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Wijziging Verordening op de bekendmaking 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de Verordening tot wijziging van de Verordening op de bekendmaking 2012 vast te stellen; 
II. het besluit onder I bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. 
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(Publieks-)samenvatting 

Recente jurispmdentie geeft aanleiding de Verordening op de bekendmaking 2012 aan te passen. De 
Verordening tot wijziging van de Verordening op de bekendmaking 2012 voorziet hierin. 

Inleiding 

Uit recente jurispmdentie van de Raad van State is ons gebleken dat de per 1 januari 2012 in 
werking getreden Verordening op de bekendmaking 2012 wellicht niet geheel voldoet aan de 
wettelijke eisen voor een bepaalde categorie, namelijk ontwerpbesluiten, en dat deze op een 
onderdeel moet worden aangepast. 

Beoogd resultaat , __^ • 

Aanpassing van de verordening aan de wettelijke eisen. 

Kader 

De Algemene wet bestuursrecht. 

Argumenten/afwegingen 

Uit jurispmdentie van de Raad van State op 15 augustus 2012 blijkt dat deze nu vindt dat ingeval 
van kennisgevingen van ontwerpbesluiten (bijv. een ontwerpvergunning), deze kennisgevingen 
alleen elektronisch mogen gebeuren als dit in een verordening is bepaald. 
Bij de besluitvorming over elektronische bekendmakingen en kennisgevingen in plaats van plaatsing 
in de Groninger Gezinsbode, is beoogd alle verplichte mededelingen elektronisch te laten verlopen, 
tenzij wettelijk anders voorgeschreven. Dus ook de kennisgevingen van ontwerpbesluiten. Dit blijkt 
ook uit de besluitvorming in college en raad. Hiermee is beoogd deze werkwijze juridisch te hebben 
vastgelegd. 
Voor het onderdeel verplichte kennisgevingen van ontwerpbesluiten stelt de Raad van State nu dat 
ook hiervoor bij verordening moet worden vastgelegd dat deze slechts elektronisch plaatsvinden. De 
Raad van State betrekt bij het artikel 3:12 Awb over kennisgevingen van ontwerpbesluiten een ander 
artikel, 2:14 Awb, dat staat in een afdeling die oorspronkelijk gaat over e-mailverkeer. Dit artikel 
wordt nu ook van toepassing verklaard in samenhang met 3:12 Awb. 

Voorstel is het onderdeel kennisgevingen voor de zekerheid op te nemen in de verordening. Trip is 
om advies gevraagd en zij adviseert ook tot deze aanpassing. De jurispmdentie heeft geen gevolgen 
voor bekendmakingen van besluiten, zoals regelgeving (verordenlngen, beleidsregels etc.). 
Samen met de afdeling Rechtsbescherming en betrokken vakdirecties wordt bekeken in hoeverre dit 
gevolgen zou kunnen hebben voor lopende procedures. 

Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

De afgelopen weken zijn de kennisgevingen voor de zekerheid niet alleen elektronisch, maar ter 
voorkoming van risico's ook in de Groninger Gezinsbode worden geplaatst. Dit heeft tijdelijk extra 
kosten met zich meegebracht, ingeschat op een paar duizend euro. 



Realisering en evaluatie 

Na vaststelling van de verordening treedt deze in werking met temgwerkende kracht tot en met 
1 januari 2012. Wij vinden dit verantwoord, aangezien tot deze werkwijze al voor 1 januari 2012 is 
besloten en dit ook naar buiten toe steeds is gecommuniceerd. 

Met vriendelijke groet, 
WgQt van Groningen, 

ehwinkel A. (Maarten) Ruys 



ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

Gelet artikel 149 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening op de bekendmaking 2012. 

Artikel I Wijziging verordening 
De Verordening op de bekendmaking 2012 wordt als volgt gewijzigd: 

A. De zin "Gelet op artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht en artikel 139 j° 149 
Gemeentewet" wordt vervangen door: "Gelet op onder andere artikel 2:14, tweede lidj° 3:12 
en 3:42 Algemene wet bestuursrecht en artikel 139j° 149 Gemeentewet". 

B. De titel van artikel 2 komt te luiden: 
2 Bekendmaking en kennisgeving 

C. In artikel 2 wordt een nieuw vijfde toegevoegd, dat komt te luiden: 
5. Berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, als bedoeld in artikel 2:14, 
tweede lid Algemene wet bestuursrecht, worden uitsluitend elektronisch verzonden door 
plaatsing op de gemeentelijke website, tenzij in specifieke wetgeving anders is 
voorgeschreven. 

D. In artikel 3, wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat komt te luiden: 
2. In afwijking van artikel 2, vijfde lid, kunnen kennisgevingen ook worden geplaatst in een 
huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze. 

E. Artikel 3, tweede lid wordt vemummerd tot artikel 3, derde lid. 



Artikel II Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt temg tot en met 
1 januari 2012. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



Toelichting 
Met deze verordening is beoogd voor alle bekendmakingen en kennisgevingen te regelen dat 
deze elektronisch plaatsvinden, tenzij in specifieke wetgeving of deze verordening anders is 
of kan worden geregeld. Naast de bekendmakingen en kennisgevingen als bedoeld in de 
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, wordt daarmee ook gedoeld op 
bekendmakingen en kennisgevingen die moeten worden gedaan o.g.v. relevante sectorale 
wetgeving, zoals de Wet mimtelijke ordening. Wet milieubeheer, Wet algemene bepaiingen 
omgevingsrecht etc. 

In artikel 2, vijfde lid, is beoogd te regelen dat de verzending van berichten die niet tot een of 
meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch gebeurt. Wel is artikel 3, tweede lid, 
de mogelijkheid opgenomen om kennisgevingen daamaast ook op fysieke wijze te doen 
pliiatsvinden. 


