
Reactie van het college van burgemeester en wethouders 

Geachte raadsleden,
Hierbij, zoals toegezegd in het Politiek Forum van 18 februari, een reactie op de motie van de LPL, 
aangaande de APV, diverse artikelen inzake positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen 
(paragraaf 4.1.3.3. van de AWB).

In de motie wordt het College verzocht bij alle bepalingen aangaande vergunningen, ontheffingen 
en andere beschikkingen, waarbij paragraaf 4.1.3.3. van de AWB van toepassing kan zijn, aan te 
geven welke motivatie ten grondslag ligt aan de keuze voor het al dan niet toepassen of vermelden 
van de paragraaf en daarover uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren aan de raad.

Zoals gezegd is het VNG-model het uitgangspunt geweest voor de Leiderdorpse APV. Het VNG-model 
is voorzien van een toelichting (ca.170 pagina’s). Hierin staat ook uitgelegd welke afweging de VNG 
heeft gemaakt bij het wel of niet van toepassing verklaren van de lex silencio positivo (lsp) bij 
verschillende artikelen. Wij volgen deze afweging.

Een belangrijke reden voor het NIET van toepassing verklaren van de lex silencio positivo, is dat er 
dwingende redenen zijn van algemeen belang. Zo staat ook uitgelegd in de toelichting van de VNG. 
Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een evenementenvergunning, moet er een complexe afweging 
worden gemaakt, waarbij aspecten van openbare orde en bijvoorbeeld milieu een belangrijke rol 
spelen. Er is niemand bij gebaat als de vergunning van rechtswege wordt verleend, omdat de lsp van 
toepassing zou zijn.

Een andere reden om de lsp NIET van toepassing te verklaren, is daar waar het zeer onwenselijk zou 
zijn voor inwoners, als een vergunning of ontheffing stilzwijgend wordt verlengd. Hierbij kan worden 
gedacht aan artikel 2:29 Sluitingstijd. Indien een ontheffing hiervan stilzwijgend wordt verleend, 
worden omwonenden gedupeerd. Daarom is hier de lsp niet van toepassing verklaard.

Een reden om de lsp WEL van toepassing te verklaren, kan zijn dat er geen dwingende redenen zijn 
van algemeen belang en er geen complexe afweging behoeft te worden gemaakt. Hierbij kan 
worden gedacht aan bijvoorbeeld artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen. Hierop is een verbod, 
waarvoor een ontheffing zou kunnen worden verleend. In de regel vraagt de beslissing omtrent het 
verzoek geen complexe afweging. Zo staat dit ook omschreven in de toelichting van de VNG bij dit 
artikel.

de motie
In betreffende motie wordt verzocht om bij alle vergunningen, ontheffingen en andere 
beschikkingen waar de lsp van toepassing kan zijn, aan te geven wat de motivatie is deze wel of niet 
van toepassing te verklaren. Een medewerker zou vóór 1 juli 2019 dit uit de toelichting van de VNG 
kunnen halen en dit in een overzicht kunnen zetten. Een andere mogelijkheid is dat 
geïnteresseerden zelf de toelichting van de VNG er op naslaan. 

Met vriendelijke groet, namens het college,

Laila Driessen


