
 

Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Deze bepaling behoeft geen toelichting. 
 
Artikel 2 Toepassingsbereik 
Deze bepaling behoeft geen toelichting. 
 
Artikel 3 Elektronisch gemeenteblad 
Het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven met inachtneming van de bepalingen uit 
de Regeling bekendmaking en beschikbaarstell ing regelgeving decentrale overheden. Gelet 
op artikel 1 van deze Regeling heeft het college bepaald dat het elektronisch gemeenteblad 
van de gemeente Haren wordt geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl. 
 
In het gemeenteblad wordt aangegeven wanneer het is uitgegeven. Daarnaast bli jf t  het ge-
meenteblad na uitgifte beschikbaar via de landeli jke sites www.officielebekendmakingen.nl 
en www.overheid.nl. 
 
Het zal het niet alt i jd mogelijk zijn het gehele besluit in de mededeling op te nemen. In dat 
geval kan worden volstaan met het weergeven van de zakeli jke inhoud, dat wil zeggen een 
omschrijving of samenvatting van het besluit. In dat geval dient het besluit ook ter inzage te 
worden gelegd (artikel 3:42, derde lid Awb). 
 
Artikel 4 Bekendmaking 
De wetteli jke verplichting voor bekendmaking in een elektronisch gemeenteblad, bestaat 
alleen voor algemeen verbindende voorschriften (met name verordeningen). Er is echter 
voor gekozen om ook de andere besluiten van algemene strekking via het elektronisch ge-
meenteblad bekend te maken. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleidsregels, mandaatbeslui-
ten, ontwerpbesluiten etc. Dit bevordert de vindbaarheid van de besluiten en de gemeente 
bespaart op deze manier op advertentiekosten. 
 
Artikel 5 Kennisgeving 
Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd, tenzij een wette-
li jk voorschrift anders bepaalt (artikel 2:14 Awb). Door in de gemeenteli jke verordening op 
te nemen dat dit uitsluitend elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van 
een wetteli jk voorschrift. Het doel van dit art ikel is het bieden van een wetteli jke grondslag 
zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving. Te denken 
valt aan aanvragen om omgevingsvergunningen, exploitatieovereenkomsten, verleende mo-
numentenvergunningen etc. 
 
De mogelijkheid wordt opengehouden om af te wijken van het uitgangspunt dat alle beslui-
ten louter op elektronische wijze bekend worden gemaakt. Zo heeft de gemeente de moge-
li jkheid een afweging te maken of zij voldoet aan de voorwaarde dat de elektronische ken-
nisgeving daadwerkeli jk al diegenen kan bereiken die bedenkingen zou kunnen hebben te-
gen een (ontwerp)besluit.  
Naast de kennisgeving regelt dit art ikel nog de publicatie van een categorie mededelingen 
zonder wetteli jke grondslag.  
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Artikel 6 Bijzondere omstandigheden 
In afwijking van de artikelen 4 en 5 kan een bekendmaking of een kennisgeving in bi jzonde-
re omstandigheden worden geplaatst in een huis-aan-huis blad, dan wel op een andere ge-
schikte wijze worden verzonden. Een voorbeeld van een andere geschikte wijze is een door 
de burgemeester uitgevaardigde noodverordening die wordt bekend gemaakt door de tekst 
ervan aan te plakken op of in het gemeentehuis. 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze bepaling behoeft geen toelichting. 
 
Artikel 8 Citeertitel 
Deze bepaling behoeft geen toelichting. 
 
 
 
 


