dat je 
alles zo nauwkeurig moet vastleggen dat het systeem minder flexibel is dan 
nu. 

- Voordeel is wel dat je als ondernemer weet waar je aan toe bent. 

19 Hebt u tenslotte nog andere suggesties en/of opmerkingen om het vergunningentraject 
beter te laten verlopen. 
Hier wordt het volgende opgemerkt: 
- De ruimere openingstijden leiden tot een latere aan/afvoer, met dit aspect 

moet meer dan nu het geval is rekening worden gehouden in de vergun-
ningsvoorschriften. 

- Er moet meer uniformering in Europese regelgeving komen met betrekking tot 
vestiging, nu verhuizen bedrijven te makkelijk naar Belgie omdat 'daar alles 
binnen een paar dagen is geregeld'. 

- Handhavers en vergunningverleners moeten beter samenwerken, zo weet de 
handhaver meteen waarom een inrichting er op een bepaalde manier uitziet. 
Er wordt zo voorkomen dat zaken in het handhavingstraject opnieuw aan de 
orde worden gesteld. 

- Bedrijven die hun milieuzaken goed voor elkaar hebben (vb. milieuzorgsys-
teem) moeten hiervoor beloond worden door bijv. minder handhavingsbe-
zoeken. 

- De bouwvergunningleges zijn ongehoord hoog. 
- Distributie-planologisch onderzoek wordt misbruikt als bescherming van 

bestaande bedrijvigheid. 
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Verslag van het 'expert-panel overheden' in de provincie Flevoland, dd. 28 november 
1997 

In totaal zijn 9 vertegenwoordigers van het bevoegd gezag aanwezig (5 gemeenten, 
de provincie en 3 waterbeheerders). Onderstaand volgt een integraal verslag van de 
bijeenkomst. De nummering komt overeen met de nummering van de 'Checklist 
expert-panel overheden' (zie bijlage 3.3). 

Algemeen 
1. Welke vergunningen moot u zoof afgeven om eon bedrijf te vestigen of tilt te breiden. Hoe 

staat u bier tegenover. 
Naast de algemene zaken, warden geen nieuwe vergunningen ingebracht. 

2. Zijn door u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke 
gevallen. 
Het ministerie van VROM heeft in eon geval niet een verklaring van geen bezwaar 
afgegeven zodat de vestiging niet doorging. 

Binnen het kader van de Wm, Wgh en de Wvo komen incidenteel weigeringen 
voor als bedrijven niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. 

3. Welke tijd zit er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van de 
aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd befnvloed. 
De totale period° is lastig aan te geven. Dit hangt van een groat aantal zaken at 
zoals: 
- een eventuele MER-procedure. 
- de haast die het bedrijf zelf heeft 
- als het bestemmingsplan vestiging niet toelaat 

4. Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van vergunning-
aanvragen en welke oplossingen ziet u voor daze problemen. 
Onderstaande zaken warden genoemd: 
- Het afgeven van de verklaring van geen bezwaar door het ministerie van 

VROM duurt soms maanden te lang, er moet een sanctie komen op termijn 
overschrijding; conform de systematiek van de bouwwetgeving zou het niet 
op tijd verlenen van een verklaring van geen bezwaar gelijk moeten komen 
aan goedkeuring. 

- Er moet voor het verlenen van een vergunning veel informatie komen van het 
bedrijf. Vaak weet het bedrijf dan nog niet in details hoe alles er uit komt te 
zien. De overheid dwingt het bedrijf dan toch tot het leveren van informatie, 
dit is eigenlijk een te star systeem. Dit kan worden opgelost door het 
behandelen van een aanvraag in hoofdlijnen, de details kunnen met behulp 
van een melding warden behandeld. 

- soms zit er te weinig kennis bij een bevoegd gezag am zaken te beoordelen. 
Hierdoor duren procedures soms nog al wat langer 

- de wettelijke adviseurs binnen de Wvo kunnen warden geschrapt, het brengt 
een grate stroom papierwerk met zich waar mee niets wordt gedaan. 

5. Hoe kijkt u aan tegen de al dan niet verplichte afstemming/cofirdinatie tussen vergun-
ningen. 
Hierbij is met name stil gestaan tussen de coardinatie tussen Wm-Ww (bouw-
vergunning) en de Wm-Wvo: 

Wm-Ww (bouwvergunning) 
- Procedureel loopt het wel goed maar inhoudelijk kan het beter. 
- De aanhoudingsplicht is niet altijd nodig omdat bouwen en milieu elkaar niet 
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altijd beInvloeden. Er moet dan een mogelijkheid zijn om te ontkoppelen. 

Wm- Wvo 
- Over het algemeen loopt het goed, bedrijven worden tijdig geInformeerd dat 

naast een Wm ook een Wvo procedure nodig is. 
- De procedure blijft wel binnen de wettelijke termijnen maar zou versneld 

kunnen worden, de Wm moet nu vaak wachten op de Wvo. Dit komt omdat 
de gemeente een direct belang heeft bij het snel afgeven van de Wm 
vergunning, bij de Wvo is dit belang minder direct. 

• Net als bij de koppeling Wm-Ww is de koppeling tussen Wm en Wvo niet 
altijd nodig, ar moet een mogelijkheid komen om te ontkoppelen. 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het 
indienen van de vergunningaanvragen) 
6. Is er overleg geweest met het bedrijf voordat de vergunningaanvraag is ingediend. 
7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 
8. Welke informatie hebt u tijdens het voortraject van het bedrijf gevraagd. 

Er is bij vestiging/uitbreiding die bouwen met zich meebrengt altijd sprake van een 
voortraject, dit aspect wordt ook als zeer belangrijk ervaren. Vestiging in reeds 
bestaande gebouwen brengt niet altijd een voortraject met zich mee, er wordt dan 
meteen over gegaan tot vergunningverlening. 

De duur van het voortraject varieert van bedrijf tot bedrijf. Dit ligt tussen enkele 
weken tot soms een jaar. 

Dit betreft vaak de standaard zaken als bodem, geluid en milieugerelateerde 
zaken. 

Het vergunningstraject 
9. Welke informatie moest bij de vergunningaanvraag worden aangeleverd. Was het voor het 

bedrijf duidelijk welke informatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat deze informatie 
moest worden aangeleverd. 
Zie ook voorgaand. Welke informatie gevraagd wordt komt in het vooroverleg aan 
de orde. Om deze informatie goed kloppend te krijgen voordat de aanvraag wordt 
ingediend, werkt het bespreken van de concept aanvraag preventief. 

Voor het bevoegd gezag is het soms lastig om te beoordelen welke technieken 
wel/niet aan een bedrijf kunnen worden gevraagd. 

10 Worden er handleidingen/checklisten of jets dergelijks aan bedrijven verstrekt die dienen 
als ondersteuning bij het door/open van de vergunningsprocedures. 
De volgende instrumenten worden ingezet: 
- Via een computerprogramma wordt een bedrijf door een stroomschema geleid. 

Dit gaat verder dan het aanvraagformulier en een toelichting. 
- Het aanvraagformulier voor bouwaanvragen zou verbeterd kunnen worden 

door het toe te snijden op een bepaalde categorie bedrijven. 
- Als bedrijven worden ondersteund door adviesbureaus gaan de procedures 

aanmerkelijk sneller. 

11 Wat is het belang van communicatie met het bedrijf over zaken als toekenningscriteria en 
doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 
Communicatie is van essentieel belang. De communicatie moet hierbij twee 
kanten op werken van bevoegd gezag naar bedrijf en andersom. 

12 In hoeverre bracht het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee tussen 
andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging u daarmee om. Heeft dit tijdverlies 
opgeleverd. 
De lijnen tussen de bevoegde gezagen zijn erg kort. In een aantal gevallen wordt 
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een projectteam opgericht. lemand van het grondbedrijf is dan vaak coordinerend. 

Bezwaar en beroep 
13 Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedriffsvestiging/uitbreiding 

Komt relatief weinig voor, is dan ook van weinig invloed. 

14 Hoe fang bee ft het bezwaar/beroep geduurd. 
Over het algemeen warden de wettelijke termijnen gehaald (zie verder 15.). 

15 Hebt u suggest/es ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de daaraan 
verbonden termijnen en een meersoepele en snelle procedure voor bedrillsvestigingen c.q. 
-uitbreidingen. 
Er wordt meerdere keren stil gestaan bij het feit dat er geen termijnen zijn 
waarbinnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 
beslissen over schorsing en beroep. De Awb-termijn van 1 jaar wordt bijna nooit 
gehaald. Aan het overschrijden van de termijn moet een sanctie warden 
verbonden 

Als tegen de ontwerpvergunning geen bezwaren zijn ingediend, kan de vergun-
ning gelijk definitief warden. Dit is veel sneller en scheelt veel overbodig werk. 

Er zijn voor veel procedures weer verschillende termijnen, stel alles op 4 weken. 
Dit scheelt in een aantal gevallen veel tijd en brengt bovendien een stuk 
duidelijkheid met zich mee. 

De Wm vergunning moat bij de rechtbank warden behandeld, dit gaat veel sneller 
We gang near de Read van State wordt dan uitgesloten). 

Overig 
16 Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig cm het bedrijf te vest/yen of uit te 

Me/den. Werkten deze zaken belemmerend. 
Naast grand, water en elektra spelen oak subsidies een rol. 

17 Wat vindt u van de ean-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u gesignaleerde 
pro blemen. 
Edn-loket-functie: 
- Binnen het bevoegd gezag is den aanspreekpunt, deze werken intern en 

extern als verwijsfunctie. 
- 	lnhoudelijke koppelingen via dit ene loket lijken lastig te realiseren. 
- Het ene loket werkt prima zoals het nu gaat.Als je verder wilt gaan moet je 

oak grondzaken, financier), milieu, r.o., sociale zaken etc. bij elkaar zetten. Op 
dat moment is het niet meer een flexibel geheel. 

- Via het ene loket kan wel meer dan nu gebeurt warden gewerkt aan 
uniformiteit in vergunningsvoorschriften en uitvoering van Amvb's. 

18 Idem voor de 6En-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 
De gebiedsgerichte benadering: 
- Het idee is leuk, maar het is een hele toer dit te doen voor de niet Arnvb 

bedrijven (25 % van de bedrijven). 
- Inhoudelijk zeer lastig, elk bedrijf moet afzonderlijk getoetst warden am 

binnen de milieuruimte te passen. Hiervoor moet je nog steeds alle informatie 
van de bedrijven achterhalen. 

- Wat los je ermee op? 
- Het positieve van de gebiedsgerichtevergunning is dat de cumulatie van vele 

kleine hinderaspecten nu wel wordt geregeld. In dit opzicht is de 
gebiedsgerichte benadering meer een extra instrument om de totale in de 
gaten te houden. 

Afdeling Ruimtelijke Inrichting 	 1: \ 18612 \ 99148.RAP 



oraniewood 

6.7 	Knelpunten 

MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Projectnr.: 18612-99148 
februari 1998, revisie 01 

Blad 56 van 88 

De den-gebruiksvergunning; 
- Men onderschrijft de voordelen, de vele dubbelingen uit de afzonderlijke 

aanvragen worden zo voorkomen. Ook de handhaving is makkelijker, nu 
wordt dit aspect vaak naar een ander bevoegd gezag doorgeschoven. 

- Breidt de bouwvergunning uit met: de kapvergunning, brandweervoor-
schriften, inritvergunning, reclame vergunning etc. 

- Om de den-gebruiksvergunning goed te laten werken, moet er eigenlijk een 
tweedeling komen. Er komt den vergunning voor eenmalige zaken (dit is de 
uitgebreide bouwvergunning) en den voor het gebruik van de inrichting, hierin 
komen de Wm-zaken en de Wvo etc. 

19 Hebt u tenslotte nog andere sugges ties en/of opmerkingen om het vergunningen-traject 
beter te laten verlopen. 
De volgende opmerkingen worden geplaatst: 
- de grens van de Amvb's is wel bereikt, gelet op de toenemende bevoegdheid 

van de overheid om nadere eisen te stellen 
- veel Amvb's zijn hoog nodig toe aan actualisatie 
- de relatie tussen de Wm en het bestemmingsplan moet duidelijker worden 

afgebakend 

Onderstaand worden enkele in het oog springende bevindingen van de expert-panels 
weergegeven. Voordat hierop wordt ingegaan kan worden gesteld dat de werkwijze 
en de aan de orde gestelde onderwerpen door de panel-leden als representatief 
werden ervaren voor hetgeen in 'vergunningen land' leeft. 

Het totaal van de panels overziend zijn er verschillen tussen de onderzochte 
overheden te ontdekken. Deze verschillen zijn gelegen in de manier waarop het 
bevoegde gezag de bedrijven tegemoet treedt. 
Door de relatieve schaarste aan bedrijven in het noorden van het land, zijn de 
bevoegde gezagen daar druk bezig met het zo goed mogelijk structureren van het 
vergunningen proces. Door sterk te redeneren vanuit de bedrijven, wordt gewerkt met 
projectteams, methodes om vergunningen sneller dan de Wm-termijn af te geven en 
zijn de een-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering serieuze opties. 
Wellicht door het grotere aanbod van bedrijven in het westen van het land, is de 
houding van het bevoegd gezag als meer afwachtend te beschrijven. De houding van 
de bevoegde gezagen in Noord-Brabant zit hier tussen in. Een aantal bevoegde 
gezagen stelt zich bijzonder participatief en co6peratief op, terwijI anderen een meer 
afwachtende houding aannemen. Dit is overigens ook een landelijk beeld. Geen enkel 
bevoegd gezag is gelijk aan het andere. 

De positie van de bevoegde gezagen in de provincie Flevoland is in zoverre bijzonder 
dat hier relatief weinig problemen zijn met bezwaar/beroep, onderlinge coordinatie en 
afstemming. Dit komt wellicht door de 'nieuwe' situatie (bestuurlijk en ruimtelijk) 
binnen deze provincie. Hierdoor ontstaat een houding en mogelijkheid om zaken snel 
en efficient te regelen. 

Enkele opvallende knelpunten zijn onderstaand opgenomen. De opsomming vormt 
slechts een kleine greep uit het totaal aan gesignaleerde knelpunten en oplossings-
richtingen: 
a. Er moet door bedrijven vaak (zeer) gedetailleerde informatie worden aangeleverd, 

terwijI het vaak niet duidelijk is: 
1. hoe relevant het is om deze details te leveren 
2. tot welk detailniveau de informatie moet gaan 
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b. Zowel de overheid als het bedrijfsleven geven aan dat de koppeling tussen de Wm 
en de Ww (bouwvergunning) te rigide is. De koppeling is lang niet voor alle 
bedrijven relevant. Hetzelfde geldt voor de koppeling tussen Wm en Wvo. 

c. De brandweer stelt soms onevenredig strenge veiligheidseisen (vaak strenger dan 
de verzekeringsmaatschappijen). Hierbij komt dat deze eisen vaak achteraf 
worden gesteld, de bouwplannen zijn dan al klaar. 

d. ledereen staat stil bij het felt dat er geen fatale of bindende termijnen zijn 
waarbinnen de Raad van State moet beslissen over schorsing en beroep. De Awb-
termijn van 1 jaar wordt bijna nooit gehaald. Aan het overschrijden van de termijn 
moet een sanctie worden verbonden. 
Het wordt onacceptabel geacht dat de Raad van State haar capaciteitsproblemen 
afschuift op 'de BV Nederland'. 

e. Als tegen de ontwerp-vergunning geen bezwaren zijn ingediend, kan de vergun-
ning gelijk definitief worden. Dit is veel sneller en scheelt veel overbodig werk. 

f. Er zijn voor procedures vaak verschillende termijnen, stel alles op 4 weken. Dit 
scheelt in een aantal gevallen veal tijd en brengt bovendien een stuk duidelijkheid 
met zich mee. 

g. Het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen door het Ministerie van 
VROM duurt soms maanden te lang. Er moet een sanctie komen op termijn 
overschrijding zou het niet op tijd verlenen van een verklaring van geen bezwaar 
gelijk moeten staan aan goedkeuring. 

h. De wettelijke adviseurs binnen de Wvo kunnen worden geschrapt.Deze brengen 
een grate stroom papierwerk met zich mee waarmee niets wordt gedaan. 

I. Er is een groot aantal gemeentelijke beleidskaders in ontwikkeling die naast het 
landelijke wettelijke kader een beperking kunnen vormen. Het gaat hierbij om 
duurzaamheidstoetsen, mil ieutoetsen, mobiliteitsplannen, x aantal werknemers per 
m 2 , etc. Tegen deze kaders is geen (direct) bezwaar/beroep mogelijk. 

j. Er zijn grate verschillen tussen overheden qua vergunningsvoorschriften en 
voorschriften uit bestemmingsplannen, ook ails het wettelijk kader (respectieve-
lijk de Wm en de WRO) hetzelfde. Deze vrijheid leidt soms tot willekeur. De 
vrijheid zou op dezelfde manier gestandaardiseerd moeten worden als het 
bouwbesluit voor bouwen. 

k. Er moeten meer activiteiten ander Amvb's worden gebracht, meer uniformering. 
Hierbij gaat het niet alleen om milieuzaken maar ook om andere sectorale 
wetgeving; bouwvoorschriften en Wvo zaken. 

I. Het is vaak lastig om een verblijfsvergunning voor buitenlands personeel te 
krijgen. 

m. In met name Zuid-Holland en Noord-Brabant valt op dat de afstemming met de 
provincie (soms aanzienlijke) vertraging met zich meebrengt. Dit wordt veroor-
zaakt door een onduidelijke interne en externe co6rdinatie binnen de provincie. 

n. In met name Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt geconstateerd dat behande-
lende ambtenaren zich actiever zouden kunnen opstellen om de voor vergunning-
aanvragen benodigde informatie te achterhalen, bedrijven te adviseren en intern 
te overleggen. 
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De vragenlijst is verstuurd naar 95 bedrijven, verspreid over de provincies Flevoland, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. De onderstaande informatie is gebaseerd op 17 
ontvangen formulieren. De aanvullende enquete is gehouden om de inbreng van het 
bedrijfsleven in het onderhavige onderzoek nog sterker te benadrukken. In bijlage 3.5 
is de vragenlijst, zoals die door de bedrijven is ontvangen, weergegeven. 

De volgende onderzoeksvragen staan in dit hoofdstuk centraal: 
• Wat is de aard.van de door de vergunningaanvrager.aan te leveren 

informatieT 
• War is het belang van coimpunicatielussen her beV.Oegcl gOag en 'de 

klant' over:i.bijVootOeld:vergunningplicht,::.(Opkeni±ingSCriteria.,.:doorverWij, 
: zing; eventueel VO.O.r.O7VserlOg:etc? : : 	. 	7. 	. 

• I 
• . 1. :Welke .  OPlö*sitiOrtiogelijkivderi 

1PeO?  
n  

. 	 . . 

7.2 	Aanvragen vergunningen 

Op twee gevallen na is er altijd overleg geweest tussen het bedrijf en de vergun-
ningverlenende instantie. Door de twee bedrijven is geen reden opgegeven voor het 
ontbreken van vooroverleg ten behoeve van de vergunningaanvraag. In de gevallen 
dat er wel sprake is van een vooroverleg, zijn onder meer de volgende onderwerpen 
aan bod gekomen: 
- de te doorlopen procedure 
- de wijze van invullen van het aanvraagformulier 
- de inhoud van de aanvraag 
- de aan te leveren informatie 
- de (on)mogelijkheden van de vergunning 
- de diverse milieucomponenten en milieuzorgsystemen 
- wetgeving 
- veiligheidsaspecten 

In bijna alle gevallen wordt het bedrijf ten behoeve van de vergunningaanvraag 
begeleid door de betrokken overheden. Bij twee bedrijven is dit echter niet gebeurd. 
Er is door deze bedrijven niet aangegeven wat de reden hiervoor is. Bedrijven ervaren 
de voorlichting en advies door de bevoegde gezagen of andere betrokken instanties 
als een belangrijk gegeven. Begeleiding draagt bij tot stroomlijning van de vergunning-
aanvraag. 

Voor twaalf bedrijven was het duidelijk welke informatie aangeleverd moest worden. 
Vijf bedrijven hadden daar echter moeite mee. De aan te leveren informatie kon door 
elf bedrijven, bij alle vergunningen die benodigd waren, worden gebruikt. In zes 
andere gevallen moest het bedrijf voor de verschillende benodigde vergunningen ook 
verschillende inhoudelijke en hoeveelheid informatie aanleveren. Met name de 
milieuvergunningaanvraag vereist volgens deze bedrijven nogal specifieke informatie. 

Over het algemeen is het bedrijfsleven van mening dat er te veel informatie 
aangeleverd moet worden en dat er door de vergunningverlenende instanties om te 
gedetailleerde informatie wordt gevraagd. Vier bedrijven zijn van mening dat de 
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gedetailleerdheid van de informatie wel meevalt. 

TwaaIf bedrijven hebben geen moeite ondervonden met de coordinatie van de door 
hen benodigde vergunningen. Vhf bedrijven hebben wel op dit vlak problemen 
ondervonden. De redenen hiervoor zijn de volgende: 
- ondeskundigheid bij de vergunningaanvrager 
- ondeskundigheid van de contactpersoon bij het bevoegd gezag 
- snelheid van handelen door het bevoegd gezag 
- het 'Iangs elkaar heen werken' van de verschillende bevoegde gezagen 

7.3 	Tijdsduur vergunningverlening 

Tien bedrijven zijn van mening dat de tijd die gemoeid gaat met de vergunningver-
!ening te lang is. Zeven bedrijven ervaren deze termijn als normaal. Geen enkel bedrijf 
vindt de termijn kort. Als meest bepalende factoren voor de doorlooptijd van een 
vergunningaanvraag wordt door de bedrijven genoemd: 
- inspraakprocedures en de afhandeling ervan 
- vooroverleg 
- informatievoorziening door gemeente 
- de hoeveelheid aan te leveren informatie door een bedrijf 
- incomplete aanvragen 
- de inzage termijn 
- interne afhandeling door gemeente 
- opstellen voorschriften 
- de toetsing van de vergunning door het bevoegd gezag 
- de verschillende werkwijzen van de verschillende betrokken instanties 
- overheden gebruiken de maximale toegestane tijd, ongeacht de complexiteit van 

de aanvraag 

7.4 	Bezwaren en beroepen 

Vier van de 17 ondernemingen vinden de termijnen die gemoeid gaan met de 
behandeling van de bezwaren en beroepen inzake de verleende vergunningen 
normaal. Tien bedrijven zijn echter van mening dat deze termijn een te lenge periode 
bestrijkt. Er zijn drie bedrijven die geen oordeel vellen over de termijn, die gemoeid 
gaat met de behandeling van bezwaren en beroepen. Zij hebben hiermee geen 
ervaringen. 

7.5 	Belemmeringen naast vergunningverlening 

Van de 17 bedrijven hebben zeven bedrijven problemen ondervonden, die belem-
merend waren voor de vestiging of uitbreiding van het bedrijf. De problemen waren 
zeer divers, en hadden betrekking op de volgende elementen: 
- aanleg gas/water/elektra/riool: 3x 
- aanleg telecommunicatie: 3x 
- bestemmingsplanwijziging 
- overeenkomsten 
- bezwaren milieugroeperingen 
- de toenemende druk van stadsuitbreidingen (woningbouw) op de bedrijfsacti-

viteiten 

- bouwrijpmaken: 2x 
- gronduitgifte: 2x 
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Aan de bedrijven is gevraagd welke elementen van de vergunningverlening naar hun 
mening verbeterd zouden moeten worden. De volgende antwoorden zijn gegeven: 
- termijnen van afhandeling: 8x 
- termijnen van bezwaar en beroep: 7x 
- duidelijkheid rondom de door een bedrijf aan te leveren informatie: 6x 
- communicatie tussen bedrijf en overheid: 2x 
- co6rdinatie/afstemming van de diverse vergunningen: 4x 
- houding van de overheid: 4x 
- wijze van afhandeling bij de overheid: 2x 
- terugbrengen aantal benodigde vergunningen: 5x 
- aanpassen wet- en regelgeving: 2x 
- legeskosten: 2x 
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8 	Resultaten Pilot-Project-Waddenzee 1995 

8.1 	Algemeen 

8.2 	Resultaten 
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In 1995 is door 'Oranjewoud' onderzoek gedaan naar de vergunningverlening aan 
industriele bedrijven fangs de Waddenzee (Pilot-Project-Waddenzee). In bijlage 5 
worden in het kort, door middel van de destijds uitgebrachte brochure, de resultaten 
van het onderzoek beschreven. Doel van het onderzoek was onder andere het 
inventariseren van problemen bij procedures en besluitvorming inzake de vergun-
ningverlening . Weliswaar waren de mogelijke belemmeringen als gevolg van de 
Waddenzee hierbij de insteek, doch er kwam ook een aantal algemene zaken naar 
voren die voor het onderhavige onderzoek interessant en bruikbaar zijn. Deze worden 
in de volgende paragraaf nader belicht. Hierbij is conform het toenmalige onderzoek 
een onderscheid gemaakt tussen het onderzoeksgebied enerzijds (Groningen, 
Friesland en Noord-Holland) en het referentiegebied anderzijds (Westerschelde en 
Rivierengebied). 

Het toenmalige onderzoek had in het onderzoeksgebied betrekking op plusminus 60 
bedrijven. Ten behoeve van het onderhavige MDW-onderzoek is nog eens specifiek 
gekeken naar 15 bedrijven uit deze lijst in de provincies Groningen en Friesland. De 
geselecteerde bedrijven zijn vermeld in bijlage 4. De informatie rondom deze bedrijven 
is deels terug te vinden in de vorenstaande hoofdstukken (by algemene werkwijzen 
bij vergunningverlening c.q. voorfase) en deels in de volgende paragraaf. 

Opgemerkt dient te worden dat het onderzoek in 1995 heeft plaatsgevonden. 
Sindsdien hebben de betreffende bevoegd gezagen wellicht maatregelen genomen om 
de projectmatige aanpak van vergunningverlening verder te ontwikkelen. 

De informatie uit het Pilot-Project-Waddenzee bestaat uit twee onderdelen: 
a. algemene informatie (Waddengebied en Westerschelde-/Rivierengebied) 
b. specifieke bedrijveninformatie uit Waddengebied 

Ten aanzien hiervan wordt het volgende opgemerkt. 

8.2.1 	Algemene informatie Waddengebied 

De algemene informatie kan gerubriceerd worden naar een aantal relevante thema's. 
Deze komen hierna aan de orde. 

1. Voortraject milieuvergunningen 
Bij het merendeel van de onderzochte vergunningenprocedures is het voortraject 
zonder knelpunten verlopen. Er is sprake van een goede communicatie tussen het 
bedrijf en het bevoegd gezag. De vorming van projectteams of Task Force Teams 
dragen hiertoe bij. 
Bij bedrijven met complexe bedrijfsprocessen, bij gebruik van milieugevaarlijke 
stoffen, bij geluidszonering en bij het uitvoeren van een MER is sprake van een 
relatief lang voortraject. 

2. Aanvraag milieuvergunningen 
Ten aanzien van de vergunningaanvraag vormt het wettelijk kader de basis 
waaraan het bevoegd gezag toetst. 
Dit is landelijk uniform. De provinciale MER-verordening vormt een aanvulling op 
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het landelijk wettelijk kader. Uit het onderzoek blijkt dat in veel gevallen bij de 
vergunningaanvraag toxicologische rapportages en gegevens omtrent 'best 
bestaande technieken' en 'best uitvoerbare technieken' dienen te worden 
bijgevoegd, evenals andere onderzoeksverplichtingen. 

De bedrijven vinden dat er (to) veel informatie moot worden aangeleverd en 
hebben de indruk dat de houding van natuur- en milieu-organisaties hier mode 
debet aan is. 

3. Termijnen milieuvergunningen 
In de meerderheid van de onderzochte vergunningsprocedures wordt de 
proceduretijd niet overschreden. De wel geconstateerde termijnoverschrijdingen 
warden veroorzaakt door algemene redenen in den enkel geval door de ligging van 
het bedrijf aan de Waddenzee. 

4. Bezwaar en beroep milieuvergunningen 
In 75% van de onderzochte vergunningsprocedures was sprake van bezwaar-
procedures. In ongeveer 35% van de gevallen heeft dit geleid tot beroepszaken 
bij de Raad van State. Overwegend kan gesteld warden dat het bevoegd gezag 
de meeste bezwaren ongegrond verklaard. Dit is eveneens het geval bij 
beroepsprocedures bij de Raad van State. 

5. Bouwvergunningen 
De procedures bij de bouwvergunningverlening verlopen snel, doorgaans binnen 
enkele weken. Er is geen sprake van bezwaarschriften tegen de afgifte van 
bouwvergunningen. 

Waar vestiging op basis van het bestemmingsplan niet mogelijk was, zijn veelal 
artikel 19 WRO-procedures gevolgd. 

6. Opvatting bedrijfsleven 
De bedrijven zijn over het algemeen te spreken over hun relatie met de overheid. 
Wel vinden zij dat het bevoegd gezag zeer gedetailleerd bezig is met de vergun-
ningverlening, behoedzaam opereert en regelmatig terugkomt op zaken. 

Het vooroverleg wordt als positief ervaren. Soms bestaat er te weinig kennis bij 
de bevoegd gezagen. Mode am doze reden moet or vaak te veel informatie 
warden aangeleverd. De bezwaar- en beroepsprocedures warden als hinderlijk 
ervaren. 

7. Algemeen 
Bij de overheden bestaat een positieve houding ten aanzien van bedrijven die zich 
willen vestigen en denken actief mee over nieuwe bedrijfsvestigingen. 

8.2.2 	Algemene informatie Westerschelde-/Rivierengebied 

De informatie uit dit gebied wordt op dezelfde wijze gerubriceerd als het Wadden-
gebied. 

1. Voortraject milieuvergunningen 
In de helft van de onderzochte vergunningsprocedures (28 cases) is het 
voortraject zonder knelpunten verlopen. Er is sprake van eon redelijke tot goede 
communicatie tussen het bedrijf en het bevoegd gezag. Er warden alleen 
projectteams gevormd bij complexe nieuwvestigingen. 
Bij bedrijven met ingewikkelde bedrijfsprocessen en bij gebruik en/of opslag van 
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2. Aanvraag milieuvergunningen 
De vergunningaanvraag wordt getoetst aan het wettelijk kader. De bedrijven 
vinden dat er (te) veel informatie moet worden aangeleverd, maar wijten dit niet 
aan de houding van natuur- en milieu-organisaties. 

3. Termijnen milieuvergunningen 
Het onderzoek laat zien dat in de meerderheid van de onderzochte vergun-
ningsprocedures sprake is van een termijnoverschrijding. De reden hiervoor zijn 
zeer divers. 

4. Bezwaar en beroep milieuvergunningen 
In 50% van de onderzochte vergunningsprocedures was er sprake van be-
zwaarprocedures. In vier gevallen heeft dit geleid tot beroepszaken bij de Raad 
van State. De meeste bezwaren en beroepen zijn ongegrond verklaard. 

5. Bouwvergunningen 
De aanvragen voor bouwvergunningen worden snel verwerkt en de bouwver-
gunningen worden snel verleend. Er is nauwelijks sprake van bezwaarschriften. 

6. Opvatting bedrijfsleven 
De relatie met het bevoegd gezag wordt door het merendeel van de bedrijven 
omschreven als 'goed' en 'redelijk'. Het oordeel over het voortraject is ook 
positief. Soms wordt het als lang ervaren. De bedrijven vinden dat er (te) veel 
informatie moet worden aangeleverd. Er wordt veel nader onderzoek gevraagd. 
Termijnoverschrijdingen worden niet vaak als probleem ervaren. In een aantal 
gevallen was een gebrek aan coordinatie tussen de bevoegd gezagen de oorzaak 
van de overschrijding. 

De bedrijven ondervinden vanwege het vertragende effect hinder van bezwaar-
en beroepsprocedures. 

7. Algemeen 
Bij de overheden bestaat een positieve houding ten aanzien van bedrijven die zich 
willen gaan vestigen of uitbreiden. De verhouding tussen overheden en bedrijven 
is goed. 

Ten aanzien van de 15 geselecteerde•bedrijven binnen de provincies Friesland en 
Groningen (zie bijlage 4) kan nog het volgende worden opgemerkt. 

1. Voortraject 
In alle gevallen is er vooroverleg geweest tussen het bevoegd gezag en het bedrijf 
over de vergunningaanvraag. In 6 van de 15 gevallen deed zich een knelpunt voor 
tijdens het voortraject. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: 
- discussie over lozen van afvalwater 
- het afgeven van een niet-ontvankelijkheidsverklaring 
- onderzoek naar stankoverlast 
- wel/geen voormalige A-inrichting 
- noodzakelijkheid MER 
- onderzoek naar veiligheid 
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2. Aanvraag milieuvergunningen 
In elle 15 gevallen is gebruik gemaakt van een standaard-aanvraagformulier. In 3 
cases moest aanvullende informatie worden geleverd omtrent de 'beste bestaan-
de' en 'de best uitvoerbare' technieken. In 1 geval is aanvullend onderzoek 
gevraagd en geleverd (ecotoxologisch onderzoek, afvalwaterbehandeling en 
mil ieuzorgsystemen). 

3. Termijnen miheuvergunningen 
In 10 cases is de proceduretijd niet overschreden. In de overige 5 gevallen was 
hiervan wel sprake. De langste procedure duurde 3 jaren door het opstellen van 
een MER en door de afstemming van diverse procedures. 

4. Bezwaar en beroep milieuvergunningen 
In 2 van de onderzochte cases is er geen sprake van bezwaren. Van de 13 waar 
dit wel het geval is, heeft het bedrijf 6 keer zelf bezwaar gemaakt. Derden deden 
dit 11 keer. Er zijn 5 beroepen ingediend. 

5. Bouwvergunningen 
Tegen de aan de bedrijven verleende bouwvergunningen zijn geen bezwaar-
schriften ingediend. Het overgrote deel van de bouwvergunningen kon worden 
verleend op basis van (verouderde) bestemmingsplannen. 

8.4 	Knelpunten en oplossingsrichtingen 

lilt het onderzoek Pilot-Project-Waddenzee kunnen de volgende knelpunten en 
oplossingsrichtingen worden herleid. In deel II van het onderzoek (analyse en 
oplossingsrichtingen) kan hiermee rekening warden gehouden. 

Als knelpunten kunnen worden genoemd: 
- de bedrijven vinden dat zij (te) veel informatie moeten aanleveren en dat zij (te) 

veel nader moeten onderzoeken 
- het grote aantal bezwaar en beroepschriften 
- de te gedetailleerde wijze van vergunningverlening 
- de lengte van het voortraject 
- de termijnoverschrijdingen 

8.4.2 	Oplossingsrichtingen 

Ter oplossing van de knelpunten worden in het vorige onderzoek de volgende op-
lossingsrichtingen aangedragen: 
- in alle fasen van de procedure dient gestreefd te worden naar commitment tussen 

bedrijf en overheid 
- in alle fasen van de procedure dienen goede afspraken te worden gemaakt tussen 

bedrijf en overheid 
- het verbeteren van de onderlinge coardinatie en afstemming van de bevoegd 

gezagen 
- het kennisniveau bij de bevoegd gezagen dient verhoogd te worden 
- het nader vormgeven van de een-loket-gedachte 
- het terugdringen van het aantal bezwaar- en beroepschriften 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten uit deel I van het onderhavige onderzoeks-
rapport gebundeld. Door deze bundeling in de vorm van zeven schema's te 
presenteren, wordt per deelonderzoek (case-studie, interview etc) tevens een 
dwarsdoorsnede van relevante thema's gemaakt. 

Op basis van de schema's vindt een analyse van de mogelijke knelpunten plaats. Om 
deze geconstateerde knelpunten weg te nemen, zal per thema eveneens een aantal 
oplossingsrichtingen worden aangedragen. Deze kunnen voor de MDW-werkgroep 
dienen als basis voor hun aanbevelingen aan het kabinet. Daarnaast zal, mede aan 
de hand van de schema's, antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen die 
het uitgangspunt voor het onderzoek vormen. 

De opbouw van het hoofdstuk is steeds als volgt; op de linkerpagina is het schema 
opgenomen, terwijI de bijbehorende analyse, de oplossingsrichtingen en de 
beantwoording van de onderzoeksvragen op de rechterpagina staan. 

De schema's bevatten de uit het onderzoek verkregen informatie ten aanzien van: 
1. de aan de 26 onderzochte bedrijven verleende besluiten 
2. het totale tijdsverloop per case 
3. de ingediende bezwaren ingevolge de Ww, bedenkingen ingevolge de Wm en 

Wvo en beroepen inzake de drie belangrijkste vergunningen (Wet milieubeheer, 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Woningwet) 

4. de onderwerpen die relevant zijn bij de algemene werkwijzen van vergunning-
verlening bij de bevoegd gezagen 

5. de door bedrijven in het kader van een vergunningaanvraag aan te leveren 
informatie 

6. de co6rdinatie van de door een bedrijf benodigde vergunningen 
7. de termijnen van de vergunningverlening 

De kolommen van de schema's bevatten een licht vlak en een donker vlak. In het 
lichte vlak staan feiten vermeld. Dit betreft zaken die cijfermatig te benaderen zijn en 
die direct toetsbaar zijn. De donkere vlakken bevatten opinies c.q. meningen van de 
in het onderzoek betrokken partijen en/of een beknopte (samengevoegde) weergave 
van de verzamelde informatie. In zowel de lichte als de donkere vlakken staan daar 
waar nodig verwijzingen naar de betreffende hoofdstukken uit deel I. 

In de schema's wordt boven de kolommen aangegeven wat de bron van de informatie 
is. Zo wordt een onderscheid gemaakt naar: 
a. interviews en dossieronderzoek bij de bevoegd gezagen (case-study) 
b. de enquete die gehouden is onder de 26 onderzochte bedrijven (case-study) 
c. de enquete die gehouden is onder 90 andere bedrijven in Flevoland, Noord-

Brabant en Zuid-Holland 
d. de in de hiervoor genoemde provincies gehouden expertpanels van bedrijven en 

overheden 
e. de gegevens uit het in 1995 gehouden onderzoek naar de vergunningverlening 

aan bedrijven langs de Waddenzee. 

Door een indeling in kolommen is het mogelijk de informatie uit verschillende 
kolommen met elkaar te vergelijken. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat 
de kolommenindeling aansluit bij de hoofdstukindeling uit deel I. 
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De onderwerpen die in de schema's aan bod komen, hebben een sterke relatie met 
de in hoofdstuk 1 genoemde onderzoeksvragen. Ter verduidelijking worden de 
gehanteerde onderzoeksvragen hieronder nog eens herhaald. De volgorde van de 
vragen is hierbij, ten opzichte van hoofdstuk 1, enigszins gewijzigd. Op deze manier 
wordt beter aangesloten bij de schema's: 
1. welke vergunningen, ontheffingen, etc. zijn er allemaal nodig om bedrijfsvestiging 

of -uitbreiding te realiseren 
2. welke andere faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te 

vestigen 
3. welke tijd zat er tussen het eerste contact, het indienen van de aanvraag en de 

afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd beInvloed 
4. hoe ontstaat doorgaans het contact tussen het bevoegd gezag en het bedrijf dat 

zich wil vestigen of wil uitbreiden 
5. in hoeverre bracht dit, al dan niet verplichte, interne en externe afstemming met 

zich mee, welke instanties waren daarbij betrokken 
6. op welke wijze is de besluitvorming omtrent vestiging of uitbreiding en de daarbij 

benodigde procedures georganiseerd: 

	

6.1 	welke structuur kent de besluitvorming t.a.v. beslissingsbevoegdheid, 
controle momenten etc. 

	

6.2 	wat is de mate van beleidsvrijheid bij de vergunningverlenende taak 

	

6.3 	hoe wordt omgegaan met (interne) richtlijnen t.a.v. de wijze waarop 
vergunningaanvragen moet worden ingediend 

	

6.4 	wat is belang van communicatie tussen het bevoegd gezag en 'de klant' 
over bijvoorbeeld vergunningplicht, toekenningscriteria, doorverwijzing, 
eventueel vooroverleg etc. 

	

6.5 	wat is de nagestreefde kwaliteit van het proces vergunningverlening 

	

6.6 	wat is de invloed van 'hulpmiddelen' (i.c. externe bureaus, geautomati- 
seerde bestanden etc.) op de doelmatigheid van de besluitvorming 

	

6.7 	wat is de invloed van productienormen op de doelmatigheid 
7. de aard van de door de vergunningaanvrager aan te leveren informatie 
8. ondervinden bevoegde gezagen in zijn algemeenheid problemen met vergun-

ningverlening en zien zij zelf oplossingen 
9. welke oplossingsmogelijkheden zien bedrijven zelf voor ervaren problemen 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 2 (Overzicht van benodigde besluiten) kunnen 
onderstaande conclusies worden getrokken. 

• Bij de 26 onderzochte bedrijfsvestigingen c.q. uitbreidingen zijn in totaal 107 
besluiten aan de orde. Deze 107 besluiten zijn verdeeld over 24 verschillende 
regelingen. 

• De Wm-vergunning, de bouwvergunning en de Wvo-vergunning zijn de meest 
voorkomende vergunningen. Bij alle bedrijfsvestigingen c.q. uitbreidingen is er 
sprake van een Wm-vergunning en in bijna alle gevallen is er een bouwvergunning 
aan de orde. In iets meer dan de helft van de onderzochte cases is er een Wvo-
vergunning aan de orde, hetzij bij Rijkswaterstaat (5x), hetzij bij een waterschap 
(10x). 

• In die gevallen dat het Rijk of de provincie bevoegd gezag is op basis van de Wet 
milieubeheer, is het gemiddeld aantal benodigde vergunningen aanzienlijk hoger 
dan in de gevallen waar de gemeente conform de Wet milieubeheer bevoegd 
gezag is. Het gemiddeld aantal benodigde vergunningen van 'rijksinrichtingen' ligt 
op haar beurt hoger dan bij 'provinciale inrichtingen'. 

Op basis van de achtergrondinformatie van schema 2 kunnen de onderzoeksvragen 
1 en 2 worden beantwoord. 

• Aangezien het schema een overzicht met alle benodigde vergunningen presen-
teert, wordt de eerste onderzoeksvraag direct beantwoord. 

• De onderzoeksvraag met betrekking tot de faciliteiten die naast vergunningenver-
lening nodig zijn (zie vraag 2) komt niet expliciet uit het schema naar voren, maar 
is in de loop van het onderzoek wel beantwoord. Hierbij zijn onderstaande zaken 
genoemd: 
• het bouwrijp maken van de grond 
• aanleg van telecommunicatie 
• gas, water, elektra 
• rioolaansluiting 
• subsidies, kredieten, financiele zekerheden 
. gronduitgifte 
. begeleiding vestiging door NOM en Netwerk Friesland 
• precariorecht 
. samenwerkingsovereenkomsten 
• exploitatievergufnning 
• reclameverordening 
• verblijfsvergunning personeel 
. havenschapverordening 
• bouwstoffenbesluit 
• vestigingsvergunning 
• regels van branche-organisaties 
• europese richtlijnen 
• energiewet 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 3 (Het totale tijdsver(oop per case, tussen 
voornemen van bedrijfsvestiging c.q. -uitbreiding en het onherroepelijk worden van 
de vergunning(en)) kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• In de gevallen waarin het Rijk bevoegd gezag is voor de Wm-vergunningverlening 
is de periode tussen aanvraag en het onherroepelijk worden van de vergunningen 
het langst (respectievelijk 34 en 42 maand). 

• De duur van het vergunningentraject wordt voor een groot gedeelte bepaald door 
de complexiteit van het bedrijfsproces. 

Op basis van de achtergrondinformatie van schema 3 kan de derde onderzoeksvraag 
worden beantwoord. 

• Aangezien schema 3 een overzicht presenteert waaruit de duur van het 
vergunningentraject per case naar voren komt, wordt de derde onderzoeksvraag 
deels beantwoord. Het ontbrekende deel (voortraject) is opgenomen in paragraaf 
9.8. Als meest vertragende factoren bij de doorlooptijd worden in het onderzoek 
de volgende aspecten genoemd: 
- het moeten opstellen van geluids-, bodem- en MER-rapporten 
- het doorlopen van bezwaar- en beroepsprocedures 
- het verkrijgen van de juiste informatie van de vergunningaanvrager (paragraaf 

9.6 gaat hier meer in detail op in) 
- de verplichte coordinatie Wm- en Wvo-vergunning 
- hoe groter de omvang en complexiteit van de inrichting, des te langer het 

traject 
- de capaciteit vergunningverlener is niet altijd toerijkend om bijvoorbeeld 

technische zaken te beoordelen 
- door de toets van de welstandscommissie kan, bij een negatief advies, aan 

het eind van het vergunningentraject een vertraging optreden 
- een goede verstandhouding tussen bedrijf en overheid bespoedigt het traject 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• de bevoegd gezagen en de bedrijven dienen bij complexe bedrijfsprocessen in een 

vroegtijdig stadium (vooroverleg) aandacht te schenken aan de met de 
afhandeling van de vergunningaanvrager gepaard gaande procedures, benodigde 
besluiten en termijnen. Op deze manier kunnen zaken als de aan te leveren 
informatie, de toets van de welstandscommissie en eventueel op te stellen 
rapportages goed op elkaar worden afgestemd en kan het totale tijdsverloop 
worden verkort. 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 4 (Overzicht van bezwaar en beroep bij Wm, 
Wvo, en Ww) kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• Tegen bijna de helft van de ontwerp Wm-vergunningen worden bedenkingen 
ingediend. Bij de WVO-vergunning is dat bij denderde van de ontwerp-vergun-
ningen het geval. 

• Tegen den op de vier verleende bouwvergunningen wordt bezwaar gemaakt. 

• In de gevallen dat tegen een beslissing beroep is ingesteld, is eveneens een 
voorlopige voorziening gevraagd. 

• De gemiddelde behandelingsperiode van een voorlopige voorziening is ruim twee 
maanden. In geval van beroep, ligt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna: de Afdeling) de behandelingsterrnijn op een tot twee jaar. 
Dit wordt in zijn algemeenheid als te lang ervaren. In geval van beroep bij de 
rechtbank ligt deze termijn op ongeveer 6 maanden, eventueel gevolgd door 
hoger beroep bij de Afdeling. 

• De ingestelde beroepen c.q. schorsingsverzoeken zijn voor zover reeds vonnis is 
gewezen, ongegrond verklaard c.q. afgewezen en hebben nauwelijks invloed op 
de inhoud van de verleende vergunningen. 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sneller beroepszaken 

laten afhandelen 

• de bevoegd gezagen en de bedrijven via een gerichte communicatie met derden 
en via een open vergunningverlening laten streven naar het minimaliseren van het 
aantal bedenkingen\bezwaren, mede met het oog op het voorkomen van 
mogelijke beroepen en verzoeken om schorsing. 

Gerichte communicatie en open vergunningverlening staan hierbij voor het 
vroegtijdig in het vergunningentraject betrekken van die groepen waarvan op 
voorhand kan worden verwacht dat ze in hun belangen worden geraakt. 
Voorlichting, inspraak en meebeslissen zijn hierbij mogelijkheden. 

De communicatie moet hierbij niet alleen open zijn richting derden maar ook 
richting het betrokken bedrijf. Het bedrijf moet goed worden genformeerd over 
de gevolgen van bezwaar/beroep en de gevolgen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening. Wat zijn de termijnen, de procedure en de mogelijke 
effecten op de vergunning. 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 5 (Algemene werkwijze van het bevoegd gezag) 
kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. In die gevallen waarin de 
conclusie tevens een onderzoeksvraag beantwoordt, is verwezen naar de betreffende 
onderzoeksvraag. 

• Binnen de provincies Friesland en Groningen wordt meestal bewust gewerkt aan 
de coordinatie binnen en tussen bevoegde gezagen (projectteams, een-loket-
functie etc.). Binnen de overige provincies is dit minder het geval (zie vraag 5). 

• Uit de analyse blijkt dat in die gevallen waarin het bevoegd gezag geen vaste 
werkwijze heeft met betrekking tot de afhandeling van vergunningaanvragen 
(werkafspraken, intern overleg, afstemming met derden etc.), is er een vergrote 
kans dat er problemen optreden met vooral de afstemming met andere bevoegde 
gezagen en in mindere mate met de interne afstemming (zie vraag 6.3/6.6). 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• het intensiveren van het overleg tussen een bedrijf en het bevoegd gezag inzake 

de te volgen procedures en de van beide zijden te ondernemen acties. 

• de bevoegd gezagen duidelijke werkafspraken te laten maken over de wijze 
waarop een vergunningaanvraag wordt behandeld. De afspraken dienen zowel 
betrekking te hebben op de wijze hoe intern met een aanvraag wordt omgegaan, 
als ook op de wijze waarop de afstemming c.q. de coordinatie met andere 
bevoegde gezagen is geregeld. 

• . 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 5 (Algemene werkwijze van het bevoegd gezag, 
vervolg 1) kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. In die gevallen waarin 
de conclusie tevens een onderzoeksvraag beantwoordt, is verwezen naar de 
betreffende onderzoeksvraag. 

• Communicatie voorafgaand aan en tijdens de vergunningprocedure zowel door het 
bevoegd gezag als door de vergunningaanvrager wordt als zeer belangrijk ervaren. 
Een cooperatieve houding van zowel overheidszijde als van de zijde van het 
bedrijfsleven is essentieel (zie vraag 6.4). 

• Bij Wm-vergunningen, bouwvergunningen en Wvo-vergunningen vindt nagenoeg 
altijd vooroverleg plaats. Zowel door het bevoegd gezag als door de vergunning-
aanvrager wordt het voortraject gezien als een belangrijke factor voor de rest van 
het vergunningproces. Goed en zorgvuldig overleg kan het vergunningproces 
versnellen. 

• De ondersteuning die wordt geboden door het bevoegd gezag aan de vergun-
ningaanvrager wordt zowel door het bevoegd gezag als door de vergunning-
aanvrager als belangrijk ervaren. In ongeveer 75% van de gevallen wordt door het 
bevoegd gezag deze ondersteuning op enigerlei wijze daadwerkelijk geboden (aan 
de hand van checklisten, aanvraagformulieren en overleg). 

Op basis van de achtergrondinformatie van schema 5 kunnen, naast de reeds 
genoemde onderzoeksvragen, de vierde en zesde onderzoeksvraag worden beant-
woord. 

• De wijze waarop het contact tussen bevoegd gezag en bedrijven tot stand komt, 
verloopt zeer divers en is niet in zijn algemeenheid weer te geven. In het ene 
geval stuurt een bedrijf de vergunningaanvraag gewoon op terwijI in een ander 
geval een bedrijf via het gemeentelijke grondbedrijf wordt binnen gebracht (zie 
vraag 4). Ook ontwikkelingsmaatschappijen en makelaars kunnen het contact 
tussen bevoegd gezag en bedrijf tot stand brengen. 

• De bevoegde gezagen ervaren voldoende beleidsvrijheid rond het thema vergun-
ningverlening. De wet- en regelgeving laat met andere woorden voldoende ruimte 
voor op de lokale situatie toegesneden afwegingen (zie vraag 6.2). 

• De bevoegde gezagen maken in zijn algemeenheid gebruik van de VRV of VOGM-
normen. Deze normen zijn met name van invloed op de organisatie en op het 
aantal formatieplaatsen en niet zozeer gericht op de kwaliteit van het vergunnin-
gproces (zie vraag 6.7). 

• In zijn totaliteit gaan de in schema 5 gepresenteerde thema's in op de kwaliteit 
van het vergunningenproces. Hieruit blijkt dat binnen de provincies Friesland en 
Groningen hieraan bewust gewerkt wordt. Voor de overige provincies zijn nog 
zaken voor verbetering vatbaar (zie vraag 6.5). 
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9.6 	Door bedrijven aan te leveren informatie 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 6 (Informatie die bedrijven bij de vergun- 
ningaanvraag moeten aanleveren) kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• Met name het bedrijfsleven vindt dat de hoeveelheid informatie die ten behoeve 
van een vergunningaanvraag moet worden aangeleverd te groot is. Bovendien 
zitten er dubbelingen in de aan te leveren informatie indien er meerdere 
vergunningen moeten worden aangevraagd. Het bevoegd gezag deelt deze 
mening in veel mindere mate. 

• Ondanks het feit dat overleg over de door bedrijven aan te leveren informatie 
nagenoeg altijd plaatsvindt, is het niet altijd even duidelijk tot welk detailniveau 
informatie moet worden gevraagd (bevoegd gezag) of moet worden geleverd 
(bedrijfsleven). 

• Het moment waarop bedrijven informatie moeten aanleveren strookt niet altijd 
met het beschikbaar komen van de bedrijfsinformatie. 

• De informatie die ten behoeve van een MER door een bedrijf moet worden 
verzameld, moet beter worden gerelateerd aan de informatievoorziening in het 
kader van een vergunningaanvraag. 

Aangezien het thema van de door bedrijven aan te leveren informatie uitvoerig is 
behandeld, beantwoordt schema 6 direct de zevende onderzoeksvraag. 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• het verhogen van de kennis bij de overheid van bedrijven en van bedrijfspro-

cessen teneinde te voorkomen dat te veel en te gedetailleerde informatie wordt 
gevraagd. Het vragen van veel informatie en details wordt hierbij door de 
onderzoekers opgevat als 'compensatie' van achtergrondkennis. 

• het opstellen van duidelijke en uniforme regels omtrent een door een bedrijf aan 
te leveren informatie bij een vergunningaanvraag 

• het meer synchroon laten verlopen van het planvormingsproces bij het bedrijf en 
het vergunningenproces bij de overheid door: 
. te werken met een basisvergunning welke wordt ingevuld c.q. wordt uitge-

werkt nadat meer bekend is over het bedrijfsproces 
. te werken met een vergunning op hoofdzaken en deze aan te vullen zodra 

voldoende informatie aanwezig is op basis waarvan het bedrijf en de bedrijfs-
processen kunnen worden getoetst en gehandhaafd 

• het gelijktijdig op laten lopen van MER en vergunningprocedure en het beter op 
elkaar afstemmen van de benodigde informatie 

• het bevoegd gezag vooraf inzichtelijk laten maken tot welk detailniveau bedrijven 
informatie moeten aanleveren 

• door een betere afstemming tussen bevoegde gezagen met betrekking tot de aan 
te leveren informatie worden onnodige dubbelingen voorkomen 
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9.7 	Coordinatie van vergunningen 
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Blad 79 van 88 

Uit het hiernaast opgenomen schema 7 (Co6rdinatie van vergunningen) kunnen 
onderstaande conclusies worden getrokken. Aangezien bij de analyse van het thema 
coOrdinatie van vergunningen uitgebreid stil wordt gestaan bij de knelpunten die 
bedrijven en bevoegde gezagen hierbij ervaren, wordt antwoord gegeven op de 
achtste en negende onderzoeksvraag. 

• De bevoegd gezagen zijn in het algemeen van mening dat co6rdinatie op zichzelf 
een goed instrument is, maar dat dit in de praktijk kan leiden tot praktische 
problemen als afstemmingsproblemen en tijdverlies. Dit geldt met name voor de 
coordinatie tussen de Wm- en Wvo-vergunning en de Wm- en bouwvergunning. 
Opvallend is dat deze problemen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant 
groter zijn dan in de beide noordelijke provincies. 

• Door bedrijven worden de twee verschillende beroepsgangen bij de bouw- en 
Wm-vergunning (in casu rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State) als hinderlijk ervaren. 

• De provincies en de gemeenten, alsmede de bedrijven zijn over het algemeen van 
mening dat de Wm- en Wvo-vergunning gentegreerd moeten worden. 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• de Wet verontreiniging oppervlaktewateren onder de Wet milieubeheer laten 

vallen in de situatie dat de provincie bevoegd gezag is. 

• alle vergunningen met betrekking tot milieu- en bouwaspecten gelijktijdig dezelfde 
procedure laten doorlopen (b.v. de in voorbereiding zijnde procedure waarin de 
afdelingen 3.4 en 3.5 Awb worden samengevoegd). 

• de coordinatiebepalingen van de Wm-vergunning en de bouwvergunning en de 
Wm-vergunning en de Wvo-vergunning versoepelen in de gevallen dat er geen 
inhoudelijke samenhang is. 

Afdeling Ruimtelijke Inrichting 	 I:\18612\99148.RAP 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 7 (Coordinatie van vergunningen, vervolg 1) 
kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• Bij de bevoegde gezagen in de provincies Friesland en Groningen is een draagvlak 
voor een meer gebiedsgerichte benadering van vergunningverlening en voor een 
verdergaande integratie van vergunningen. In de overige onderzochte provincies 
zijn de meningen hierover verdeeld. 

• Er moet nader inzichtelijk worden gemaakt wat de voor- en nadelen zijn van een 
gebiedsgerichte benadering en van een integratie van vergunningen. Hierbij zal 
tevens moeten worden nagedacht over de manier waarop den en ander kan 
worden vormgegeven. 

• Bedrijven willen toe naar minder vergunningen en een meer integraal afwegingska-
der, dat wit zeggen geen afweging per wet, maar den algemene afweging op 
basis waarvan meerdere besluiten genomen kunnen worden. 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• Het invoeren van een zogeheten projectcoordinatie voor de vergunningen met 

milieu en bouwaspecten. Dat wil zeggen het in stand laten van de huidige 
vergunningen, maar deze ten behoeve van nader te omschrijven bedrijfsvestigin-
gen en/of -uitbreidingen onder den bevoegd gezag brengen en allemaal tezamen 
in den procedure voegen met den bezwaar/beroepsprocedure 

• ldem als de hiervoor genoemde oplossing, doch dan met den integraal afwe-
gingskader. Dus niet per wet een eigen afwegingskader c.q. criteria voor de 
verlening van een vergunning, maar den integraal afwegingskader dat toepasbaar 
is voor alle wetten en andere regelingen. Hiermee wordt verkokerde besluitvor-
ming en onduidelijkheden voor het bedrijf voorkomen. 

• Het introduceren van de edn-gebruiks-vergunning. Oat wit zeggen het laten 
vervallen van het huidige vergunningensysteem en het opzetten van een nieuw 
systeem waarin slechts den vergunning nodig is voor het vestigen of uitbreiden 
van een bedrijf. 

• Het werken met gebiedsgerichte vergunningen, in die zin dat voor een totaal 
gebied een (milieu)vergunning wordt afgegeven welke vervolgens wordt ingevuld 
met deelvergunningen en/of meldingen. 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 7 (Coordinatie van vergunningen, vervolg 2) 
kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• De inschakeling van wettelijk verplichte adviseurs wordt veelal als overbodig 
ervaren en brengt bovendien een onnodige papierstroom op gang. 

In verband met het voorgaande wordt het volgende voorgesteld: 
• het aantal wettelijke adviseurs zal eens kritisch tegen het licht kunnen worden 

gehouden met het oog op nut en noodzaak. Hierbij zou gedacht kunnen worden 
aan een gradatie waarbij een aantal bedrijfscategorieen worden uitgesloten van 
verplichte advisering. 

Afdeling Ruimtelijke Inrichting 	 I:\18612\99148.RAP 



c , 
> 
= 

.0 C sa 
C 
w = c 
C 

c 
4.1 

Cs 
CI 	ea 

hs c 	a, 
as " • eV 13 
12. 

• 0 .2 
> 

• ta 
• >. 3  ac 
C 	 gi • c 0 

C w.- 
C71 	CI CI  'CI ••• 

CCC 

0 

a; 
= 

> 
01 c 

66 	a) 
E 

w E = 
E 	•- 
CJ 	C 

4c 0.> 

5 :rn 5 t, 
 .75' , , 2  = , ._ TA ?. . ; = ' s =■ 	= 

-  -,... c 	c  

	

, E E 	8 - S
e. 

 t IN >1 

 t E  :1 6 =  

	

et e e 	 ,:: 5 .,,- -3 S t t c.: '1' -6 =-' 

	

a t t 	8 s 9, a , ,. = 4:5: 0  S 1 	7,  '(. ■ r n  

	

- c-. 	t  m 	.. - 
 

	

A . N e . 5 	:.‘," - X 6 F. z r,".:- i ..' c . , c . :. .- . r• 5 Fc,  c  e  e e 0  o 0 

- 
'4 5 
5 Et, 

c 
g 

> 
- 7. 	5 

rEt
-  

• 5 - 
c 

• -

• 

= 

z 
- Z. a 

a 

= 
= 0 

t 

• 

- 
= 

= 
8r = r. 
• 6 - 	> 

-. — - 
E,CO 

	

: 	Z 	-= 	-= 

	

= 	EEE 	 E E 	 -5 	-7.: 2. = 	 > 	t >0 	8, 	 Pr. 	c, 

g El'E-S E'E S L-j -a > tt > tal 
-seg1 :5e=-5erzer, e 	„, 6 ;2 0 2 c.A=0 e, m 	ta • > 	• - 	= " - 	6 

;" 	E . E -= - E 



e. 
MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

9.8 	Termijnen bij vergunningverlening 
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Blad 85 van 88 

Uit het hiernaast opgenomen schema 8 (Termijnen bij vergunningverlening) kan het 
volgende worden geconcludeerd. 

• Door zowel bedrijven als bevoegd gezagen wordt aangegeven dat de gemiddelde 
duur van een procedure in het algemeen wisselend is. Bedrijven geven aan dat de 
wettelijke termijnen te lang duren. 
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Uit het hiernaast opgenomen schema 8 (Termijnen bij vergunningverlening, vervolg 
1) kunnen onderstaande conclusies worden getrokken. 

• In gevallen waar een verklaring van geen bedenkingen ingevolge art. 8.36 Wm 
van het ministerie van VROM vereist is, leidt dit tot forse termijnoverschrijding. 

• Inschakeling van externe adviseurs kan het verloop van de vergunningenproce-
dure bespoedigen. 

Aangezien het thema termijnen bij vergunningverlening een belangrijke factor in de 
doorlooptijd van vergunningverlening is, beantwoordt schema 8 in combinatie met het 
derde schema tevens derde onderzoeksvraag. 

In verband met de analyse van schema 8 wordt het volgende voorgesteld: 
• het laten opstellen van de vergunningaanvraag door gecertificeerde bureaus c.q. 

het bevorderen dat derden deskundigen worden ingeschakeld 

• er moet meer conform de systematiek van AMvB's worden gewerkt. Hierbij gaat 
het niet alleen om milieuzaken maar ook om andere sectoren als bouwregelgeving 
en Wvo-zaken 

9.9 	Aandachtspunt 

Bij het nader uitwerken van de oplossingsrichtingen kan het volgende in beschouwing 
worden genomen. 

Uit informatie van het BMR0 en het VNO/NCW blijkt dat er op basis van de Wet 
milieubeheer zonder AMvB's ongeveer 390.000 vergunningen zouden moeten worden 
verleend. Na het in werking treden van alle AMvB's blijven er nog ongeveer 90.000 
bedrijven over. Van deze laatste groep vallen er circa 3500 onder het bevoegd gezag 
van de provincie en het rijk. Deze 3500 bedrijven zorgen voor 90% van de totale 
milieubelasting door de industrie. Daarnaast hebben deze bedrijven vaak eveneens 
een Milieubedrijfsplan, een milieuzorgsysteem of vallen zij onder een convenant. Vaak 
zijn ook vergunningen van meerdere bevoegd gezagen nodig en is er sprake van wat 
meer ingewikkelde bedrijfsprocessen. 

Een optie zou zijn om oplossingen als projectcoordinatie, integrale afweging en den-
gebruiksvergunning (allereerst) van toepassing te verklaren op deze 3500 bedrijven, 
zo nodig in de vorm van een experiment. 
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In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van het MDW-onderzoek 
'vergunningverlening bij bedrijfsvestiging'. 

Geconcludeerd kan worden dat de resultaten van het onderzoek over het algemeen 
aansluiten bij reeds in de praktijk en in de literatuur gesignaleerde knelpunten bij de 
vergunningverlening. Onwerkbare situaties zijn niet aangetroffen. Meerwaarde van 
het onderzoek is dat alle gegevens direct uit de dagelijkse praktijk komen. Tevens 
wordt via het onderzoek concreet antwoord gegeven op een aantal onderzoeksvragen 
die gericht zijn op de optimalisering van het proces van vergunninverleninglening. 

Het blijkt dat het verkrijgen van overeenstemming over de te volgen werkwijze en het 
wederzijds vertrouwen tussen de bedrijven en de bevoegd gezagen de belangrijkste 
voorwaarden zijn voor het welslagen van een vergunningentraject. Hierbij dient met 
name te worden gedacht aan een goede planning van de werkzaamheden, het 
nakomen van afspraken en duidelijkheid omtrent de aan te leveren informatie. Goed 
projectmanagement kan veel problemen voorkomen. 

Overheden en bedrijven dienen elkaars positie te respecteren en begrip te hebben 
voor elkaars werkwijzen. Tijdens de voorbereidingen dient ook gezamenlijk gewerkt 
te worden aan het minimaliseren van bezwaren en bedenkingen om tijdrovende 
beroepszaken en schorsingsverzoeken te voorkomen. Zorgvuldige en open 
planvormingsprocessen kunnen hieraan een bijdrage leveren. 

Het wettelijk systeem kan echter ook op een aantal punten worden verbeterd door 
bijvoorbeeld over te gaan tot het gelijktrekken en/of het tegelijk voeren van de 
belangrijkste bouw- en milieu procedures. 

Invoering van verdergaande maatregelen als het introduceren van een wettelijke 
projectcoordinatie, de integrale afweging en de een-gebruiks-vergunning of de 
gebiedsgerichte benadering stuit aan de ene kant op positieve reacties maar is aan 
de andere kan nog met vele vragen omgeven en behoeft nadere studie. 

Het rapport bevat derhalve interessante onderwerpen aan de hand waarvan de MDW-
werkgroep kan komen tot aanbevelingen voor het kabinet. 

Heerenveen, februari 1998 
Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 
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ALARA 	 As Low As Reasonable Achieveable 

Amvb 	 Algemene maatregel van bestuur 

APV 	 Algemene Plaatselijke Verordenig 

Awb 	 Algemene wet bestuursrecht 

BEP 	 Bedrijfsenergieplan 

BMP 	 Bedrijfsmilieuplan 

BMRO 	 Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening 

BOOT 	 Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks 

CPR 	 Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke stoffen 

CUVWO 	Coordinatie commissie uitvoering Wvo 

DCMR 	 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

Gww 	 Grondwaterwet 

IBF 	 International Businesspark Friesland 

IMR 	 lntegratie Milieu en Ruimte 

IPO 	 Interprovinciaal Overleg 

IVB 	 Inrichtingen en Vergunningenbesluit 

MDW 	 Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit 

MER 	 Milieu-effect rapportage 

min. EZ 	 Ministerie van Economische Zaken 

min. V&W 	Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

min. VROM 	Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

min. LNV 	Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

MKB 	 Midden- en Klein Bedrijf 

Nb 	 Natuurbeschermingswet 

NER 	 Nederlandse Emissie Richtlijnen 

NOM 	 Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 

PKB 	 Planologische Kern Beslissing 
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RIMH 	 Regionale Inspectie Milieuhygione 

RWS 	 Rijkswaterstaat 

RIZA 	 Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 

RIVM 	 Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygione 

RvS 	 Raad van State 

VOGM 	 Vervolg-bijdrageregeling Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid 

VNG 	 Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VRV 	 Van Rijn Vellekoop 

Wbb 	 Wet bodembescherming 

Wbr 	 Wet beheer Rijkswaterstaatwerken 

Wgh 	 Wet geluidhinder 

Wm 	 Wet milieubeheer 

WRO 	 Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Wvo 	 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Ww 	 Woningwet 
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Koop Tjuchum Asfaltcentrale B.V. (Heerenveen) 

Lidl Nederland (Heerenveen) 

Batavus Intercycle B.V. (Heerenveen) 

Frima Zoutindustrie B.V. (Harlingen) 

Houtimport Hubert Jans & Co B.V. (Harlingen) 

Smilde B.V. (Harlingen) 

V.D. Weg B.V. (Wolvega) 

Motip B.V. (Wolvega) 

Frysian Dairy Foods (Leeuwarden) 

Atohaas Nederland B.V. (Leeuwarden) 

Zeefdrukkerij Huppie (Leeuwarden) 

BFI Afvalverwerkingstechnieken (Leeuwarden) 

Scheepswerf Bijlsma B.V. (Lemmer) 

Steursma Engineering (Leek) 

Verspaningscentrum Noord (Leek) 

B.F. Goodrich (DelfzijI) 

Blijdorp Int. (DelfzijI) 

ACM (DelfzijI) 

lnvitrochen B.V. (Groningen) 

Stainkoeln II (Groningen) 

Stavasius B.V. (Groningen) 

Kyowa Chemical Industry Co. Ltd. (Veendam) 

Nedmag Industries B.V. (Veendam) 

Jonker Veendam (Veendam) 

Hoogovens Perfo (Veendam) 

NAM (Grijpskerk) 
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Op de volgende bladzijden zijnde vragen weergegeven die beantwoord zijn het 
onderzoek. Het betreft hier een totaal overzicht van vragen die gesteld zijn aan de 
overheden, aan de bedrijven en/of aan de expertpanels. 

De vragen zijn onderverdeeld in 3 delen: 
- deel 1: Algemene wijze van vergunning verlening 
- deel 2: Algemene vragen over de case 
- deel 3: Vragen over de benodigde vergunning(en) binnen de case 

Op basis van de onderhavige checklist zijn aparte lijsten gemaakt voor de inter-
views met de bedrijven en voor de expertpanels. Een aantal vragen is hierbij 
redactioneel enigszins omgevormd. Dit betreft met name de vragen die zowel door 
het bevoegd gezag als door het bedrijf beantwoord dienen te worden en die 
wellicht door partijen vanwege hun ervaringen van een ander antwoord worden 
voorzien. Deze vragen bevinden zich met name in deel 2. 

De vragenlijsten zijn van te voren aan de te interviewen personen toegestuurd, 
teneinde deze personen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de 
vragen en eventueel collega's in te schakelen voor een goede beantwoording. Het 
is aan deze personen zelf overgelaten of zij alleen genterviewd wilden of dat zij 
zich wilden laten vergezellen door collega's. 
De interviews bij de bevoegd gezagen zijn gehouden met ambtelijke vertegen-
woordigers. 

Onder de term vergunning worden in deze checklist gemakshalve alle besluiten 
van de overheden (bevoegd gezagen) verstaan. Dit kunnen dus ook bijvoorbeeld 
vrijstellingen, ontheffingen, meldingen of verklaringen van geen bedenkingen zijn. 
Ook privaatrechtelijke toestemmingen of faciliteiten die benodigd zijn voor de 
vestiging of uitbreiding worden hieronder begrepen. 

Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat de vragen zijn gesteld vanuit de 
gedachten van de opdracht aan de MDW-werkgroep en van het doel en de inhoud 
van het onderzoek (zie probleemstellende notitie van het Ministerie van Economi-
sche Zaken). Tijdens de interviews, het dossieronderzoek en de expertpanels zijn 
deze gedachten richtinggevend. 
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2. Gesproken met 

3. Functie 

1.2 	Inzicht in de totalen 

MOW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Deel 1: Algemene wijze van vergunningverlening 

1.1 	Introductie 

• 1. Bevoegd gezag 
- Naam bedrijf 

Projectnr.: 18612-99148 
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Om inzicht te krijgen in de totale aantallen van vergunningverlening ten aanzien 
van de bedrijfsvestiging/-uitbreiding volgen de volgende vragen. 

1. Welke vergunningen moeten er door uw instantie worden genomen am op uw 
grondgebied een bedrijf te vestigen of uit te breiden (zie voor een keuze het 
antwoordformulier). 

2. Zijn er oak andere vergunningen nodig voor een bedrijfsvestiging of -uitbrei-
ding waarvoor u niet de bevoegde instantie bent. 

3. Zijn er afgezien van de vergunningen onder 1. en 2. nog overige door u of een 
andere instantie te verstrekken faciliteiten nodig voor een bedrijfsvestiging of - 
uitbreiding. 

4. Wat is het totaal aantal verzoeken om vergunningen die bij u in de periode 1 
januari 1995 tot 1 oktober 1997 zijn ingediend (uitsplitsen per vergunning). 

5. Hoeveel bedrijven vestigden zich of breidden zich uit binnen uw grondgebied 
gedurende deze periode. 

6. Tegen hoeveel vergunningen zijn er in de periode 1 januari 1995 tot 1 oktober 
1997 bezwaren ingediend, uitgedrukt in percentages. Hoeveel bezwaren zijn 
er per vergunning ingediend en hoe is de verdeling hiervan over aanvragers en 
derden-belanghebbenden, uitgedrukt in percentages. 
Dezelfde vragen worden eveneens gesteld ten aanzien van beroepschriften en 
verzoeken om schorsing. Hoe vaak zijn schorsingsverzoeken toegewezen. 

7. Zijn er bedrijven die zich op uw grondgebied wilden vestigen/uitbreiden en 
daarvoor van uw instantie of van derden geen vergunning konden krijgen. 
Welke vergunning(en) betrof dit en wat was de reden van de weigering. 

8. Welke termijnen gingen gemoeid met de vergunningverlening en de eventuele 
bezwaar/beroepsprocedures, ondergesplitst near: 
- de termijn tussen de aanvraag en de vergunningverlening 
- de termijn tussen het indienen van een bezwaar en de beslissing daarop 
- de termijn tussen het instellen van beroep en de beslissing van de rechter 

in eerste aanleg 

- de termijn tussen het instellen van hoger beroep en de beslissing van de 
rechter in hoger beroep 
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9. In hoeveel gevallen hebben bedrijven zich kunnen vestigen of uitbreiden op 
basis van: 
- een gedoogbeschikking in plaats van een vergunning (actief gedogen) 
- een mondelinge of schriftelijke mededeling dat formeel een vergunning 

moet worden verleend, doch dat de activiteit ook zo wet kan (passief 
gedogen) 

1.3 	Werkwijze vergunningverlening 

Om inzicht in de werkwijzen van de overheden ten aanzien van vergunningver-
!ening te krijgen worden de volgende vragen gesteld. 

1. Op welke wijze is de besluitvorming rondom de vergunningverlening binnen 
uw organisatie georganiseerd (zo nodig uitsplitsen naar vergunning). Is 
sprake van een front/back-office. Wordt de procedure begeleid door een 
account-manager. Zijn er vormen van coordinate en/of afstemming binnen 
uw organisatie, zo ja zijn deze ad-hoc, regulier formeel, informeel. 
Welke rot spelen andere overheden c.q instanties in uw proces van vergun-
ningverlening. 
Welke voordelen/nadelen ziet u in uw organisatiestructuur c.q. werkwijzen 

2. Wordt er in uw organisatie gewerkt met projectteams. Zo ja, werkt dit 
projectteam intern, extern of beide. 

3. Wordt binnen uw organisatie invulling gegeven aan de den-loket-gedachte. 
Wat verstaat u daaronder. Hoe zijn uw ervaringen. Waarom bent u overge-
gaan op de een-loket-functie. Zijn de problemen/aandachtspunten die aan de 
instelling van de een-loket-functie ten grondslag lagen opgelost? 

4. Hoe wordt in uw organisatie omgegaan met de wettelijk verplichte coordi-
nate. 

5. Op welke wijze vindt naast de verplichte coordinate eventueel ook afstem-
ming met andere bevoegde gezagen plaats. Is dit ad hoc of structureel. 

6. Heeft u suggesties om de coordinate ten aanzien van vergunningen te 
intensiveren c.q. om vergunningen te koppelen. 

7. Staan de huidige juridische kaders in de weg aan co6rdinatie, bijvoorbeeld 
omdat de voorgeschreven voorbereidingsprocedures (afd. 3.4 en 3.5 Awb) 
dit frustreren. 

8. Wat is de mate van beleidsvrijheid bij de vergunningverlenende taak (zo 
nodig per vergunning aangeven). 

9. Wat is volgens uw instantie het belang van communicatie naar 'de klant' 
over bijvoorbeeld vergunningsplicht, toekenningscriteria, doorverwijzing, 
eventueel vooroverleg etc. 

Projectnr.: 18612-99148 
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10. Zijn er (interne) richtlijnen, checklisten of handleidingen ten aanzien van de 
wijze waarop vergunningaanvragen moeten worden ingediend en afgehan-
deld. Hoe wordt hiermee omgegaan. 
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11. Wordt er een (geautomatiseerd) vergunningenbestand bijgehouden. Wet is 
de invloed van geautomatiseerde bestanden op de doelmatigheid van het 
besluitvormingsproces. Is het vergunningenbestand gekoppeld aan andere 
bestanden. Kan met de bestanden voorkomen worden dat er op verschil-
lende piaatsen gelijke informatie wordt opgevraagd. 

12. Warden binnen uw organisatie productienormen gehanteerd. Hoe wordt 
hiermee omgegaan. Beinvloeden deze normen de doorlooptijd van een 
vergunningverlening. 

13. Vindt er gestructureerd overleg met het Igeorganiseerdel bedrijfsleven pleats 
over o.a. vergunningverlening in zijn algemeenheid, dat wil zeggen los van 
concrete aanvragen. 

14. Is het verbeteren van vergunningverlening bij uw organisatie een 'hot item'. 

15. Voor zover nog niet aan de orde geweest, of wellicht ter samenvatting van 
de vorige vragen; Welke problemen ondervindt u bij de behandeling van 
vergunningaanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 
Zijn deze oplossingen denkbaar binnen de huidige wet- en regelgeving of is 
een aanpassing hiervan gewenst. 

16. Leven bij u weleens gedachten, of zijn er bij u initiatieven, am te gaan 
werken vanuit de gebiedsgerichte benadering, stolpvergunning of edn-
gebruiksvergunning. Zo ja, wat houden deze gedachten in en hoe gaat u 
daarmee om. Zijn er onderzoeken of rapportages daaromtrent verschenen. 
Kent u voorbeelden van elders. Wet zijn volgens u de grootste belemme-
ringen am met dergelijke initiatieven te werken. 
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Deel 2: Algemene vragen over de case 

2.1 	Bedrijfsgegevens 
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Deze vragen worden per case (bedrijf), per vergunning en per bevoegd gezag 	 I 
ingevuld. De totale informatie per bedrijf kan dus bestaan uit diverse formulieren. 

• 1. Naam bedrijf 	 . 
• 2. Straat en nummer 	 . 
• 3. Postcode en plaats 	 . 
• 4. Telefoonnummer 	 . 
• 5. Faxnummer 	 . 
• 6. Contactpersoon 	 . 
• 7. Aard van de inrichting 	 . 

8. Omgeving (industrieterrein, 
bebouwde kom, agrarisch- 

• c.q. natuurgebied, overig) 	. 
9. Wat waren de benodigde vergunningen om de vestiging mogelijk te maken 

(zie voor een keuze het antwoordformulier). 

2.2 	Voortraject: de fase van het eerste contact tussen het bedrijf en het 
bevoegd gezag tot aan het indienen van de vergunningaanvragen 

1. 	Is er overleg geweest met het bedrijf voordat de vergunning is aangevraagd. 
Welke afdelingen, instanties of bestuurlijke vertegenwoordigers waren 
daarbij aanwezig. Op wiens initiatief heeft dit overleg plaatsgevonden. 

2. Worden er derden in het overleg betrokken als bijvoorbeeld belanghebbenden 
of milieugroeperingen. Zo ja, wat zijn de ervaringen hiermee. Zo nee, waar-
om niet. 

3. Welke onderwerpen kwamen in dit overleg of het hierop volgende voor-
traject aan de orde (b.v. de door het bedrijf aan te leveren informatie, 
eventuele vervolgstappen, toekenningscriteria, MER, EVR, mogelijke knelpun- 
ten, andere benodigde vergunningen, bezwaar/beroepsprocedures etc.). 
Was het bedrijf op de hoogte van de vereiste vergunningen en dientenge-
volge de in te dienen aanvragen. 

4. 	Is tijdens het overleg gebleken dat het bedrijf te laat van een vergunnings- 
plicht op de hoogte was en hierdoor vertragingen in de procedure heeft 
opgelopen. 

5. 	Is in het voortraject expliciet stilgestaan bij de afstemming op of de co6rdi- 
natie met andere vergunningen (ook van andere bestuursorganen) en de 
wijze waarop dit kan of dient plaats te vinden. Zijn hierbij afspraken gemaakt 
omtrent de aan een bedrijf op te leggen informatieverplichtingen en eventue-
le stroomlijning hiervan. 

6. Heeft het bedrijf invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop vergun-
ningen op elkaar werden afgestemd. Is er bijvoorbeeld overleg geweest. 

7. 	Is er ten behoeve van de vestiging/uitbreiding en de hieraan verbonden 
vergunningverlening een projectteam samengesteld. Zo ja, welke taken en 
samenstelling had dit en hoe zijn de ervaringen. Zo nee, waarom niet. 
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8. Bestaan er binnen uw organisatie op schrift vastgelegde werkafspraken c.q. 
protocollen, waarin aangegeven staat hoe omgegaan dient te worden met 
het voortraject. 

9. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Wat vond het bedrijf van deze 
termijn. Hoe kijkt het bevoegd gezag aan tegen deze termijn. 

10. Zijn er voor het bedrijf kosten verbonden aan het overleg. Zo ja, waarom 
wordt dit gedaan en hoeveel bedragen deze kosten. 
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Deel 3: Vragen over de benodigde vergunning(en) binnen de case 

3.1 	Algemeen 

• 	  Vergunning op basis van 

• 	  Datum aanvraag vergunning 

• 	  Datum verlenen vergunning 

• 	  Aantal bezwaarschriften 

• 	  Aantal beroepschriften 

• 	  Aantal schorsingsverzoeken 

• 	  Datum onherroepelijke beslis 

Datum vestiging c.q. 
ingebruikname uitbreiding 

3.2 	Vooroverleg 

MDW-project 
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1. Is er vooroverleg met het bedrijf geweest over de vergunningaanvraag. 

2. Is in het overleg ingegaan op concrete teksten van een eventueel aanwezige 
concept-aanvraag. 

3.3 	Vergunningverlening: De fase van de aanvraag tot en met het verle- 
nen van de vergunning 

1. Zijn in het voortraject van de betreffende vergunning verplicht adviezen aan 
derden gevraagd, en zo ja welke. 

2. Zijn er in het voortraject oak vrijblijvend adviezen aan derden gevraagd, wat 
hielden deze in en waarom zijn ze gevraagd. 

3. Welke informatie moest het bedrijf bij de aanvraag aanleveren. Was het voor 
het bedrijf duidelijk welke informatie werd bedoeld. Heeft er ook overleg 
omtrent deze informatieverstrekking plaatsgevonden. Is er een speciale reden 
voor het vragen van (bijzondere) informatie. 

4. Waaraan is de vergunningaanvraag getoetst: wettelijk kader, aanvullende 
verordening, beleidslijnen of werkinstructies etc. 

5. Zijn er op schrift vastgelegde werkwijzen c.q. protocollen waarin b.v. 
aangegeven staat op welke wijze het besluitvormingsproces is gestroomlijnd, 
met andere woorden wie wat mag of moet doen, welke termijnen voor deze 
acties gelden, hoe aanvragen moeten warden beoordeeld en op welke zaken 
expliciet gelet dient te worden. 

6. 	Bestaan er handleidingen, c.q. checklisten of iets dergelijks die bedrijven 
ondersteunen bij het doorlopen van de procedure. 
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3.5 	Overig 
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7. In hoeverre bracht het verlenen van de vergunning interne afstemming met 
zich mee en welke afdelingen waren daarbij betrokken. 

8. In hoeverre bracht het doorlopen van de procedure externe afstemming met 
zich mee, welke instanties waren daarbij betrokken. 

9. Werden ten aanzien van de interne en/of externe afstemming knelpunten 
ervaren, hoe werden deze opgelost en hoe kunnen deze warden voorkomen. 

10. Welke tijd zat er tussen het indienen van de aanvraag en het verlenen van de 
vergunning. Door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd met name 
beInvloed. Wat vond het bedrijf van deze termijn en hoe kijkt u hiertegen 
aan. 

11. Wet voor invloed had het inwinnen van externe adviezen voor de door-
looptijd van de procedure. 

12. Is de proceduretijd voor wat wettelijke termijnen betreft overschreden en zo 
ja waarom. 

3.4 	Bezwaar en beroep 

1. Is er bezwaar en/of beroep tegen de vergunning ingediend, zo ja door wie. 
Wat was de aard van het bezwaar/beroep. 

2. Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedrijfsvestiging/uit-
breiding 

3. Heeft het bezwaar c.q. beroep geleid tot wijzigingen in de vergunning. 

4. Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. Wat vond het bedrijf hiervan en 
hoe kijkt u daartegen aan. 

5. Zijn er schorsingsverzoeken geweest, zo ja met welke afloop. 

6. Hebt u suggesties ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot 
de daaraan verbonden termijnen en een meer soepele en snelle procedure 
voor bedrijfsvestigingen c.q. -uitbreidingen. 

1. 	Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig am het bedrijf te 
vestigen. 

2. Wie moest deze faciliteiten leveren (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel). 

3. 	Zijn er problemen ontstaan bij het verkrijgen van deze faciliteiten op zich, in 
-- relatie tot de benodigde vergunningen of ten aanzien van het aspect afstem-

ming/coordinate. 
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Bijlage 3.2: Vragenlijsten voor bedrijven 

1 Wilt u op onderstaande lijst aangeven op basis van welke wetten en/of verorde-
ningen u bij uw vestiging of bedrijfsuitbreiding een besluit van de overheid 
(vergunning, vrijstelling, ontheffing) hebt ontvangen? 

De benodigde vergunningen waren: 
o Algemene Plaatselijke Verordening 
o Boswet 
o Grondwaterwet (inclusief verordening) 

o Havenschapverordeningen 
o Internationale wetgeving (inclusief Eems-Dollardverdrag en Habitatrichtlijn) 
o Kanalenreglement 
o Kemenergiewet 

o Landinrichtingswetgeving (inclusief Herinrichtingswet Oost-Groningen) 
o Luchtvaartwet 
o Mijnwetgeving (Mijnwet 1810 & Mijnwet 1903) 
o Monumentenwet 1988 

o Natuurbeschermingswet 
o Ontgrondingenwet (inclusief verordening) 

o Rivierenwet 
O Waterleidingwet 
o Waterschapswet (inclusief waterschapskeur) 
o Wegenwet (inclusief verordening) 

o Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
o Wet bodembescherming 
o Wet geluidhinder 
O Wet milieubeheer (inclusief MER, PMV) 

o Wet milieugevaarlijke stoffen 
o Wet op de openluchtrecreatie 
o Wet op de ruimtelijke ordening 
o Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
o Wet op de waterhuishouding (inclusief verordening) 
o Wet op de waterkering 

o Wet opsporing delfstoffen 
o Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
o Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
o Woningwet 

Anderszins: 

O nee 

MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Zo ja, op welke wijze: 

Projectnr.: 18612-99148 
februari 1998, revisie 01 
Bijlage 3.2, Blad 1 van 3 

2. 	 Indien u meerdere besluiten hebt ontvangen, hebt u dan lets gemerkt van een 
onderlinge afstemming c.q. coordinate tijdens de behandeling bij de overheden? 
O zo ja, op welke wijze. 	  

3. 	 Heeft het bedrijf invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop vergunningen op 
elkaar werden afgestemd: 
O Nee 
O Ja 
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4. 	 Is er voor de indiening van de vergunningaanvraag overleg geweest met het 
bedrijf: 
O nee 
o zo ja, welke onderwerpen kwamen aan de orde: 	  

5. 	 Bent u bij het aanvragen van de door u benodigde vergunningen door de overhe- 
den begeleid? 
O nee 
o zo ja, op welke wijze: 	  

6. 	 Was het voor het bedrijf duidelijk welke informatie bij de vergunningaanvraag 
moest worden aangeleverd: 
O nee 
o ja 

Hoe beoordeeld u de hoeveelheid en het detailniveau van de gevraagde informa-
tie: 

7. 	 Hebt u problemen ondervonden bij het aanvragen van de door u benodigde 
vergunningen? 
O zo ja, welke 	  

O nee 

MOW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Projectnr.: 18612-99148 
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8. 	 Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de termijnen die gemoeid gingen met 
afhandelen van de aan u verleende vergunningen (dus zonder bezwaar/beroep na 
de vergunningverlening)? 
o normaal 
o lang 
O kart 

9. 	 Wat is naar uw mening de meest bepalende factor voor de doorlooptijd van eon 
vergunningaanvraag? 

10. 	Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de termijnen die gemoeid gingen met 
de behandeling van de bezwaren en beroepen tegen de aan u verleende vergun-
ningen (dus zonder bezwaar/beroep na de vergunningverlening)? 
o normaal 
o lang 
o kort 
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11. 

O nee 

MDW-project 
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Zijn er naast de vergunningverlening zaken geweest die belemmerend waren voor 
uw vestiging of uitbreiding? 
O ja, te weten: 

o gronduitgifte 
o aanleg gas/water/elektra/riool 
o bouwrijpmaken 
o aanleg telecommunicatie 
o zakelijke rechten (by erfpacht, erfdienstbaarheden etc.) 
o overeenkomsten 
o anders• 	  

12. 	Welke elementen van de vergunningverlening zijn naar uw mening voor verbete- 
ring vatbaar? 
O termijnen van afhandeling 
O termijnen van bezwaar en beroep 
O duidelijkheid rondom de door een bedrijf aan te leveren informatie 
O communicatie tussen bedrijf en overheid 
O coordinatie/afstemming van de diverse vergunningen 
O houding van de overheid 
O wijze van afhandeling bij de overheid 
O terugbrengen aantal benodigde vergunningen 
O aanpassen wet- en regelgeving 
O anders. 	  
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Bijlage 3.3: Vragenlijsten voor expertpanels overheden 
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Bijlage 3.3: Vragenlijsten voor expertpanels overheden 

Algemeen 

1. 	 Welke vergunningen moet u zoal afgeven om een bedrijf te vestigen of uit te 
breiden. Hoe staat u hier tegenover. 

2. 	 Zijn door u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u 
dergelijke gevallen. 

3. 	 Welke tijd zit er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van 
de aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd 
beInvloed. 

4. 	 Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van 
vergunningaanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 

5. 	 Hoe kijkt u aan tegen de al dan niet verplichte afstemming/coordinatie tussen 
vergunningen. 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het indienen van de 
vergunningaanvragen) 

6. Is er overleg geweest met het bedrijf voordat de vergunningaanvraag is ingediend. 

7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 

8. Welke informatie hebt u tijdens het voortraject van het bedrijf gevraagd. 

Het vergunningstraject 

9. 	 Welke informatie moest bij de vergunningaanvraag worden aangeleverd. Was het 
voor het bedrijf duidelijk welke informatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat 
deze informatie moest worden aangeleverd. 

10. 	Worden er handleidingen/checklisten of iets dergelijks aan bedrijven verstrekt die 
dienen als ondersteuning bij het doorlopen van de vergunningsprocedures. 

1 1 . 	Wat is het belang van communicatie met het bedrijf over zaken als toekennings- 
criteria en doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 

12. 	In hoeverre bracht het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee 
tussen andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging u daarmee om. Heeft dit 
tijdverlies opgeleverd. 

Bezwaar en beroep 

13. Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedrijfsvestiging/uitbreiding 

14. Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 

15. 	Hebt u suggesties ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de 
daaraan verbonden termijnen en eon meer soepele en snelle procedure voor 
bed rijfsvestigingen c.q. -uitbreidingen. 
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18. 	 Idem voor de oen -gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 
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Bijlage 3.3: Vragenlijsten voor expertpanels overheden 

Overig 

16. Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig am het bedrijf te vestigen 
of uit te breiden. Werkten deze zaken belemmerend. 

17. Wat vindt u van de een-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u 
gesignaleerde problemen. 

19. 	Hebt u tenslotte nog andere suggesties en/of opmerkingen om het vergunningen- 
traject beter te laten verlopen. 
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Bijlage 3.4: Vragenlijsten voor expertpanels bedrijven 
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Bijlage 3.4: Vragenlijsten voor expertpanels bedrijven 

Algemeen 

1 . 	 Welke vergunningen heeft u zoal nodig om een bedrijf te vestigen of uit te 
breiden. Hoe staat u hier tegenover. 

2. 	 Zijn u ooit vergunningen geweigerd voor vestiging/uitbreiding. Kent u dergelijke 
gevallen. 

3. 	 Welke tijd zat er in zijn algemeenheid tussen het eerste contact, het indienen van 
de aanvraag en de afronding, door welke factoren wordt de lengte in doorlooptijd 
beInvloed. 

4. 	 Welke problemen ondervindt u in zijn algemeenheid bij de behandeling van 
vergunningaanvragen en welke oplossingen ziet u voor deze problemen. 

5. 	 Was u op de hoogte van de afstemming/co6rdinatie tussen de door u benodigde 
vergunningen. 

Voortraject (fase van het eerste contact tussen bedrijf en overheid tot aan het indienen van de 
vergunningaanvragen) 

6. Is er overleg geweest met de overheid (bevoegd gezag) voordat de vergunning is 
aangevraagd. 

7. Hoe lang heeft het voortraject geduurd. Hoe kijkt u aan tegen deze termijn. 

8. Welke informatie hebt u tijdens het voortraject ontvangen. 

Het vergunningstraject 

9. 	 Welke informatie moest u bij de vergunningaanvraag aanleveren. Was het voor u 
duidelijk welke informatie werd bedoeld. Vond u het terecht dat u deze informatie 
moest aanleveren. 

10. 	Warden er handleidingen/checklisten of iets dergelijks aan bedrijven verstrekt die 
dienen als ondersteuning bij het doorlopen van de vergunningsprocedures. 

1 1 . 	Wat is het belang van communicatie met het bevoegd gezag over zaken als 
toekenningscriteria en doorverwijzing. Hoe is de communicatie verlopen. 

12. 	 In hoeverre bracht het verlenen van de vergunning afstemming met zich mee 
tussen andere vergunningverlenende instanties. Hoe ging de overheid daarmee 
om. Heeft dit tijdverlies opgeleverd. 

Bezwaar en beroep 

13. Wat was de invloed van het bezwaar/beroep op de bedrijfsvestiging/uitbreiding 

14. Hoe lang heeft het bezwaar/beroep geduurd. 

15. 	Hebt u suggesties ten aanzien van bezwaar/beroepsprocedures in relatie tot de 
daaraan verbonden termijnen en een meer soepele en snelle procedure voor 
bedrijfsvestigingen c.q. -uitbreidingen. 
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Bijlage 3.4: Vragenlijsten voor expertpanels bedrijven 

Overig 

16. 	Welke faciliteiten waren, naast de vergunningen, nodig om het bedrijf te vestigen 
of uit to breiden. Werkten doze zaken belemmerend. 

17. Wat vindt u van de een-loket-functie. Biedt dit oplossingen voor de door u 
gesignaleerde problemen. 

18. [dem voor de een-gebruiksvergunning en de gebiedsgerichte benadering. 

19. Hebt u tenslotte nog andere suggesties en/of opmerkingen om het vergunningen-
traject beter to laten verlopen. 
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Bijlage 3.5: Vragenlijsten extra enquete bedrijven 

1. 
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Is er voor de indiening van de vergunningenaanvraag overleg geweest tussen u en 
de vergunningverlenende instantie(s): 
O nee 
o zo ja, welke onderwerpen kwamen aan de orde: 

2. 	 Was voor u tijdig duidelijk welke vergunningen u nodig had voor uw bedrijfsvesti- 
ging en/of -uitbreiding? 
O ja 
O nee, er was onduidelijkheid omtrent de volgende vergunningen: 

3. 	 Bent u bij het aanvragen van de door u benodigde vergunningen door de overhe- 
den begeleid? 
O nee 
o zo ja, op welke wijze: 

4. 	 Was het voor u in zijn algemeenheid duidelijk welke informatie bij de vergunning- 
aanvragen moest worden aangeleverd: 
O nee 
o ja 

Was dit voor alle vergunningen gelijk? 
O nee, de volgende vergunningen leverden problemen op: 

O ja 

Hoe beoordeelt u de hoeveelheid en het detailniveau van de gevraagde informatie: 

5. 	 Heeft u problemen ondervonden met de coordinatie van de door u benodigde 
vergunningen? 
O zo ja, welke: 

O nee 

6. 	 Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de termijnen die gemoeid gingen met 
afhandelen van de aan u verleende vergunningen (dus zonder bezwaar/beroep na 
de vergunningverlening)? 

o normaal 
o lang 
o kort 
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7. Wat is naar uw mening de meest bepalende factor voor de doorlooptijd van een 
vergunningaanvraag? 

8. Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de termijnen die gemoeid gingen met 
de behandeling van de bezwaren en beroepen tegen de aan u verleende vergun-
ningen? 

o normaal 
o lang 
o kort 

9. 	 Zijn er naast de vergunningverlening zaken geweest die belemmerend waren voor 
uw vestiging of uitbreiding? 

o ja, te weten: 
o gronduitgifte 
o aanleg gas/water/electra/riool 
o bouwrijpmaken 
o aanleg telecommunicatie 
o zakelijke rechten fbv erfpacht, erfdienstbaarheden etc.) 
o overeenkomsten 
o enders: 

O nee 

MOW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 
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10. Welke elementen van de vergunningverlening zijn naar uw mening voor verbetering 
vatbaar? 

O termijnen van afhandeling 
O termijnen van bezwaar en beroep 
O duidelijkheid rondom de door een bedrijf aan te leveren informatie 
O communicatie tussen bedrijf en overheid 
O coordinatie/afstemming van de diverse vergunningen 
O houding van de overheid 
O wijze van afhandeling bij de overheid 
O terugbrengen aantal benodigde vergunningen 
O aanpassen wet- en regelgeving 
O anders: 

Afdeling Ruimtelijke Inrichting 	 \ 18612 \99148.BYL 



e. 
MDW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 

Projectnr.: 18612-99148 
februari 1998, revisie 01 

Bijlagen 

Bijlage 4: Lijst van geselecteerde bedrijven uit het Pilot-Project-Waddenzee 
uit 1995 

Afdeling Ruimtelijke lnrichting 	 1:118612\99148.BYL 



e
. 

Bijlage 4: Lijst van geselecteerde bedrijven uit het Pilot-Project-Waddenzee 
uit 1995 

Harlingen 
Frisia 
Frisian Shipyard Welgelegen 
Gebroeders Smilde 
Spaansen 

Eemsmond 
Epon Eemscentrale 
Lamb Weston Meijer 

DelfzijI 
Aramid Products 
FMC 
Morton International 
Niestern Sander 
North Reffinery 
PPG Chemicals 
PQ Zeolites 

Groningen 
CSM-Groningen 
Suiker Unie-Groningen 

MOW-project 
'Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' 
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februari 1998, revisie 01 
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Industrie aan de Waddenzee in het juiste perspectief... 

Vergunningverlening niet anders dan elders in Nederland ! 

Opvattingen 
"Als industriele ondememing vestig je je niet zomaar aan de Waddenzee; zelfs 
het uitbreiden van een bestaande vestiging speel je alleen met de grootste 
moeite klaar. De milieubeweging heeft het voor het zeggen en die wordt 
gesteund door een Planologische Kembeslissing van de rijksoverheid 
(PKB-Waddenzee)". Dit is een greep uit een aantal veelgehoorde opvattingen. 

Ontzenuwd 
Deze opvattingen kloppen echter niet, zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs 

in opdracht van de overheden en het bedrijfsleven door 'Oranjewoud' werd 

uitgevoerd. Daarbij werd de vergunningverlening voor bestaande industriele 

activiteiten langs of nabij de Waddenzee vergeleken met de situatie langs of 

nabij de Westerschelde in Zeeland en langs de grote rivieren in Gelderland en 

Overijssel. Op een paar verschillen na, blijkt de situatie langs de Waddenzee 

niet af te wijken van de situatie in de twee andere gebieden. 

Zo is de bedrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening (bestemmings-
plannen, bouwvergunning) nagenoeg niets in de weg gelegd. In het 

bestemmingsplan voor de Eemshaven vindt wel doorwerking plaats van de 

zogeheten calamiteitenregeling. Deze regeling heeft betrekking op een 

beperkt aantal categorieen bedrijven en houdt in dat er nader onderzoek 

nodig is. Het is de vraag in welke vorm deze regeling in andere Waddenzee-
havens zal (moeten) worden opgenomen. 

Ook op milieugebied zijn er nagenoeg geen barrières. Er worden langs de 

Waddenzee geen strengere of specifiek andere voorschriften in milieuver-

gunningen gehanteerd dan elders in Nederland. Wel worden er meer bezwaar-

en beroepschriften ingediend en wordt de hoeveelheid aan te leveren 

informatie door deze procedures beinvloed. Daar staat echterweer tegenover 

I !•:'dat y‘lrrew:eg ,,tio . inee.ste.bezwarertongegrond vitoi -den verklaa rd. 

Reden vooroptuntsme 	 • 
Al met al is er met het oog op het vestigingsklimaat duidelijk reden voor 

optimisme. De negatieve opvattingen inzake het 'moeilijk doen' bij industriele 

bedrijfsvestiging fangs de Waddenzee kloppen niet met de werkelijkheid. Het 

is gewenst de positieve aspecten van de vergunningverlening uit te dragen en 

het negatieve beeld op dit punt te aan te pakken. In het onderzoeksrapport 

van 'Oranjewoud' wordt hiertoe een aantal aanbevelingen gedaan. 



Vergelijking aspecten ruimtelijke ordening 

Dit deel van het onderzoek heeft zich toegespitst op de aan de bedrijven verleende bouw-

vergunningen en de aan deze vergunningen ten grondslag liggende bestemmingsplannen. 

Om een goed inzicht te krijgen, is een gedegen dossieronderzoek opgezet. Daarbij zijn, even-

redig verdeeld, in totaal circa 450 bouwvergunningen en zo'n 30 bestemmingsplannen 

beschouwd. Vervolgens zijn ambtenaren van de betrokken gemeenten (het bevoegde gezag) en 

vertegenwoordigers van de bedrijven gelnterviewd. 

Ondeizachte 
aspecten 

Algemeen 

Bestemmingsplan 

Bouwvergunning 

Relath) overheid 
en bedrijfsleven 

Handhaving 

De meeste bedrijven hebben zeehavenge-
bonden activiteiten, waardoor slechts • 
beperkte uitwijkmogelijkheden bestaan. 
De ligging aan open water, in casu de 
Waddenzee, is een positieve vestigings-
factor. In het onderzoek is niet gebleken dat 
bedrijven van vestiging hebben afgezien op 
grand van het Waddenzeebeleid. 

Tweederde van vigerende bestemmings-
plannen is (sterk) verouderd. Actueel beleid 
(waaronder PKB-Waddenzee) is daarom nog 
niet verwerIct. Bouwvergunningen warden 
hieraan dus oak niet getoetst. 
Het Waddenzeebeleid speelt wel een rol in 
recente of nieuwe bestemmingsplannen 
(calamiteitenregeling KB Hefshuizen). 

Procedure verloopt snel (enkele weken). 
Waddenzeebeleid speelt geen rol in de' 
afweging. De vergunningen bevatten dan 
oak geen specifieke voorschriften inzake de 
Waddenzee. Er zijn geen bezwaarschriften 
aangetroffen. 	 • 

Positieve, actieve opstelling gemeenten. 
Goede relatie. 

• 
Geen systematische handhaving. Aileen 
controle in de bOuwfase. Geen onderscheid 
tussen bedrijven die gevestigd zijn langs de 
Waddenzee en elders in de gemeente 
gevestigde bedrijven.. 

Bij d iAlesterschelde zijn veel zeehaVen-
gebonden activiteiten. Groot open water is 
een positieve vestigingsfactor. 
'Geen remmende werking op industrieves-
tigingen door beleid Westerschelde/grote 
rivieren. Risicocontouren LPG- en ammo-
niaktranspOrt langs de Westerschelde beper 
ken wel woningbouvv, stadwernieuwing, , 	. 	 , 
toeristischrecreatieve voorzieningen. 

, 
In oude noch nieuwe bestemmingsplannen 
kornt het Westerscheldebeleid/rivierenbe-

. leid expliciet ter sPrake. 

Procedure verloopt snel (enkele waken). 
De bouwvergunningen bevatten geen ,  
specifieke voorschriften inzake de , 
aanwezigheid van de Westerschelde of de 
grate rivieren. Er zijn nainvlijks bezwaar- . 	 — 
schriften aangetroffen. 

Pbsitieve hoUding gemeenten. 

Geen systematische handhaving. 
Aileen controle van voorschrifteri bouwver t ,' 

Alles overziend, vormt het Waddenzeebeleid op het gebied van de ruimtelijke ordening geen 

belemmering voor de vestiging of de uitbreiding van de industriele bedrijven. Er is vrijwel 

geen verschil geconstateerd met de referentiegebieden. Het enige aspect dat anders is is de 

calamiteitenregeling van het Eemshaventerrein. Dit betreft echter een beperkt aantal met 

name genoemde categorieën bedrijven, zoals aardolieraffinaderijen, cokesfabrieken en bestrij-

dingsmiddelenfabrieken, waarvoor nader onderzoek bij vestiging nodig zou kunnen zijn. 

De voorbereiding en procedure van nieuw te maken bestemmingsplannen kan hierdoor worden 

beinvioed. 



• Onderzochte 
aspecten 

Voortraject 

Vergunningaanvraag 

Termijn 

(Ontwerp-)besluit 

Bezwaar en beroep 

Handhaving 

Vergelijking milieu-aspecten 

Dit deel van het onderzoek heeft zich toegespitst op de milieuvergunningen: Wet milieubeheer 
(Hinderwet, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet geluidhinder, Afvalstoffenwet, Wet che-
mische afvalstoffen), de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Mer-regeling. 
Ook hier heeft uitgebreid dossieronderzoek plaatsgevonden, van milieuvergunningen en 
procedures van ruim 30 geselecteerde bedrijven in het waddengebied en van bijna 30 bedrijven 
in het referentiegebied. De resultaten zijn eveneens bij betrokken ambtenaren van vergun-
ningverlenende instanties en bij vertegenwoordigers van bedrijven getoetst. 

VerlOopt meestal zonder krielpunten. Goede corn-
mUnicatie, met riartie doOr vOrming projecttearns bij 
overheden. In sommige geyallen (complexe proces-
sen, milieugevaarlijke stoffen, geluidzonering, 
MER) is een relatief langer voortraject, maar niet als 
gevolg van ligging in het Waddengebied. 

Landelijke (uniform) gestandaardiseerde formu-
lieren. Provinciale Mer-verordening vult in beperkt 
aantal gevallen landelijk beleid aan. Vaak extra 
vraag naar toxicologische rapportages en infor-
matie over best bestaande en best uitvoerbare 
technieken. Ervaring bedrijven: 
er wordt teveel informatie gevraagd. 

Weinig overschrijdingen van de proceduretijd. 
Indien termijnoverschrijdingert optreden, worden 
deze soms veroorzaakt doOr de ligging in Wadden-
gebied. Actieve gedoogsituaties zijn geconstateerd, 
waartegen in veel gevallen bezwaar en beroep is 
aangetekend. 

- 
In vergunningen waarbij de gemeenten, de pro-
vincies en het rijk bevoegd gezag zijn, zijn geen 
specifieke voorschrifien aangetroffen die te maken 
hebben met specifiek Waddenzeebeleid. De invloed 
van de provinciale Mer-verordening Vormt hierop 
een uitzondering. Ook vergunningen van Rijks-
waterstaat (Wvo-vergunning) bevatten nagenoeg 
geen specifieke voorschriften. Uitzondering hierop 
vormt de lozingseis van 50 mg/I zWevende stof bij 
scheepswerven. Elders wordt 100 mg/I aange-
houden. Deze eis voor de Waddenzee berust echter 
op algemene uitgarigipunten. Bij overige water-
kwaliteitsbeheerders zijn geert specifieke voor- • 
sctiriften aangetroffen. 

Tegen vergunitingprOcectures en besluiten worcit 
rneestal bezwaar ingediend. Dit leidtvaak tot be- • 
roepszaken bij de Raad van State. Tegen Wvo-
vergunningen (Rijkswaterstaat) Wordt het meest 
bezwaar aangetekend, waarbij een relatie wOrdt 
gelegd met het Waddenzeebeleid. De meeste be 
zWaren worden Ongegrond verklaard. Door de vele 
bezwaren handelt het ambtelijk apparaat alert en, 
nauwkeUrig:Bedrijven erVaren de vele beiwaren Ort 
beroepen vanwege de onzekerheid en het 
tijcIsyerlies als een knelpunt.•• 	 • 

• • 
FreqUeritie haridhavingsbetheken is afgeStemd Op . 
landelijke rnethodiek e  maar is .vOlgens bedrijveri 
hoger dan elders. Aanietten tot onderlinge 	•• • 
afstemming van acties bevoegde gezagen worderi 
gegeven, maar de Verschillen in taken en 
verantwoordelijkhedensdoeti dat weer teniet. 

• .. 	 • 	 • 	 . 	. 	• 	. 	. 
De helft van de procedures Verloopt.ioncler knOP 
punteri. Redelijke .tOt goede-cort-irhunic,atie.: Peen
projectleamS: Uitvoerig ,yoortraject•irt Zeeland an 

• • riviereingebiect (Meer dan 6 maanderi). Knelptinten 
.: .sCheeOSWeiven::relatie•rnilieUvOOrztertin,gen en 

wiiselende waterstanden;„regelgeving Vergt grote 
miliey-inyesteriogenIciteipunteri gelijketijk 	. 

! :-yerdeeld oVer'•11Vm en.Wvo: De•SOecifieketligging. 	• 
'Van liet.bedrijf .heeft geeri effect op het yoortrajeCt. 1  

. 	. 	 . 	, 
:.1Landelijk(UnifOrrn) geitanciaardiSeerde formU- 
. liererf. , PrOiAnCierZeeland .,heetti-eigen : thecklist.. • 	: 

Geen sPeCifieke Mer,regelirig s ybor de , industrie: 
Geen.:speciale ,ecotoxicolOgisChe rapportages. Wel 

• Wordt .infOrmatie.oyer best•bestoandesen uityoer-- 
bare te sctinielien . gevraagd.'Bedrijveri:iijn van 
Owning dat er tey,eel infOrmatie wOrcItgevraagd. • . • . 	 . 	. 	. 	. „ 	 . 

" • "• . 	•• 	• 	 . 	. 	• • 	•• 	• 
,•De.proceduretijd:wordt in veel gevallen oVer, . • . • • . 	•: 
schteden bit heeft algernene. oOrialeen :en geen. 

, relatie Met irigediende be2Wareri of,de.liggirigaan • - 
• de watererv,..Er zijn veel'gedoOgiituaties:geginita- . • 
.teerd (Yootal bij Wyci-verguripingeri), Waarbii • 	„ 
meestal geen bezWaar/berOeRit:aangetekenct: • • , . 	_ 	. 	 . 

Door gemeenten, provinCies:erfrijk:Worderi.geen . • .. 
sPeciale voorSchriften opgeriorneripo,basis van , . 
:beleid•Wettericlielde'of grotes : riViereii; 	'; • • . 
Door Rijkswaterstaat worden.everutiin Speciale voor. .• 
sChriften-opgenoMen. boor 'watersChapPeniworden 
in relatie . rnet de wateren OOk•geert.sOeCiale vow:- • 
schriften opgenomen.. 	. 	. 	. 

Tegen . de: helft.van-de onderzOchte vergunningen 
2..'en-beSIUiten•is - bezWaar aaiv'etekerid::-biti leidde 
:SpOridiscli tot een beroepSiaiktill,:cie:!Raad van 
State In Zeeland richten.tte':bezytiaren'ziCh Met ' 
name tegen:de Wrn-vergunnittg.:81j.'.de. grote :.  

iriyieren:meer tegen WvoYergurtri ..irigen(Rijks ,  
yylateritiat).:Gien relatie 

1 . ...bezwareit en. de:ligging (de. bedrAyert.teiceneryoOlc . ,.. 
"s‘iaak:zet.i: tiezi■vaar Beiwaren ,WOideri":)ieelai 
drige:grorid ifirklaard: 

- 	 . . 	 . 	 _ 	..,• 	. 	. 
.i:FreqUeritie:ls ,..OfootomcipOitiOliptertlethodte 

sehilleryiktaker,VVerentWOOrdélijIChedehidoen,dat 
• weer teniet. • 

In vergelij king Met de - teferentiegebieden:wordeei (Mede op basis van de PKe'-Waddenzee) 
meer bezWaren ingediend en'beroepen aangetekend die de lerigte van des:Vergunning-
prOcedures 66 de iiraag naar ektr:a: .i. nfOrMatie'beIMilOeden;Daarentegen hebbervde'bezwaren 
niet geleid tot aanscherPing ván ::cle:.0Orschriften:Op:basis van Waddenbeleid. D.eze zijri dan oOk, 
Met scherper Clan elders in Nederland: . 



Aanbevelingen 

Het onderzoek bij bestaande bedrijven heeft aangetoond dat de PKB-Waddenzee geen 

negatieve invloed heeft gehad voor de industrievestigingen langs de Waddenzee. Dit betekent 

niet dater niets meer hoeft te gebeuren. Verbeteringen zijn immers altijd mogelijk. Hiertoe 

worden in het onderzoeksrapport aanbevelingen gedaan. 

Deze zijn gericht op: 

- het wegnemen van het negatieve beeld ten gevolge van de PKB-Waddenzee en het 

benadrukken van de positieve uitkomst van het onderzoek 

- 	het verkrijgen van duidelijkheid inzake de opname van de calamiteitenregeling in , 

bestemmingsplannen en de toepassing daarvan 

- het streven naar een goede communicatie tussen overheden, bedrijfsleven en 

belangengroeperingen door bijvoorbeeld invulling te geven aan de een-loket-gedachte 

- het terugdringen van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures bij milieuvergunningen 

door bijvoorbeeld (vooralsnog bij experiment) de belangengroeperingen in een vroegtijdig. 

stadium- bij het vergunningoverleg te betrekken 

- het nader beschouwen van de reikweidte, de gevolgen en de noodzaak van de bepalingen 

van de provinciale Mer-verordening inzake industriele activiteiten 

- het actief benaderen van de media door zowel de vergunningaanvrager als de -verlener 

teneinde de voorgenomen activiteit, de economische betekenis daarvan, de relevante 

milieuaspecten en de te treffen maatregelen voor het voetlicht te brengen. 

Nadere informatie 
Informatie over het onderzoek is te verkrijgen bij de heer ir. 	Sleyfer van de Inspectie 

Ruimtelijke Ordening Noord, Postbus 964, 9700 AZ Groningen, telefoon (050) 318 80 96 en/of bij 

de heer mr. J. van der Velde van Ingenieursbureau 'Oranjewoud B.V., Postbus 24, 

844044 Heerenveen, telefoon (0513) 63 43 44. 

Net onderzoekrapport kan worden verkregen bij Ingenieursbureau 'Oranjewoud' BA/ 

Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van VROM, het ministerie van EZ,. 

de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland, de Havengemeenten, de drie noordelijke 

Kamers van Koophandel, het NCW-Noord en het VNO-Noord-Nederland 

Opowakendrukingenieurshurean' Oranjewoud' B.Vafdding repro 
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Op 6 januari 1998 heeft op verzoek van de MDW-werkgroep een aantal gesprekken met 
vertegenwoordigers van de VNG, het IPO en VNO/NCW (BMRO) plaatsgevonden. Deze 
gesprekken zijn gevoerd met de volgende personen: 
VNG 	 ; mevr. B. Meijssen en mevr. A. Burger 
IPO 	 ; dhr. H. Meulenbelt 
VNO/NCW 	; dhr. J.H.G. van den Broek 

namens Oranjewoud waren aanwezig 
dhr. G. Blekkenhorst 
mevr. T. Tuenter 
dhr. J. van der Velde 

Samengevat zijn tijdens deze gesprekken de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
a) Is het onderzoek voldoende representatief? 
b) Zijn de knelpunten zoals die uit het feitenonderzoek naar voren komen herkenbaar? 
C) Zijn er nog aanvullingen op de oplossingsrichtingen denkbaar? 

ad a) Met betrekking tot de representativiteit gaven partijen aan het onderzoek voldoende 
representatief te vinden. Hierbij werd door dhr. J. van den Broek (VNO/NCW) nog opgemerkt 
dat het onderhavige onderzoek het eerste is dat op feitelijke gegevens is gebaseerd. Dit werd 
door hem als een groot pluspunt gezien. 

ad b) Uit de gesprekken kwam naar voren dat de in het onderzoek geconstateerde knelpunten 
voor het VNO/NCW en de VNG en het IPO zeer herkenbaar zijn. Met name de coordinatierege-
ling tussen de Wet milieubeheer (hierna te noemen; Wm), de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren (Wvo) en de Woningwet (Ww) wordt door partijen als een groot knelpunt ervaren. 

ad c) Als laatste gespreksonderwerp kwamen eventuele oplossingsrichtingen van de gesigna-
leerde knelpunten aan de orde. Partijen gaven aan, op enkele kleine opmerkingen na, geen 
aanvullingen te hebben op de reeds genoemde oplossingsrichtingen. 

Voor een meer uitvoerig verslag van de door onderzoekers gevoerde gesprekken wordt 
verwezen naar het hieronder volgende verslag. 

VNO/NCW dhr J. van den Broek 

Na een korte inleiding gaat dhr. Van der Velde in op de totstandkoming en doelstelling van het 
onderzoek. Desgevraagd wordt aangegeven waarom gekozen is voor een onderzoek onder 
bedrijven in het noorden van het land. Achtergrond hiervan is het in 1995 door Oranjewoud 
uitgevoerde onderzoek naar de vergunningverlening aan bedrijven langs de Waddenzee. Tevens 
wordt meegedeeld dat de knelpunten bij de vergunningverlening bij bedrijfsvestiging zoals die 
uit het onderzoek naar voren komen niet alleen gelden voor bedrijven in de noordelijke provin-
cies maar ook voor bedrijven en overheden in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Noord-
Brabant zoals ook uit de expertpanels blijkt. 

De heer Van den Broek geeft aan dat het hier gaat om een bekend probleem en dat de 
knelpunten zoals die uit het feitenonderzoek naar voren komen zeer herkenbaar zijn. Tevens 
merkt hij op dat hij het positief vindt dat in tegenstelling tot andere onderzoeken over dit 
onderwerp het onderhavige onderzoek is gebaseerd op feitelijke gegevens. Het onderzoek 
wordt door hem dan ook beschouwd als voldoende representatief. 

De heer Van den Broek verwijst naar andere lopende of reeds afgeronde onderzoeken over het 
onderwerp vergunningverlening. Genoemd worden onder andere het onderzoek van K + V naar 
gemeentelijke vergunningen (b.v horecavergunningen) en een onderzoek van DHV naar 
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procedures in de Wet bodembescherming. Uit al deze onderzoeken komen ongeveer gelijke 
oplossingsrichtingen naar voren. De beer Van den Broek kan zich in het algemeen vinden met 
de oplossingsrichtingen zoals deze worden gepresenteerd in het onderzoek. 

De grootste problemen liggen volgens hem bij de coordinatie tussen de Wm- en Wvo-vergun-
ning en in mindere mate de bouwvergunning. Hij pleit er dan oak voor am bij de grotere 
provinciale inrichtingen de vergunningen op basis van de Wm, de Wvo, de Woningwet en de 
Grondwaterwet onder te brengen in den integrate vergunning. Eventueel kunnen oak de sloop-
een aanlegvergunning warden meegenomen. Daarnaast kan ook gedacht warden aan inbedding 
van de MER in de Wm-vergunningprocedure. Een probleem dat zich bij de integrale vergunning 
voordoet is het specialiteitsbeginsel. Doel van dit beginsel is bedrijven of burgers bescherming 
te bieden tegen de overheid. Afwijzing van een bepaalde vergunning is alleen mogelijk op grand 
van een in de wet genoemde afwijzingsgrond. Voornoemd beginsel staat een integrate 
afweging in de weg. Net  komt vaak voor dat bevoegd gezagen wet een integrate afweging 
willen maken maar hiertoe op grand van de wettelijke bepalingen niet bevoegd zijn. De 
zogenoemde "een loket functie" is volgens Van den Broek geen adequate oplossing omdat de 
onderlinge gevechten vervolgens plaatsvinden achter het loket. 

Ter illustratie van het voorgaande merkt de heer Van den Broek het volgende op. In Nederland 
zijn er van uitgaande dat er geen Amvb's zijn ongeveer 387.500 vergunningplichtige inrichtin-
gen. Hiervan vallen t 300.000 onder een Amvb. De 90.000 bedrijven die over blijven zijn 
vergunningplichtig op grand van de Wm. Van deze laatste groep vallen er 3500 onder de 
provincie en de rest onder de gemeente. Deze 3500 bedrijven zorgen voor 90% van de totale 
milieubelasting door de industrie. Daarnaast hebben deze bedrijven vaak eveneens een 
Milieubedrijfsplan (BMP), een milieuzorgsysteem of zijn aangesloten bij een convenant. 
Voorgesteld wordt voor deze bedrijven een integrate vergunning af te geven. Deze vergunning 
dient dan de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.5 van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb) te doorlopen. Voordelen hiervan zijn: 
- geen nieuwe procedure; 
- rechtsbescherming door middel van een beroepsgang bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State; 
- past goed binnen huidig wettelijk systeem. 

Net probleem van (te) lenge procedures wordt door de beer Van den Broek niet als zodanig 
ervaren. Lang is vaak subjectief. Belangrijk is dat afspraken tussen bevoegd gezag en het 
betreffende bedrijf worden nagekomen en dat bij beide partijen de wit is aanwezig is mee te 
denken met de ander (sleutelwoord; communicatie). 

Wat betreft de oplossingsrichting van het laten verminderen c.q. laten vervallen van adviezen 
door wettelijke adviseurs wordt nog door de heer Van den Broek tenslotte nog opgemerkt dat 
dit wet als een probleem wordt gevoeld (men ziet immers in het gros van de gevallen niet dat er 
daadwerkelijk lets gebeurt) maar dat dit in praktijk niet tot daadwerkelijke knelpunten leidt. 
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Na eveneens een korte inleiding door de heer Van der Velde wordt nader ingegaan op het 
feitenonderzoek en de tussenrapportage met bijbehorende schema's. 

Zowel het dhr. Meulenbelt van het IPO als mevr. Meijssen van het VNG geven aan dat de 
knelpunten die uit het feitenonderzoek naar voren komen herkenbaar zijn. Zij doelen dan met 
name op de roep om integratie van de WV0- in de Wmvergunning. Daarnaast geven zij aan dat 
de representativiteit van het onderzoek goed is. Wel merkt mevr. Meijssen op dat blijkbaar de 
problemen met de minder bekende vergunningen niet zo groot zijn als weleens wordt gedacht. 
Zij vraagt zich af of dit ook in het onderzoek aan de orde is gekomen? Dhr. Blekkenhorst geeft 
desgevraagd aan dat blijkbaar de voorlichting (zie ook schema 5 van de tussenrapportage) van 
de gemeente, uitzonderingen daargelaten, voldoende is. Er bestaan natuurlijk altijd lastige 
ambtenaren en moeilijke bedrijven. Dit zal ook nooit helemaal uit te sluiten zijn omdat vergun-
ningverlening tenslotte "mensenwerk" blijft. 

Mevrouw Burger sinds kort werkzaam bij de VNG en daarvoor werkzaam bij de milieudienst 
Amsterdam geeft aan dat zij het opvallend vindt dat de periode tussen vergunningaanvraag en 
vergunningverlening bij de onderzochte cases in Noord-Nederland zo kort is. Dit valt volgens de 
heer Blekkenhorst te verklaren uit het felt dat zich minder bedrijven vestigen in het Noorden. 
Uit de expertpanels die gehouden zijn in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Flevoland kwam ook naar voren dat de totale duur tussen de aanvraag en verlening van de 
vergunning in die provincies langer is. Verklaring voor dit verschil is dat er in die provincies 
sprake is van een bedrijvenoverschot dat zich wil vestigen. 

Algemeen wordt zowel bij de bedrijven als de bevoegd gezagen de behoefte gevoeld aan een 
integrate vergunning. Door dhr. Meulenbelt wordt de hoop uitgesproken dat het advies van de 
MDW-werkgroep er aan bijdraagt dat er nu ook daadwerkelijk iets verandert. 

Als de cijfers afkomstig van het BMRO (VNO/NCW) worden besproken geven zowel de VNG als 
het IPO aan dat deze cijfers bij hen bekend aim. Wat betreft het voorstel Van de heer Van den 
Broek om eerst voor deze bedrijven tot een oplossing te komen omdat voor deze groep de 
problemen het grootst zijn, geeft het IPO aan dat juist omdat de problemen het grootst zijn bij 
deze groep beter met de andere groep kan worden begonnen. 

Vervolgens worden kort de oplossingsrichtingen besproken. De heer Meulenbelt en mevr. 
Meijssen geven aan geen aanvullingen te hebben op de reeds genoemde oplossingsrichtingen. 
Hun opmerkingen bij de reeds genoemde oplossingsrichtingen zullen warden verwerkt. 
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Bijlage 7: Verantwoording van wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd 

Zoals in paragraaf 1 .2 reeds is aangegeven, is door de beperkte tijd waarbinnen het onderzoek 
moest worden afgerond, gekozen voor een tweedeling in het onderzoek. In het eerste, meet 
intensieve gedeelte, is een uitputtende analyse gemaakt van een aantal individuele gevallen van 
vergunningverlening. Om het onderzoeksgebied zoveel mogelijk te verbreden is in het tweede 
gedeelte gekozen voor de meet globale werkwijze met expert-panels. Via beide routes is naar 
de mening van de onderzoekers een voor Nederland representatief inzicht verkregen in de wijze 
waarop vergunningverlening bij bedrijfsvestiging c.q. -uitbreiding in de praktijk tot stand komt. 

Onderstaand zal voor beide delen binnen het onderzoek een verantwoording van de manier 
waarop het onderzoek is uitgevoerd, worden gegeven. 

Deel 1; analyse van individuele cases 
Vanwege het feit dat het onderzoek min of meer in gang is gezet in de noordelijke provincies, is 
hier een aantal individuele cases geanalyseerd. Om binnen de provincies Friesland en Groningen 
te kunnen bepalen welke cases uiteindelijk onderzocht zouden worden, is een aantal uitgangs-
punten geformuleerd. Aan de hand van deze uitgangspunten is de omvang van de onderzoeks-
populatie afgebakend. De uitgangspunten waren: 
a- de omvang moet representatief naar het aantal afgegeven vergunningen per 

bevoegd gezag. Hierbij is uitgegaan van resp. rijk, provincie en gemeente. Aange-
zien niet alle gemeenten in het onderzoek konden worden betrokken is een 
inperking gemaakt naar verstedelijkte gemeenten (Leeuwarden, Groningen), 
industridle kernen (Heerenveen, Veendam), havengemeenten (Harlingen, DelfzijI) 
en de meet landelijke gemeenten (Weststellingwerf, Leek). Omdat de waterschap-
pen/rijkswaterstaat automatisch volgen uit vergunningprocedures bij den van de 
overige bevoegde gezagen, zijn deze niet afzonderlijk genoemd. 

b- de onderzoekspopulatie moet qua bedrijfsactiviteit representatief zijn. Dit wordt 
meegenomen binnen de keuze van bevoegde gezagen. Van de vier bevoegde 
gezagen is elk bevoegd gezag immers gekoppeld aan een min of meet afgebaken-
de groep bedrijfsmatige activiteiten. 

c- de onderzoekspopulatie moet qua type vergunning representatief zijn. Aangezien 
de Wm vergunning nagenoeg altijd aan de orde is, is ervoor gekozen om de Wm-
vergunning als uitgangspunt te nemen. 

d- de onderzoekspopulatie moet qua omvang representatief zijn voor het aantal 
verleende vergunningen. Hierbij is uitgegaande van de totale aantallen verleende 
Wm-vergunningen die den van de bevoegde gezagen per 1-1-'95 tot heden heeft 
behandeld. De datum 1-1-'95 is genomen omdat vanaf dat moment gesproken 
kan worden van een goede omgang met de Wm-systematiek. 

De genoemde uitgangspunten hebben geleid tot een totaal van 26 te onderzoeken cases. Deze 
cases zijn als volgt over de verschillende bevoegde gezagen verdeeld: 
- Rijk; 2 cases 
- Provincie Friesland; 4 cases 
- Provincie Groningen; 3 cases 
- Gemeente Leeuwarden; 2 cases 
- Gemeente Groningen; 2 cases 
- Gemeente Heerenveen; 2 cases 
- Gemeente Veendam; 3 cases 
- Gemeente Harlingen; 2 cases 
- Gemeente DelfzijI; 2 cases 
- Gemeente Weststellingwerf; 2 cases 
- Gemeente Leek; 2 cases 

Het benoemen van de 26 cases is in overleg gebeurd met de werkgroep. Hierbij is niet alleen 
gekeken naar de vooraf geformuleerde uitgangspunten. Het feit dat van de cases ook een 
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belangrijk leereffect moet uitgaan, is hierbij eveneens belangrijk geweest. Het leeref fect is 
veelal gelegen in het felt dat de case niet altijd vlekkeloos is verlopen of doordat juist is 
geexperimenteerd met een afwijkende werkwijze. Hierdoor is de kans aanwezig dat de cases 
een enigszins gekleurd beeld laten zien. Door de resultaten van de 26 cases echter at te zetten 
tegen landelijk verkregen informatie (zie deel 2), schetst het onderzoek in zijn totaliteit een voor 
heel Nederland herkenbaar beeld. 

Het proces van vergunningverlening binnen de cases is via interviews en dossier onderzoek 
geanalyseerd. Net  interview verliep daarbij aan de hand van een gestandariseerd vraag- en 
antwoordformulier. Dit formulier bestond uit drie delen. In het eerste deel werd ingegaan op de 
algemene werkwijze die het betreffende bevoegd gezag bij vergunningverlenig hanteert. Het 
tweede en derde deel ging specifiek in op de te onderzoeken case. Deel twee van het onder-
zoek behandelde daarbij het traject dat vooraf gaat aan het daadwerkelijk indienen van een 
vergunning aanvraag. Het derde deel ging in op zaken als communicatie, termijnen, bezwaar en 
beroep. De interviews zijn afgenomen met de ambtenaren die betrokken waren bij de betreff en-
de case en, met name voor de invulling van deel 1, met het (afdelings)hoofd vergunningverle-
ning. 

Om niet alleen de mening van het bevoegd gezag over de case in beeld te brengen, zijn ook de 
26 bedrijven benaderd. Voor hun inbreng in het onderzoek is gekozen voor het houden van een 
expert-panel. Omdat de opkomst voor dit panel aan de lege kant was (2 bedrijven en 2 
vertegenwoordigende organisaties) is tevens een enquete uitgezet. Van de 26 enquetes zijn 
uiteindelijk 7 geretourneerd. Dit betrof in alle gevallen bedrijven die niet op het panel aanwezig 
waren. In zijn totaliteit hebben van de 26 benaderde bedrijven 9 bedrijven (=35 %) aan het 
onderzoek deelgenomen. Voor de onderzoeksopzet van het panel en de enqudte wordt naar de 
beschrijving van deel 2 verwezen. 

Deel 2; onderzoeksverbreding via expert-panels 
Naast de analyse van 26 cases in Friesland en Groningen is het proces van vergunningverlening 
ook binnen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Flevoland geanalyseerd. Er is voor 
deze verbreding van het onderzoeksgebied gekozen om te voorkomen dat de 'eigen structuur 
en cultuur van vergunningverlening' binnen een individuele provincie een te bepalende determi-
nant wordt. Met het oog op de beschikbare tijd was het echter niet mogelijk om tot een 
uitputtende analyse van individuele cases te komen. 

Om toch voldoende grip te krijgen op de wijze van vergunningverlening binnen de genoemde 
provincies en te zorgen voor een zo groot mogelijke spreiding over bevoegde gezagen, zijn in 
alle due provincies expert-panels georganiseerd. Voor deze expert-panels zijn alle bevoegde 
gezagen binnen de provincies (gemeente, waterschap, regio, provincie) zowel schriftelijk als 
telefonisch uitgenodigd om deskundige medewerkers at te vaardigen. Dit heeft geresulteerd in 
een opkomst van gemiddeld 12 personen per panel (hoof dstuk 6 geeft aan welke bevoegde 
gezagen bij de panels aanwezig waren). 

In elk van de panels is dezelfde werkwijze gehanteerd. In een tijdsbestek van telkens 2 uur zijn 
5 verschillende thema's de revue gepasseerd. De thema's zijn via een aantal vragen aan de 
orde gesteld. Deze thema's hadden betrekking op respectievelijk: 
- de algemene werkwijze bij vergunningverlening 
- het voorfase bij vergunningverlening 
- het vergunningentraject 
- bezwaar en beroep 
- overige c.q. toekomstige ontwikkelingen 
Via deze thema's is het verloop van de wijze waarop vergunningen worden verleend in beeld 
gebracht. De genoemde thema's en de vragen daarbinnen komen overeen met hetgeen bij de 
case-study aan de orde is geweest. Hierdoor kunnen de resultaten van de expert-panels 
worden vergeleken met de uitkomsten van de 26-cases in Friesland en Groningen. 

Door de werkwijze met de panels is de situatie, in vergelijking tot de analyse van de 26 cases, 
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meer in zijn algemeenheid geanalyseerd. Het beeld dat uit de panels naar voren is gekomen 
dient dan ook als 'referentiekader' waaraan de resultaten van het onderzoek in Friesland en 
Groningen gespiegeld zijn. Op deze manier kunnen deze gegevens op hun waarde en represen-
tativiteit warden ingeschat. Uit de schema's in hoofdstuk 9 blijkt dat deze opzet een goed 
beeld heeft opgeleverd. 

Uit de reacties van de aanwezige panel-leden bleek dat de werkwijze en de aan de orde 
gestelde onderwerpen als herkenbaar werden ervaren voor hetgeen in 'vergunningen land' 
leeft. 

Aangezien vergunningverlening niet alleen een zaak is van bevoegde gezagen maar ook van 
bedrijven, is het relevant om ook hun mening hierover te achterhalen. Omdat uit eerdere 
ervaringen blijkt dat het bedrijven vaak aan tijd ontbreekt am intensief met dergelijke onderzoe-
ken mee te draaien, is eveneens gekozen voor de aanpak van expert-panels. De opzet en 
uitwerking van deze expert-panels was identiek aan de expert-panels voor bevoegde gezagen. 
Hierdoor was het goed mogelijk om de verkregen gegevens met de output van andere deelon-
derzoeken (case-studie en expert-panel overheden) te vergelijken. 

Er zijn in totaal drie expert-panels voor bedrijven georganiseerd. De bedrijven die benaderd zijn 
voor deelname, waren 'getipt' door de locale vestigingen van Oranjewoud, de bevoegde 
gezagen ter plaatse en overkoepelende organisaties als Kamers van Koophandel. Bij de panels 
in Zuid-Holland en Brabant zijn gemiddeld 6 a 7 personen geweest. Een derde panel in 
Flevoland is wegens gebrek aan deelnemers niet doorgegaan. Aangezien deze opkomst niet aan 
de verwachting van 10 tot 15 deelnemers voldeed, is gekeken naar de non-respons. Het bleek 
dat met name de grotere bedrijven en de vertegenwoordigende organisaties (Kamers van 
Koophandel, branche organisaties etc.) aanwezige waren. Waarschijnlijk hebben de kleinere 
bedrijven niet de capaciteit om iemand naar het panel af te vaardigen. 

Om ervoor te zorgen dat deze groep kleinere bedrijven wel in het onderzoek betrokken zou 
worden, zijn alle eerder aangeschreven bedrijven schriftelijk met een enquete benaderd. Van de 
in totaal 95 verzonden enquetes zijn 17 geretourneerd. De enquetes waren zodanig opgesteld 
dat men via kort antwoorden op de vragen kon reageren. De onderwerpen die aan de orde zijn 
gesteld, waren identiek aan de thema's uit de expert-panels. Aangezien de gegevens uit deze 
enquetes compacter van aard zijn dan de informatie uit de expert-panels, kan de informatie uit 
de enquetes niet bij de informatie van de panels worden 'opgeteld'. De informatie is dan oak 
apart verwerkt en dient, net als alle gegevens uit de expert-panels, als referentiekader voor het 
case-onderzoek. 

Met betrekking tot de expert-panels is van verschillende kanten geopperd om de panels niet te 
scheiden in een panel voor bevoegde gezagen en een panel voor bedrijven. Deze scheiding is 
echter bewust aangebracht zodat beide partijen vrijuit konden spreken zonder dat de discussie 
zou verzanden in een 'welles nietes' discussie. 

Aan het eind van het onderzoek zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van 
VNO/NCW, IPO en de VNG. Het doel van deze interviews was niet zozeer het vergaren van 
nieuwe gegevens, maar meer het controleren van de onderzoeksuitkomsten. De interviews 
gingen in op de herkenbaarheid van de gesignaleerde knelpunten en het aangeven van 
eventuele (aanvullende) oplossingsrichtingen. Naar de mening van de genterviewden waren in 
de toen voorliggende concept-rapporten alle relevante onderwerpen in voldoende mate aan de 
orde gekomen. 

Analyse 
Het beschreven onderzoek heeft een grate hoeveelheid gegevens opgeleverd. Deze gegevens 
zijn op twee manieren verwerkt. Als eerste zijn per deelonderzoek de gegevens geanalyseerd. 
Dit heeft een zet met basis gegevens opgeleverd waarmee de werkgroep haar aanbevelingen 
kan onderbouwen (deel 1). Daarnaast is aan de hand van een aantal thema's een dwarsdoor-
snede gemaakt van alle verzamelde informatie (deel 2). Bij deze thema's is per deelonderzoek 
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aangegeven wat de resultaten hiervan zijn. De thema's vertegenwoordigen de 'hot items' van 

het onderzoek. 

Tenslotte is op een aantal onderdelen een vergelijking gemaakt met een onderzoek uit 1995. 
Dit betrof een onderzoek naar de vergunningverlening aan industriele bedrijven langs de 
Waddenzee (Pilot-Project-Waddenzee). De informatie die analyse van een 15-tal cases destijds 
heeft opgeleverd, is opnieuw in het onderzoek verwerkt. Het betrof hier gegevens over het 
traject van vergunningverlening (voortraject, informatieverstrekking, termijnen, bezwaar & 
beroep etc.). Daar de aard van gegevensverwerving en analyse gelijk was aan het huidige 
onderzoek, konden de gegevens opnieuw warden gebruikt. 
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Het onderzoek is tot stand gekomen onder begeleiding van de werkgroep MDW 'vergunningver-
lening bij bedrijfsvestiging', bestaande uit de volgende personen: 

Werkgroep MDW: 

• de heer J.G.M. Alders, voorzitter (Commissaris van de Koningin Provnicie Gronigen) 
• de heer drs. M.G.H. Ruiter, secretaris (Ministerie van Economische Zaken) 

• de heer ir. R.A.C.M. Bonnier (Ministerie van Economische Zaken, Regio Noord) 
• de heer mr. T.C. Borman (Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving) 
• de heer J.N.M. Haerkens MIB (Werkgeversvereniging Noord) 
• de heer J. Holkema (Provincie Friesland, Afdeling Milieu en Vergunningenbeleid) 
• de heer mr. drs. C.A. Jansen (Ministerie van VROM) 
• mevrouw mr. B.E.A. Meijsen (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 
• de heer drs. H. Nagelhout (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
• de heer ing. A.J. Pothaar (Waterschap Friesland) 
• de heer ir. W.G. Prins (Rijkswaterstaat Noord-Nederland) 
• mevrouw mr. M.C.J. van Roosmalen (Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving) 
• de heer dr. B.H. Reussink (Regionale Inspectie Milieuhygiene Noord) 
• de heer mr. H.A. Smit (Provincie Groningen, Dienst Ruimte Milieu) 
• de heer mr. E.J. de Vries (Ministerie van Economische Zaken) 
• de heer drs. E. Wind (Kamer van Koophandel Friesland) 

Onderzoekers: 

• de heer mr. J. van der Velde, projectleider (Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.) 
• de heer mr. G. Blekkenhorst (lngenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.) 
• de heer drs. J. Dijkstra (Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.) 
• de heer drs. R. Stijkel (Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.) 
• mevrouw mr. T. Tuenter (Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.) 

Adviseurs: 

• de heer prof. mr . P.J.J. van Buuren (Universiteit van Utrecht) 
• mevrouw mr. G.M.M. Kok (Kolpron Consultants) 
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pro fiel 
'Oranjewoud', raad en daad op maat! 

'Oranjewoud', in 1951 opgericht, is een van de 

grootste onafhankelijk en multidisciplinair ope-

rerende ingenieursbureaus in Nederland. 

Het bureau levert, tegen een concurrerende 

prijs, kwalitatief hoogwaardige diensten op het 

brede terrein van infrastructuur, natuur en 

landschap, vrijetijdsvoorzieningen, milieu, bouw 

en vastgoedzaken. 

Van de lokale tot de landelijke overheid, van 

handel tot industrie, van midden- en kleinbedrijf 

tot multinational, van non-profit sector tot par-

ticulier: alle opdrachtgevers zijn belangrijk. 

De diensten varieren van onderzoek, 

(beleids)advisering, planvorming, projectvoor-

bereiding en directievoering tot en met realisa-

tie, beheer en onderhoud. Al naar gelang de 

wens van de opdrachtgever verzorgt 'Oranje-

woud' een sliecifiek gedeelte, een combinatie 

van meerdere onderdelen, of het gehele traject. 

'Oranjewoud', sterk in teamwerk 

'Oranjewoud' beschikt over 1700 ervaren, 

goed opgeleide en enthousiaste medewerkers, 

met verantwoordelijkheidsgevoel naar op-

drachtgever en collega. Nuchtere vakmensen, 

flexibel en marktgericht in aanpak en met 

gevoel voor kwaliteit in dienstverlening en 

samenwerking. 

'Oranjewoud', altijd binnen handbereik 

'Oranjewoud' speelt alert in op ontwikkelingen 

en veranderingen, of deze zich nu voordoen in 

de samenleving of in de techniek. 'Oranjewoud' 

staat dicht bij de opdrachtgever. In letterlijke zin 

zelfs: naast de landelijke afdelingen Ruimte & 

Milieu en Grondzaken & Vastgoedadvisering 

opereren vijf volledig geoutilleerde vestigingen 

slagvaardig, efficient en effectief in de verschil-

lende regio's. Kennis van lokale omstandigheden 

en inzicht in landelijke ontwikkelingen zijn dus 

altijd binnen handbereik. 

Tevens vestigingen in: 
Groningen, Assen, Stadskanaal, Jisp, Goes en Lomm 

-gekopieerd op chloorvrij gebleekt papier- 

11111—Hoofdkantoor 
Kon. Wilhelminaweg 1/11 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax: (0513) 63 33 53 

MT-District Noord 
Kon. Wilhelminaweg 1 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax: (0513) 63 33 53 

Er—District Oost 
Keulenstraat 3 
Postbus 321 
7400 AH Deventer 
Telefoon: (0570) 67 94 44 
Telefax: (0570) 63 72 27 

Iff—District Midden 
Wisselweg 1 
Postbus 10044 
1301 AA Almere-Stad 
Telefoon: (036) 539 64 1 I 
Telefax: (036) 533 81 89 

III—District West / Landelijke 
afdeling Ruimte & Milieu 
Rivium Quadrant I 
CapeIle aid Ijssel 
Postbus 8590 
3009 AN Rotterdam 
Telefoon: (010) 447 77 44 
Telefax: (010) 447 77 47 

UDistrict Zuid / Landelijke afdeling 
Grondzaken & Vastgoedadvisering 
Beneluxweg 7 
Postbus 40 
4900 AA Oosterhout 
Telefoon: (0162) 48 70 00 
Telefax: (0162) 45 11 41 

II—Kantoor Geleen 
Mijnweg 3 
6167 AC Geleen 
Telefoon: (046) 478 92 22 
Telefax: (046) 478 92 00 

IIF-Oranjewoud International 
Kon. Wilhelminaweg 1/11 
Postbus 24 
8440 AA Heerenveen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax: (0513) 63 33 53 

an 

WC171/°:7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144

