
7 juni 2012 

 

Bachelor eindproject 

 

Onderzoek naar mogelijkheden om het vergunningverleningsproces van 
omgevingsvergunningen voor onder andere de activiteit bouwen efficiënter te 

laten verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Emens           0716250 
 
 

Classificatie: openbaar 
 

Begeleiders gemeente Eindhoven 
B. Kerssemakers-Somers – Afdelingshoofd Vergunningen, Bouwen en Milieu 
ing. M. Hekker – Senior Projectadviseur 

Begeleiders TU/e 
dr.ir. J.J.M. Trienekens – Universitair Hoofddocent 
dr.ir. B.F. van Dongen – Universitair Docent



i 
 

Abstract 
Dit document beschrijft een onderzoek dat bij de gemeente Eindhoven is uitgevoerd, waarin het 
vergunningverleningsproces van omgevingsvergunningen voor onder andere de activiteit 
bouwen is geanalyseerd. Het doel is het identificeren van mogelijkheden om het 
vergunningverleningsproces efficiënter te laten verlopen. Hierbij lag de focus op mogelijkheden 
om het aantal benodigde verzoeken om aanvulling te reduceren. Allereerst is middels een 
kwantitatieve analyse de huidige situatie van het procentuele aantal benodigde verzoeken om 
aanvulling in kaart gebracht. Vervolgens zijn elementen die de kwaliteit van de aanvraag 
beïnvloeden, geanalyseerd. Deze elementen zijn de informatievoorziening op de website, het 
informatiegesprek, het vooroverleg en de conceptaanvraag. Voorts is het huidige 
vergunningverleningsproces schematisch beschreven en aan de hand van wetenschappelijke 
literatuur geanalyseerd. Als laatste zijn deze resultaten gecombineerd tot een advies dat in de 
eerste plaats uit aanpassingen aan de informatievoorziening bestaat. In de twee plaats bestaat het 
uit verbetervoorstellen van het vergunningverleningsproces. Het derde deel van het advies 
bestaat uit een ontwerp waarin persoonlijk contact met de vergunningaanvrager in een vroeg 
stadium van het proces plaatsvindt.  
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Lijst van definities en afkortingen 

Definities 
Besluit omgevingsrecht Document waarin onder andere staat voor welke activiteiten een 

vergunning vereist is en welk bevoegd gezag deze vergunning 
verleent. 
 

Bestemmingsplan Document bestaande uit een toelichting, een plankaart en 
voorschriften, waarin de ruimtelijke ordening van de gemeente 
bepaald is. Bindend voor burgers, bedrijven, instellingen en de 
gemeente. 
 

Bevoegd gezag Het bestuursorgaan dat bevoegd is om besluiten te nemen en/of 
het geven van beschikkingen. 
 

Enkelvoudige aanvraag Omgevingsvergunningsaanvraag voor één activiteit. 
 

Kleine vergunningsaanvraag Vergunningsaanvraag voor onder andere de activiteit bouwen 
waarvan de bouwkosten < € 5000,-- zijn. 
 

Legesverordening Verordening waarin de leges staan die burgers en bedrijven 
moeten betalen voor bepaalde producten en diensten van de 
gemeente. 
 

Meervoudige aanvraag Omgevingsvergunningsaanvraag voor meerdere activiteiten. 
  
 

 

 

 

Afkortingen 
BOR Besluit omgevingsrecht 

 
BPR ‘Business process redesign’ 

 
OVR Omgevingsvergunning regulier 

 
OVU Omgevingsvergunning uitgebreid 

 
OLO Omgevingsloket Online 

 
WABO Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht 
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Management samenvatting 
Een vergunningaanvrager betaalt leges voor het behandelen van de vergunningsaanvraag door de 
gemeente. Afhankelijk van de bouwkosten wordt voor de behandeling van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen een verschillend legesbedrag betaald. Deze 
bedragen zijn dusdanig opgesteld dat de afdeling kostendekkend werkt. Dit houdt echter in dat 
de kostendekkendheid van aanvragen met bouwkosten kleiner dan € 400.000 kleiner is dan 
100%. Het is derhalve relevant om mogelijkheden te identificeren om kosten te besparen. Ten 
behoeve van deze identificatie zijn in dit onderzoek drie analyses uitgevoerd: een kwantitatieve 
analyse van vergunningsaanvragen voor al dan niet de activiteit bouwen waarbij eventueel 
aanvulling is opgevraagd, een analyse van het vergunningaanvraagproces en een analyse van het 
vergunningverleningsproces. De resultaten van deze analyses zijn gecombineerd tot een advies. 
De resultaten van de verschillende analyses en het advies worden hieronder respectievelijk 
beschreven. 

Kwantitatieve analyse van vergunningsaanvragen 
Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat 37% van de aanvragen die in behandeling wordt genomen, 
aanvullende gegevens vereist. Bij aanvragen met bouwkosten kleiner dan €5.000 wordt 
procentueel gezien het minste aanvulling opgevraagd. Dit percentage neemt bij benadering per 
bouwkostencategorie toe, zoals te zien is in figuur I. Ook binnen de bouwkostencategorieën 
€5.000 - €50.000 en €50.000 - €100.000 neemt het percentage toe. 67% van de aanvragen die 
aanvulling vereist, behoort tot een aanvraag met bouwkosten kleiner dan € 50.000. 

 
Figuur I: Procentueel aantal aanvragen waarbij aanvulling is opgevraagd per 
bouwkostencategorie. 

Tevens blijkt dat bij enkelvoudige aanvragen en aanvragen zonder de activiteit bouwen minder 
vaak aanvulling wordt opgevraagd dan bij meervoudige aanvragen en aanvragen voor onder 
andere de activiteit bouwen. 
 



v 
 

Een verlaging van het teruggaafpercentage bij intrekking en weigering alsmede een verhoging 
van het minimumbedrag voor teruggaaf  in de legesverordening voor het jaar 2012 zijn goede 
beslissingen geweest.  

Het percentage geweigerde aanvragen neemt bij benadering per bouwkostencategorie af en juist 
aanvragen in de laagste bouwkostencategorie worden het grootste aantal aanvragen geweigerd. 
De lege-inkomsten van aanvragen uit de grootste bouwkostencategorie zijn het grootst. 
Procentueel gezien worden deze het meest ingetrokken.  

 
Analyse van het vergunningaanvraagproces 
De volgende elementen zijn geanalyseerd om te kijken in hoeverre de gemeente Eindhoven de 
kwaliteit en volledigheid van ingediende aanvragen positief beïnvloedt: de 
informatievoorziening op de website, het informatiegesprek, het vooroverleg en de 
conceptaanvraag. 

De informatievoorziening op de website kan op verschillende punten worden verbeterd. Zo 
ontbreken er rekenvoorbeelden aangaande de legesverordening en zijn er geen voorbeelden van  
ontvankelijke aanvragen van bouwprojecten die het meest voorkomen, aanwezig. Tevens zijn 
sommige hyperlinks niet gebruikersvriendelijk geplaatst en ontbreekt het ‘Kosten’ tabblad. 
Voorts ontbreekt een document dat voor alle activiteiten de indieningsvereisten bevat en is de 
legesverordening niet interactief. De folder ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’ gaat niet in 
op alle relevante aspecten van een vergunningsaanvraag, zoals de kosten/leges, 
indieningsvereisten en meest voorkomende activiteiten bij bouwprojecten. 

Het vooroverleg en de conceptaanvraag lijken niet te resulteren in een verminderd procentueel 
aantal aanvragen waarbij aanvulling moet worden opgevraagd. Het effect van het 
informatiegesprek kon niet worden gemeten, omdat deze niet in het systeem wordt opgeslagen. 
Navraag binnen de afdeling resulteert in de verwachting dat persoonlijk contact de kwaliteit van 
de aanvraag positief beïnvloed.  

 
Analyse van het vergunningverleningsproces 
Aan de hand van verschillende Business Process Redesign (BPR) principes is het 
vergunningverleningsproces geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat al veel taken op de juiste 
plaats in het proces en door de juiste personen worden uitgevoerd. Belangrijke taken die van 
invloed zijn op de voortgang in een later stadium van het proces, zoals het controleren of de 
gemeente Eindhoven bevoegd gezag en het controleren of de aanvraag in behandeling kan 
worden genomen, worden al vroeg in het proces uitgevoerd. 

De bestemmingsplantoets wordt uitgevoerd, voordat bekend is of de aanvraag na eventuele 
indiening van benodigde aanvullende gegevens, in behandeling kan worden genomen. Hierdoor 
kan het voorkomen dat de tijd die in deze toets is gestoken voor niks is geweest. 
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Tevens verschilt de persoon die de intake uitvoert (de intaker) van degene die de aanvraag 
inhoudelijk afrondt (de casemanager). Door dit verschil moeten beide personen zich inlezen, 
hetgeen onnodig tijd kost. Tevens ontstaat de noodzaak om klantcontact tussen 
intaker/casemanager en aanvrager vast te leggen, zodat beide werknemers hiervan op de hoogte 
zijn. De casemanager voert in de meeste gevallen de bouwkundige toets uit, maar degene die 
controleert of alle gegevens daarvoor aanwezig zijn, is de intaker. De casemanager kan van 
mening zijn dat nog andere gegevens vereist zijn, terwijl de intaker de aanvraag al ontvankelijk 
heeft verklaard. 

Voorts is geconstateerd dat activiteiten die behoren tot de intake samen met de aanvrager kunnen 
worden uitgevoerd. De laatste observatie is dat de bouwbesluittoets door een derde instantie kan 
worden uitgevoerd, zowel voordat de aanvraag wordt ingediend als tijdens het 
vergunningverleningsproces. 
 
Advies 
Het opgestelde advies bestaat uit drie delen, te weten het aanpassen van de 
informatievoorziening, het aanpassen van het huidige vergunningverleningsproces en het 
introduceren van een proces waarin de aanvrager in een vroeg stadium contact heeft met de 
aanvrager. 

Het advies aangaande de informatievoorziening bestaat uit twee delen; aanpassingen aan de 
website en aan de folder ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’. De invulling van het advies 
aangaande deze twee media bestaat uit de verbeterpunten die reeds zijn beschreven. Hetzelfde 
geldt voor het advies aangaande verbeteringen van het huidige vergunningverleningsproces. 

Teneinde tijdswinst te genereren in de fase ‘ontvangen aanvraag’ loont het om bepaalde 
activiteiten die behoren tot de intake samen met de aanvrager uit te voeren, voordat een 
definitieve aanvraag wordt ingediend. Doordat wederzijdse mondelinge toelichting van aspecten 
en gegevens van de vergunningsaanvraag voor de activiteit bouwen, kan worden gegeven, is de 
aanvrager beter in staat om bij de indiening van een aanvraag de juiste gegevens aan te leveren. 
Tevens resulteert het persoonlijk contact in tijdswinst bij het uitvoeren van de verschillende 
intake-activiteiten. De investering die moet worden gedaan is het toevoegen van de mogelijkheid 
om informatie van persoonlijk gesprekken op te slaan in het informatiesysteem en het eventueel 
trainen van het personeel. Aangezien een procesherontwerp draagvlak vanuit de organisatie 
vereist, is een lichte validatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat wordt verwacht dat een dergelijke 
constructie enkel werkt voor kleine bouwaanvragen en dat het onzeker is in hoeverre tijdswinst 
wordt gegenereerd. 

Het is van belang om middels een pilot van een half jaar te verifiëren of er daadwerkelijk 
tijdswinst bij de intake ontstaat en of het percentage aanvragen dat aanvulling vereist, afneemt. 
Het is aan het eind van deze pilot van belang dat door zowel aanvragers als behandelend 
ambtenaars wordt gereflecteerd op de procesgang en de resultaten. 
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1 Introductie 
De afdeling die bij de Gemeente Eindhoven (Noord-Brabant) verantwoordelijk is voor de 
afhandeling van omgevingsvergunningsaanvragen is Vergunningen, Bouwen en Milieu. De 
afdeling bestaat uit 22 vaste medewerkers die globaal kunnen worden onderverdeeld in juristen 
en bouwkundigen. De omgevingsvergunningaanvragen die zij behandelen, wordt geregeld door 
de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht. Deze wordt in hoofdstuk 1.1 toegelicht. De 
manieren waarop aanvragers hun aanvraag kunnen indienen en welke procedures een 
omgevingsvergunning doorloopt, worden in hoofdstuk 1.2 toegelicht. Aan het begin van elke 
procedure wordt de aanvraag bij binnenkomst door de gemeente Eindhoven getoetst op 
compleetheid, hetgeen in hoofdstuk 1.3 wordt beschreven. Voordat aanvragers een definitieve 
aanvraag indienen, kunnen zij hun plannen evalueren met de gemeente. De opties die zij hiertoe 
hebben, worden in hoofdstuk 1.4 toegelicht. Als laatste wordt in de hoofdstukken 1.5 en 1.6 het 
probleem dat onderwerp van dit verslag is, beschreven en wordt een onderzoeksaanpak 
gepresenteerd.  

1.1 De omgevingsvergunning en Wet algemene bepalingen en 
omgevingsrecht 

De Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht, afgekort Wabo, is op 1 oktober 2010 in 
werking getreden. Met de invoering van deze wet zijn 25 bouw-, milieu-, natuur- en 
monumentenvergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Er hoeft dus nog maar 
één vergunning aangevraagd te worden die toestemming/vergunning kan geven voor 
verschillende activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn (Eindhoven.nl): 

- Bouwen 
- Brandveilig gebruik van een pand 
- Inrit/uitweg 
- Kappen 
- Milieu 
- Monument 

Deze wet is geen vervanging van bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, Plaatselijke verordening en 
Woningwet; het is enkel een overkoepelende wet. Het voornaamste doel van deze invoering is 
lastenvermindering. Een vergunningaanvrager heeft nu te maken met één vergunning, één loket, 
één bevoegd gezag, één besluit en één procedure (rijksoverheid.nl). De scope van dit verslag 
richt zich op het vergunningverleningsproces van de activiteit bouwen. Er bestaan drie soorten 
bouwwerken/ bouwactiviteiten, te weten vergunningsplichtige-, vergunningsvrije- en activiteiten 
die onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij zijn. 
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Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd voor verschillende activiteiten en/of er 
kunnen meerdere omgevingsvergunningen aangevraagd worden voor één project. Als de 
bijbehorende activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn, dan moeten deze activiteiten gebundeld 
worden in één aanvraag. 

De kosten van een omgevingsvergunning is de optelsom van de leges die horen bij de 
afzonderlijke activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd wordt. De hoogte van 
deze leges is te vinden in de Legesverordening 2012 van de gemeente Eindhoven. De leges voor 
de activiteit bouwen hangen af van de totale bouwkosten van een project. De leges van het jaar 
2012 bedragen(legesverordening 2012, gemeente Eindhoven): 

. 

 

1.2 Aanvraagmogelijkheden en procedures 
Het is mogelijk om via een digitaal aanvraagformulier bij het Omgevingsloket Online (OLO) een 
omgevingsvergunning aan te vragen. Men kan ook aanvraag doen op papier d.m.v. het printen 
van een formulier. Het OLO beschikt over een vergunningscheck die met behulp van een 
vragenlijst kijkt voor welke werkzaamheden en activiteiten toestemming nodig is/meldingsplicht 
bestaat.  

Er bestaan drie procedures die kunnen worden gevolgd in het vergunningverleningsproces, nadat 
de aanvraag is ingediend. De eerste procedure is de versnelde procedure. In de versnelde 
procedure wordt een vergunningsaanvraag binnen één dag (de flitsvergunning) of binnen twee 
weken (de twee wekenvergunning) behandeld. Er dient echter wel aan bepaalde voorwaarden en 
indieningsvereisten te worden voldaan. De versnelde procedure geldt niet voor alle activiteiten 
en werkzaamheden. Zo kan enkel betreffende de activiteit bouwen een flitsvergunning worden 
aangevraagd voor zaken als erfafscheidingen, dakkapellen aan de voor- of achterkant van de 
woning, ondergeschikte bouwwerken en gevelreclameborden. De tweewekenvergunning kan niet 
worden aangevraagd voor de activiteit bouwen. 
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Wanneer de versnelde procedure niet wordt gevolgd, kunnen er twee andere procedures worden 
gevolgd: de reguliere procedure of de uitgebreide procedure. De reguliere procedure is van 
toepassing op de meest voorkomende en/of eenvoudige aanvragen. Bij deze procedure bestaat 
een behandelingstermijn van acht weken. Wanneer blijkt, dat de gemeente niet in staat is om de 
vergunningsaanvraag binnen acht weken volledig te behandelen, wordt deze bij rechtswege 
verleend. Echter, de termijn kan eenmalig door de gemeente met zes weken worden verlengd. 
Wanneer het bevoegd gezag wel degelijk een besluit heeft genomen, bestaat er een termijn van 
acht weken, waarin bezwaar kan worden ingediend. Wanneer dit bezwaar niet gegrond wordt 
verklaard, kan men in beroep gaan bij de Bestuursrechter en aansluitend bij de Raad van State.  

De uitgebreide procedure vindt plaats bij complexere projecten, waarbij bijvoorbeeld het milieu 
zwaar wordt belast, een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een 
rijksmonument wordt verbouwd. De beslistermijn bij een dergelijke procedure is zes maanden en 
kan wederom eenmalig met zes weken worden opgeschort. Wanneer de uiterste termijn is 
overtreden, is er geen sprake van vergunning van rechtswege.  

De invulling van deze procedures, zoals die uitgevoerd worden binnen de afdeling 
Vergunningen, Bouwen en Milieu, wordt in hoofdstuk 5 behandeld. 

 

1.3 Toetsing op compleetheid 
Als een omgevingsvergunningsaanvraag binnenkomt bij de gemeente Eindhoven dient deze na 
inboeking door de administratie te worden getoetst op compleetheid. Wanneer de ingediende 
gegevens niet voldoende zijn om de aanvraag verder te beoordelen, wordt een brief verstuurd 
waarin om aanvulling wordt verzocht. Zie voor een voorbeeld bijlage 1. Voordat de brief wordt 
verstuurd, hoort er telefonisch contact plaats te vinden tussen de aanvrager en de gemeente om te 
verifiëren naar hoeveel tijd de aanvrager nodig denkt te hebben om de aanvullende gegevens in 
te dienen. De beslistermijn (8 of 26 weken) die geldt waarin de gemeente de aanvraag moet 
beoordelen, wordt dan onderbroken.  

Er geldt dan een termijn (door de gemeente vast te stellen, geen maximum) waarbinnen de 
gegevens dienen te worden ingediend. Meestal is deze termijn vier weken. Wanneer in deze 
vastgestelde termijn geen juiste gegevens worden aangeleverd, wordt de aanvraag buiten 
behandeling gesteld. 
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1.4 Informatie, vooroverleg en conceptaanvraag 
Vergunningaanvragers kunnen, voordat zij een definitieve omgevingsvergunningsaanvraag 
indienen, op verschillende manieren hun plannen met de gemeente bespreken en evalueren. De 
eerste mogelijkheid is een informatiegesprek. Een informatiegesprek duurt een uur waarin 
vergunningaanvragers informatie kunnen inwinnen, zoals welke welstandscriteria voor het 
bouwplan gelden, wat de voorschriften zijn van het bestemmingsplan, waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is etc. (gemeente Eindhoven, 2012) Voor de aanvrager is het 
informatiegesprek gratis. 

Een tweede mogelijkheid voor eenvoudige aanvragen is het vooroverleg. Bij het vooroverleg 
worden bepaalde toetsen/delen alvast uitgevoerd/beoordeeld. Een voorbeeld is de 
bestemmingsplantoets. Het resultaat van een vooroverleg is een schrijven met de beoordeling. 
Een positieve beoordeling is echter geen toestemming om het plan uit te voeren. Mondelinge 
toelichting is niet noodzakelijk (tenzij gewild). De prijs van een vooroverleg is € 300,--. 

De derde mogelijkheid is de conceptaanvraag. Bij een conceptaanvraag wordt het volledige plan, 
zoals op dat moment samengesteld, zo veel mogelijk beoordeeld. De prijs van een 
conceptaanvraag is € 750,--. Het resultaat van een conceptaanvraag is schriftelijk. 

 

1.5 Probleembeschrijving 
In 2011 is er binnen de gemeente Eindhoven een conceptbegroting opgesteld voor het jaar 2012. 
Een deel van deze begroting richt zich op de verwachte inkomsten en uitgaven behorende tot een 
omgevingsvergunning. Zoals in hoofdstuk 1.1 vermeld, bestaat een omgevingsvergunning uit 
verschillende activiteiten. Er is voor de activiteit bouwen op basis van de bouwkosten een 
indeling gemaakt in categorieën. Vervolgens zijn er per categorie leges vastgesteld, zodanig dat 
in totaal de afdeling kostendekkend werkt. De mate van kostendekkendheid van een kleine 
vergunningsaanvraag (< € 5.000,--) is 11%, terwijl voor de grotere aanvragen een dekkingsgraad 
van ver boven de 100% wordt gehaald. Figuur 1 op de volgende bladzijde geeft deze mate van 
kostendekkendheid van de jaren 2011 en 2012 weer.  

Er bestaat het gevoel dat de meeste onnodige kosten bij kleine vergunningsaanvragen worden 
gemaakt, omdat de aanvrager zijn documentatie niet op orde heeft; de kwaliteit van de 
aangeleverde stukken is onvoldoende en er ontbreken doorgerekende constructietekeningen. Het 
gevolg is dat de behandelend ambtenaar contact moet opnemen met de aanvrager om de 
juiste/correcte documenten aangeleverd te krijgen. Wanneer er in eerste instantie sprake was van 
een aanlevering van kwalitatief onvoldoende stukken, moeten deze documenten bij een tweede 
aanlevering opnieuw worden bekeken, hetgeen (weer) meer tijd kost. 
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Figuur 1: Mate van kostendekkendheid van de verschillende bouwkostencategorieën behorende 
tot de activiteit bouwen (conceptbegroting voor 2012, gemeente Eindhoven) 

 
 
De beschreven probleemidentificatie wordt ondersteund door het volgende: wanneer mensen een 
flitsvergunning aanvragen, wordt de betreffende aanvraag binnen een dag behandeld. Dit is 
mogelijk, omdat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor een correcte en volledige aanlevering 
van gegevens.  
Teneinde een volledig beeld van de (probleem)situatie te scheppen, is op basis van beschikbare 
gegevens en interviews een oorzaak- en gevolg diagram opgesteld. Zie figuur 2 voor het 
diagram. 

Figuur 2: Oorzaak- en gevolgdiagram betreffende de probleemsituatie rond het 
vergunningverleningsproces van onder andere de activiteit bouwen. 
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1.6 Probleemselectie en opdracht 
In dit hoofdstuk wordt op basis van het opgestelde oorzaak-en gevolgdiagram uit het vorige 
hoofdstuk een probleem geselecteerd dat binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare 
kennis en vaardigheden kan worden opgelost. Hierbij is rekening gehouden met het volgende; 
Een probleem aan de rechterkant is het meest relevant, maar kan te complex/groot zijn om 
binnen de tijdsduur van het project op te lossen (Van Aken, Berends & Van der Bij, 2007).  
 
Het probleem dat de aanvrager zijn documentatie niet op orde heeft, kent twee deelproblemen 
(zie figuur 2). Beide deelproblemen resulteren in hogere gemaakte kosten voor de betreffende 
vergunningsaanvraag. Dit probleem kent zowel oorzaken als gevolgen. De inhoud van dit verslag 
bestaat uit het analyseren van het huidige vergunningsaanvraag- en vergunningverleningsproces 
om op basis daarvan maatregelen voor te stellen om onnodige kosten aangaande het behandelen 
van onvolledige vergunningsaanvragen te reduceren. Tevens bestaat de inhoud van het verslag 
uit een onderzoek naar (het al dan niet bestaan van) andere mogelijkheden om kosten te 
besparen. Gezien de beschikbare tijd is het niet mogelijk om uitgebreid onderzoek te doen naar 
de specifieke oorzaken die ten grondslag liggen aan het probleem dat de aanvrager zijn 
documentatie niet op orde heeft. Wanneer duidelijk blijkt dat een bepaalde oorzaak ten grondslag 
ligt aan een onvolledige aanvraag wordt deze wel degelijk gedocumenteerd. De opdracht is als 
volgt geformuleerd: 

Analyseer het vergunningverleningsproces dat toegepast wordt bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit bouwen en presenteer 
oplossingsrichtingen om efficiënter om te gaan met de gevolgen van een onvolledige en 
kwalitatief onvoldoende aanlevering van gegevens behorende tot een 
omgevingsvergunningaanvraag. 

Om concrete deliverables te formuleren en structuur aan te brengen in het project zijn vier 
deelopdrachten opgesteld. Deze vier deelopdrachten zijn:. 

1. Breng het aantal vergunningsaanvragen per bouwkostencategorie in kaart waarbij er 
sprake was van verzoek om aanvulling en analyseer of er significant vaker aanvulling 
wordt opgevraagd bij de kleine vergunningsaanvragen. 
 

2. Beschrijf het proces dat een vergunningaanvrager doorloopt bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning en analyseer of hier verbeteringen door de gemeente in 
aangebracht kunnen worden. 

 
3. Onderzoek welke maatregelen al getroffen worden om met het geselecteerde probleem 

om te gaan. 
 

4. Geef en presenteer voor- en nadelen van oplossingsrichtingen om efficiënter met het 
geselecteerde probleem om te gaan. 
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Er zijn verschillende onderzoek- en analysemethoden toegepast om de opgestelde 
deelopdrachten uit te werken. In hoofdstuk 2 worden deze methoden toegelicht. Vervolgens 
worden de resultaten van de deelopdrachten achtereenvolgens gepresenteerd in de hoofdstukken 
3, 4 en 5. 
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2 Plan van aanpak 
Het plan van aanpak dat in overeenstemming met de gemeente is opgesteld, beschrijft per 
opgestelde deelopdracht welke informatie/literatuur vereist is, waar deze informatie beschikbaar 
is, hoe deze informatie wordt verzameld en hoe deze gegevens worden geanalyseerd en 
verwerkt. In hoofdstuk 2.1 komen deze aspecten aan bod. Tevens wordt de te volgen 
methodologie in hoofdstuk 2.2 en een conceptueel projectontwerp in hoofdstuk 2.3 
gepresenteerd.  
 

2.1 Invulling deelopdrachten 

2.1.1 Deelopdracht 1 
Opdracht: Breng het aantal vergunningsaanvragen per bouwkostencategorie in kaart waarbij 

er sprake was van verzoek om aanvulling en analyseer of er significant vaker 
aanvulling wordt opgevraagd bij de kleine vergunningsaanvragen. 

 
Benodigde informatie

Reeds behandelde omgevingsvergunningaanvragen voor de activiteit bouwen waarbij er een 
‘verzamelbrief verzoek om aanvulling’ is verstuurd 

 
Aantal behandelde omgevingsvergunningaanvragen. 
Het aantal vergunningen dat uiteindelijk verleend is. 

Gemiddeld aantal contactmomenten ten behoeve van het verzamelen van informatie tussen 
casemanager en aanvrager per categorie. 
 
Verzamelmethode

Het verzamelen van gegevens aangaande het telefonisch contact kan middels korte interviews 
met casemanagers worden gedaan. 

 
Combineer standaard selectiemethoden, beschikbaar in databases OVX en BWT, die 
gezamenlijk selecteren op basis van: de correspondentie, de vergunning (bouwen), de datum (na 
1 oktober 2010) en de vastgestelde kosten. Gezien het feit dat er al Excel-overzichten 
gegenereerd kunnen worden van verleende aanvragen waarbij er een verzoek om aanvulling is 
verstuurd, kan er wellicht informatie toegevoegd worden aan die gebruikte query. Relevant 
contactpersoon in deze is mevrouw Hetty Winkelmolen, applicatiebeheerder. 

 

Inventariseren en analyseren van Excel-sheets om een onderverdeling te maken van het totaal 
aantal aanvragen waarbij er aanvulling is opgevraagd. Evalueer/concludeer of er significant 
vaker aanvulling wordt opgevraagd bij kleine vergunningsaanvragen.  

Analyse- en verwerkingsmethode 
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2.1.2 Deelopdracht 2 
Opdracht: Beschrijf het proces dat een vergunningaanvrager doorloopt bij het aanvragen van 

een omgevingsvergunning en analyseer of hier verbeteringen door de gemeente 
en/of Rijksoverheid in aangebracht kunnen worden. 

 

De stappen die een vergunningaanvrager moet doorlopen en de informatie die wordt aangereikt, 
opdat een vergunningsaanvraag ingediend kan worden. 

Benodigde informatie 

Het proces dat doorlopen wordt binnen de afdeling Vergunningen, Bouwen en Milieu om een 
vergunningsaanvraag te behandelen. 
 
Verzamelmethode 

Beschikbaar stageverslag van Alice Lardenoije, Fontys Hogeschool Eindhoven studente. 
Raadplegen van websites van het OLO, Rijksoverheid en de gemeente Eindhoven. 

Procesuitwerkingen bij invoering WABO 
Processtappen in OVX/BWT 
Interviews met aanwezige werknemers 
 
Analyse- en verwerkingsmethode 

 

Inventariseer verzamelde informatie, beoordeel relevantie en stel procesdiagrammen met 
beschrijving op. Evalueer en concludeer of dit proces logische stappen heeft en geen 
tegenstrijdigheden vertoont. Tevens evalueer en concludeer of er elementen zijn die onnodig 
meerdere malen worden uitgevoerd. 

 

2.1.3 Deelopdracht 3 
Opdracht: Onderzoek welke maatregelen al getroffen worden om met het geselecteerde 

probleem om te gaan. 
 

Oplossingsrichtingen toegepast of al bekeken door de afdeling Vergunningen, Bouwen en 
Milieu. 

Benodigde informatie 

Aanpassingen OVX in vergelijking met 1 oktober 2010 
Uitbreiding flitsvergunningen sinds 1 oktober 2010 
 

Interview met kwaliteitsmedewerkster, mevrouw Angelique Philips of met het afdelingshoofd 
Vergunningen, Bouwen en Milieu, mevrouw Bregje Kerssemakers-Somers. 

Verzamelmethode 

Vergaderverslagen werkgroep processen en brieven, verkrijgbaar bij mevrouw Sandra 
Schellekens-Diesen, bedrijfsjuriste. 
 
 

Inventariseer verzamelde informatie en beoordeel relevantie. 
Analyse- en verwerkingsmethode 



10 
 

2.1.4 Deelopdracht 4 
Opdracht: Geef en presenteer voor- en nadelen van oplossingsrichtingen om efficiënter met 

het geselecteerde probleem om te gaan. 
 

Wettekst Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
Benodigde informatie 

Geselecteerde informatie uit voorgaande deelopdrachten. 
Literatuur: Business Process Redesign principes 
       Onderzoeksresultaten als het gaat om het motiveren van mensen met behulp van een 
beloning 
 

Website Rijksoverheid 
Verzamelmethode 

Literatuur middels wetenschappelijke databases 
 

Inventariseer verzamelde informatie en beoordeel relevantie. 
Ontwerp en beschouw oplossingsrichtingen. 

Analyse- en verwerkingsmethode 

 
 

2.2 Methodologie 
De onderzoeksmethode die wordt gebruikt om de deelopdrachten uit te werken, is de regulatieve 
cyclus (Van Strien, 1997; Van Aken et al., 2007) Deze cyclus bestaat achtereenvolgens uit de 
stappen probleemdefinitie, diagnose, ontwerp, interventie en evaluatie. Gezien de beperkte 
tijdsduur van een BEP project wordt de cyclus niet volledig doorlopen; enkel de eerste drie 
stappen worden gevolgd. Zie voor verduidelijking figuur 3. 

 

Figuur 3: Regulatieve cyclus die gebruikt wordt in een BEP project.(Berends, presentatie 
MBOO, 2010) 
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2.3 Conceptueel projectontwerp 
Teneinde overzicht aan te brengen in het project als het gaat om de relatie tussen relevante 
theoretische perspectieven en de relevante bedrijfsprocessen, is een conceptueel projectontwerp 
opgesteld. Zie hiervoor figuur 4. De diagnose bestaat uit de eerste twee deelopdrachten. De 
overige deelopdrachten behoren tot de verkenning van oplossingsrichtingen. 

Theoretische perspectieven:

• Psychologie:
motivatie, beloning en 
negering van regels

• Business Process Redesign

Relevante bedrijfsprocessen:

• Het vergunningverleningsproces 
van de activiteit bouwen

• Het vergunningaanvraagproces

• Diagnose
• Verkenning van oplossingsrichtingen

 
Figuur 4: Conceptueel projectmodel van het project (Van Aken et al., 2007) 

 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt de uitwerking van de deelopdrachten gepresenteerd. 
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3 Behandelde vergunningsaanvragen 
In dit hoofdstuk staat de kwantitatieve analyse van omgevingsvergunningaanvragen centraal. In 
deze analyse zijn twee gegevensbronnen gebruikt, hetgeen in hoofdstuk 3.1 wordt toegelicht. In 
hoofdstuk 3.2 worden de resultaten gepresenteerd en wordt gekeken of er bij bepaalde 
bouwkostencategorieën vaker aanvulling wordt opgevraagd. Tevens wordt gekeken of er wat 
betreft de beschikking opmerkelijke resultaten zijn per bouwkosten-categorie. Als laatste worden 
de verkregen resultaten in hoofdstuk 3.3 gecombineerd tot een kostenoverzicht. 
 

3.1 Gebruikte gegevens en analysemethode 
In de analyse zijn in de eerste plaats gegevens gebruikt van vergunningsaanvragen voor onder 
andere de activiteit bouwen die vanaf de invoering van de Wabo behandeld zijn, waarbij per 
aanvraag is aangegeven wat de bouwkosten waren. Bij deze aanvragen is een inhoudelijke 
beschikking ((gedeeltelijk) verlenen, weigeren, van rechtswege verlenen of intrekken) opgesteld. 
Gegevens van vergunningsaanvragen die niet in behandeling zijn genomen, zijn niet gebruikt. In 
de aanwezige data is een onderscheid aanwezig tussen aanvragen die of een reguliere procedure 
(OVR) of een uitgebreide procedure (OVU) hebben gevolgd. Beide soorten worden geanalyseerd 
en later gecombineerd. 
In de tijdspanne van 1 oktober 2010 tot heden, zijn drie legesverordeningen van kracht geweest. 
De bouwkostencategorieën die zijn gebruikt in de conceptbegroting voor het jaar 2012 zijn 
toegepast op alle aanvragen, zodat per bouwkostencategorie gemeten kon worden hoe vaak 
aanvulling is opgevraagd. Er is daarbij geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor enkel 
de activiteit bouwen en aanvragen die behalve de activiteit bouwen ook andere activiteiten 
bevatten. Alle aanvragen waarbij de bouwkosten meer dan € 1,- bedragen, zijn bekeken. Er is 
voor groter dan €1,--  gekozen, omdat dit bij het filteren noodzakelijk was. Bij gewijzigde 
aanvragen is het originele bedrag in de analyse meegenomen; dit was immers het bedrag dat bij 
de ingediende aanvraag hoorde en waarbij (al dan niet) aanvulling is opgevraagd. De beschikbare 
data stond het niet toe om relatief snel onderscheid te maken in enkelvoudige aanvragen 
(aanvragen voor één activiteit) en meervoudige aanvragen (aanvragen voor meerdere 
activiteiten). Het was niet mogelijk om na filtering resultaten te hebben van aanvragen voor 
onder andere de activiteit bouwen en van aanvragen exclusief de activiteit bouwen. 

In de tweede plaats zijn overzichten van het jaar 2011 gebruikt. Deze overzichten bevatten onder 
andere het aantal vergunningsaanvragen, de (eventuele) beschikking, of het een enkelvoudige of 
meervoudige aanvraag betrof en of er al dan niet aanvulling is opgevraagd. Bij deze aanvragen is 
in het jaar 2011 een beschikking opgesteld. Aangezien bouwkosten niet zijn gegeven, kunnen 
enkel procentuele aantallen van de totale aanvragen vergeleken worden. Wederom is er 
onderscheid gemaakt tussen OVR en OVU. Bij deze data is het wel degelijk mogelijk om 
onderscheid te maken in enkelvoudige en meervoudige aanvragen. Tevens is het mogelijk om 
aanvragen voor o.a. de activiteit bouwen te vergelijken met aanvragen exclusief de activiteit 
bouwen.  
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3.2 Resultaten 
Tabel 1 geeft de resultaten na filtering en analyse weer van vergunningsaanvragen waarvoor een 
beschikking na 1 oktober 2010 is opgesteld. Type ‘OVR’ betekent dat bij de betreffende 
aanvraag de reguliere procedure is gevolgd. Type ‘OVU’ betekent dat de uitgebreide procedure 
is gevolgd. 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Absolute en procentuele aantallen benodigde verzoeken om aanvulling per 
bouwkostencategorie van vergunningsaanvragen waarbij een beschikking is opgesteld in de 
vorm van (gedeeltelijk) verlenen, weigeren, intrekken of van rechtswege verlenen. Let op: 
vergunningsaanvragen met beschikking buiten behandeling zijn niet meegenomen. 
 
Zoals te zien is in tabel 1, vereisen 37% van de vergunningsaanvragen voor de activiteit bouwen 
die in behandeling zijn genomen aanvullende gegevens Om de bouwkostencategorieën onderling 
te kunnen vergelijken, zijn percentages van belang. Wanneer deze percentages worden uitgezet 
in een grafiek en een lineaire trendlijn wordt gegenereerd, verkrijgt men resultaten zoals te zien 
in figuur 5. Tevens blijkt uit tabel 1 dat 67% van alle verzoeken om aanvulling behoren tot 
vergunningaanvragen met bouwkosten kleiner dan €50.000,--. 

 
Figuur 5: Procentuele aantallen aanvragen waarbij aanvulling is opgevraagd per 
bouwkostencategorie. 
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Wat opvalt, is dat het percentageverloop van het aantal verzoeken om aanvulling per 
bouwkostencategorie van zowel OVR als OVR+OVU goed samenvalt met een stijgende lineaire 
lijn, hetgeen betekent dat naarmate de bouwkosten in een hogere categorie vallen, de 
waarschijnlijkheid dat aanvullende gegevens dienen te worden opgevraagd, groter wordt. 
Aangezien er relatief weinig aanvragen zijn waarbij de uitgebreide procedure gevolgd is, heeft 
het sterk schommelende percentage weinig invloed op het percentage van het totaal. 

Aangezien het domein van de bouwkosten per categorie flink toeneemt (€ 5.000, € 45.000, € 
50.000, € 300.000, etc.), is het interessant om te kijken of er in een bepaalde 
bouwkostencategorie een bepaald verloop te zien is. Dit is bekeken voor bouwkostencategorieën 
€ 5.000 - € 50.000, € 50.000 - € 100.000 en € 100.000 - € 400.000, omdat bij deze categorieën 
het absolute aantal aanvragen groot genoeg is om conclusies te kunnen trekken, mits de 
deeldomeinen realistisch worden gekozen. Zie hiervoor de eerste drie figuren op de volgende 
bladzijde. Binnen de bouwkostencategorieën van figuren 6 en 7 is een schommelende stijgende 
lijn te zien en is er geen duidelijke piek waarna het percentage afneemt, aanwezig. Verder zijn 
geen opmerkelijke pieken of dalen aanwezig. 

Er is tevens gekeken of er bij in behandeling genomen aanvragen bepaalde patronen per 
bouwkosten-categorie aanwezig zijn als het gaat om het procentuele aantal (gedeeltelijk) 
verleende, geweigerde, van rechtswege verleende of ingetrokken vergunningen. De resultaten 
hiervan staan deels op de volgende bladzijde en staan volledig in bijlage 2. Dit is relevant om te 
bekijken, omdat de beschikking invloed heeft op leges die een aanvrager moet betalen en 
daarmee de kostendekkendheid van de betreffende aanvraag. Er kan tevens gereflecteerd worden 
op wijzigingen in de legesverordeningen van 2011 en 2012 van de gemeente Eindhoven.  

De vergunningsaanvragen die zijn ingetrokken, nemen bij projecten met bouwkosten groter dan 
€ 1.000.000.- toe. Gezien de leges die betaald dienen te worden bij een dergelijke aanvraag is het 
niet verwonderlijk dat de aanvrager zekerheid wil of de benodigde vergunningen worden 
verleend. Aangezien dergelijke aanvragen bij toetsing van het bouwbesluit veel tijd kosten en 
een grote inkomstenbron is (conceptbegroting voor 2012, gemeente Eindhoven), is het een goede 
beslissing om 85%1

Bij weigering van een vergunning kan er binnen één jaar na dagtekening aanspraak worden 
gemaakt op een teruggaaf van 15% in plaats van 50% van de op grond van die onderdelen voor 
de betreffende activiteit verschuldigde leges. Uit figuur 10 blijkt dat de meeste aanvragen 
worden geweigerd bij kleine aanvragen en dat bij benadering dit percentage afneemt per 
bouwkostencategorie.  

 in plaats van 50% in rekening te brengen. Ditzelfde geldt voor de verlaging 
van het teruggaafpercentage als gevolg van intrekking van een reeds verleende 
omgevingsvergunning voor (onder andere) de activiteit bouwen.  

                                                           
1 85% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 
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Aangezien de kostendekkendheid per bouwkostencategorie toeneemt en de kostendekkendheid 
bij kleine aanvragen al ver onder de 100% ligt, zou een teruggaaf in die kleine categorie een 
grote negatieve invloed hebben op de kostendekkendheid. Het hanteren van een minimumbedrag 
van  € 300,--  is en het verlagen van het teruggaafpercentage zijn derhalve goede maatregelen. 
Bovendien is dit ook realistisch, omdat de aanvraag wel degelijk volledig is behandeld .Er zijn 
geen opmerkelijke resultaten aangaande het percentage van (gedeeltelijk) verleende of van 
rechtswege verleende vergunningen, hetgeen is gepresenteerd in bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figuren 6 – 11: Opdeling van drie categorieën en onderverdeling per beschikking per 
bouwkostencategorie. 
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Onderstaande tabel bevat de resultaten van de analyse van vergunningsaanvragen van het jaar 
2011 voor onder andere de activiteit bouwen. 

 
Tabel 2: Analyseresultaten van vergunningsaanvragen voor onder andere de activiteit bouwen 
waarbij in 2011 een beschikking is opgesteld. Let op: vergunningsaanvragen met beschikking 
buiten behandeling zijn niet meegenomen. 

Wanneer deze gegevens worden vergeleken met tabel 1 vallen enkele zaken op. In eerste 
instantie is het procentuele aantal van het totaal aantal aanvragen waarbij aanvulling is 
opgevraagd aan elkaar gelijk (37%). Dit geldt ook voor het percentage bij aanvragen waarbij de 
reguliere procedure is gevolgd (36%). Het totaalpercentage van 68% behorende tot een 
vergunning waarbij de uitgebreide procedure is gevolgd, is hoger dan die in de analyse van tabel 
1 (58%). 
 
Wanneer enkelvoudige en meervoudige aanvragen met elkaar worden vergeleken, blijkt dat er 
bij enkelvoudige aanvragen procentueel minder aanvulling wordt opgevraagd. De reden hiervoor 
is dat meervoudige aanvragen in eerste instantie al meer gegevens vereisen en in tweede instantie 
complexer qua inhoud kunnen zijn. Dit wordt tevens bevestigd door de gegevens uit tabel 3 (zie 
hieronder). Deze tabel bevat resultaten van de analyse van vergunningsaanvragen zonder de 
activiteit bouwen. 
 

 
Tabel 3: Analyseresultaten van vergunningsaanvragen zonder de activiteit bouwen waarbij in 
2011 een beschikking is opgesteld. Let op: vergunningsaanvragen met beschikking buiten 
behandeling zijn niet meegenomen. 

Er worden bij vergunningsaanvragen zonder de activiteit bouwen significant minder 
aanvullingen opgevraagd (7% versus 37% van het totaal). Tevens valt op (tabellen 1,2 en 3) dat 
er bij aanvragen waarbij de uitgebreide procedure wordt gevolgd, vaker aanvulling opgevraagd 
wordt.  
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3.3 Invloed op kosten 
Inzicht in kosten wordt vergroot wanneer bekend is hoeveel extra uren gemoeid zijn met een 
aanvraag waarbij aanvulling opgevraagd dient te worden. Deze uren kunnen vertaald worden 
naar kosten en daarna gecombineerd worden met het percentage verzoek om aanvulling en het 
verwachte aantal vergunningsaanvragen voor het jaar 2012. Het volgende schema laat de 
relevante handelingen zien die resulteren uit de noodzaak om aanvulling op te vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Schematische weergave van de processen per entiteit die resulteren uit de noodzaak 
om aanvullende gegevens op te vragen. De beslissing of aanvullende gegevens vereist zijn, wordt 
genomen nadat alle relevante onderdelen getoetst zijn op compleetheid. 

Inventarisatie onder intakers resulteerde in verwachtingen tussen 30 en 60 minuten voor hun 
taken. De administratie denkt tussen 15 en 30 minuten extra werk te verzetten. Het telefonisch 
contact tussen intaker en aanvrager lijkt zeer weinig plaats te vinden. Uitgaande van gemiddeld 1 
uur totaal aan extra werk, een percentage van 40% van de aanvragen waarbij aanvulling vereist 
is, een uurtarief van € 113,--  en 1.000 vergunningsaanvragen  zijn de kosten gelijk aan               
€ 45.200, hetgeen ongeveer overeenkomt met inkomsten uit leges van 150 kleine aanvragen. 
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4 Vergunningaanvraagproces 
Het proces van het aanvragen en verlenen van een omgevingsvergunning start bij de 
vergunningaanvrager die een aanvraag indient. Onderstaande figuur geeft een schematische 
weergave van de relevante elementen van het vergunningaanvraagproces. Verschillende factoren 
kunnen invloed hebben op de ingediende aanvraag en daarmee de noodzaak om al dan niet 
aanvulling op te vragen. Deze factoren zijn de informatievoorziening op Eindhoven.nl, het 
informatiegesprek, het vooroverleg en de conceptaanvraag.  

 

 
Figuur 13: Schematische weergave van het vergunningaanvraagproces dat doorlopen wordt 
door een aanvrager van een omgevingsvergunning. 

De website van de gemeente geeft onder andere informatie over de kosten, de procedures, de 
benodigdheden etc. Door het voortijdig laten toetsen van (delen van) de aanvraag kunnen 
mogelijke problemen al aan het licht komen, hetgeen de kwaliteit van de uiteindelijk ingediende 
aanvraag kan vergroten. Wanneer bijvoorbeeld bij een vooroverleg verzocht wordt om de 
bestemmingsplantoets uit te voeren en men constateert dat aanvullende gegevens nodig zijn, dan 
kan hierom worden verzocht. Wanneer de aanvrager daarna een definitieve aanvraag indient, is 
hij/zij volledig op de hoogte van de benodigde gegevens voor de bestemmingsplantoets. Let op 
dat dit enkel voor de bestemmingsplantoets geldt en niet voor bijvoorbeeld de bouwbesluittoets. 
De aanvraag kan dus nog steeds niet ontvankelijk worden verklaard wat betreft de benodigde 
gegevens voor de bouwbesluittoets. Vanuit het perspectief van de gemeente is het de vraag of het 
aanbieden van deze diensten leidt tot aanvragen van betere kwaliteit, buiten het feit dat deze 
diensten worden aangeboden om burgers de mogelijkheid te bieden om delen van hun plan al te 
laten toetsen. In de volgende twee hoofdstukken wordt ingegaan op de analyseresultaten van de 
informatievoorziening op de website (hoofdstuk 4.1) en de effecten van het informatiegesprek, 
het vooroverleg en de conceptaanvraag (hoofdstuk 4.2). 
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4.1 Informatievoorziening op website 
Het eerste element dat van invloed is op de kwaliteit van de aanvraag, is de 
informatievoorziening op de website. Het feit dat de gemeente informatie ter beschikking stelt op 
haar website kan worden geclassificeerd als ‘e-government’ als bijvoorbeeld de definitie van 
Fang (2002)2

- ‘Put the user in control’ 

 gevolgd wordt. ‘E-government’, in bijvoorbeeld de vorm van een website, kan 
bijdragen aan een efficiëntere serviceverlening en daarmee voordelen genereren voor zowel 
burgers als de overheid (Layne & Lee, 2001). Tegenwoordig start de zoektocht naar informatie 
op de website van de betreffende organisatie. Een volledige en duidelijke publicatie van 
relevante informatie op de website draagt bij aan een snelle en efficiënte afhandeling van de 
vergunningsaanvraag, omdat een volledige informatievoorziening aanvragers op de hoogte stelt 
van de benodigde documenten, procedures en documenteisen. De snelle en efficiënte afhandeling 
vertaalt zich direct terug naar kostenbesparingen op manuren.  
Bij het creëren van een user interface van bijvoorbeeld een website bestaan er drie ‘golden rules’, 
te weten (Mandel, 1997): 

- ‘Reduce the user’s memory load’ 
- ‘Make the interface consistent’ 

Bij het analyseren van de website is er onder andere gelet of er voldaan wordt aan deze regels. 
Byun en Finnie (2011) hebben in hun onderzoek zes factoren geïdentificeerd die kunnen worden 
gebruikt bij de analyse van de gebruikersvriendelijkheid van een ‘e-government’ website. Deze 
zes factoren zijn: 

- Navigatie 
- Effectieve leesbaarheid 
- Structuur van de website (site structuur) 
- Gebruik van afbeeldingen 
- Gebruik van multimedia 
- Mogelijkheid tot zoeken van informatie 

 

 

 

                                                           
2 Definitie: a way for governments to use the most innovative information and communication technologies, 
particularly web-based internet applications, to provide citizens and businesses with more convenient access to 
government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to 
participate in democratic institutions and processes. 
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4.1.1 Analyse website 
Er wordt getracht om basisvragen op te stellen die een vergunningaanvrager stelt bij het indienen 
van een aanvraag. Aan de hand van deze vragen, de drie ‘golden rules’ en de reeds genoemde 
gebruikersvriendelijkheidsfactoren wordt gekeken of de informatievoorziening op de website 
van de gemeente Eindhoven afdoende is om een complete en kwalitatief inhoudelijk voldoende 
aanvraag in te dienen, zodat aanvulling niet hoeft te worden opgevraagd. 

- Welke vergunning(en) moet ik aanvragen? 
- Hoe moet ik deze vergunning(en) aanvragen? 
- Welke gegevens en documenten moet ik daarbij aanleveren en aan welke eisen moeten 

deze gegevens voldoen? 
- Wat gaat mij deze vergunningsaanvraag kosten? 
- Kan ik eventueel hulp ontvangen bij het opstellen van mijn aanvraag of kan ik een deel al 

laten toetsen? 
- Hoeveel tijd gaat mijn aanvraag maximaal in beslag nemen? 

 

Welke vergunning moet ik aanvragen? 
Als men denkt aan het bouwen van bijvoorbeeld een aanbouw of een dakkapel, zijn er twee 
potentiële menu-opties aanwezig (site structuur). Vanuit de gedachte dat men gaat bouwen, gaat 
zij naar bouwen & wonen. Vanuit de gedachte dat er een vergunning aangevraagd dient te 
worden, gaat zij naar vergunningen (‘put the user in control’). Beide keuzetrajecten worden 
geanalyseerd. 
 
inwonersplein => bouwen & wonen  
Er is daar geen directe link aanwezig om een (bouw)vergunning aan te vragen (navigatie). Onder 
het kopje ‘Lees informatie over’ staat bovenaan wel ‘Wabo’. Mensen die onbekend zijn met de 
term omgevingsvergunning en/of Wabo, weten niet dat zij informatie over de Wabo moet 
raadplegen (effectieve leesbaarheid). 
 
inwonersplein => vergunningen 
Het kopje ‘Soorten vergunningen’ is duidelijk aanwezig. Wanneer men het overzicht raadpleegt, 
staat bovenaan de Omgevingsvergunning (Wabo). Zoals bij de vorige menu-optie besproken, kan 
deze term onbekend zijn. 

Wanneer men heeft uitgevonden dat zij een omgevingsvergunning nodig heeft, komt zij terecht 
op de pagina: …=> vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning (Wabo). 
 
De informatie op de website beantwoordt direct de vraag voor welke activiteiten een 
omgevingsvergunning vereist kan zijn (navigatie en effectieve leesbaarheid). 
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Hoe moet ik deze vergunning(en) aanvragen? 
Pagina: inwonersplein => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning 
(Wabo). 
 
Onder het tabblad ‘Aanvragen’ staat dat een omgevingsvergunning 24 uur per dag 7 dagen in de 
week via het OLO kan worden aangevraagd. 
Het is duidelijk weergegeven dat voor het doen van zowel een digitale als een papieren aanvraag 
het OLO moet worden geraadpleegd, teneinde een aanvraagformulier te verkrijgen/in te vullen. 
(Het proces dat doorlopen wordt op de website van het OLO wordt in hoofdstuk 4.3 toegelicht). 
 

Welke gegevens en documenten moet ik daarbij aanleveren en aan welke eisen moeten deze 
gegevens voldoen? 
Pagina: inwonersplein => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning 
(Wabo) 
 
Er is een tabblad aanwezig met de tekst ‘Benodigdheden’. Vanaf daar wordt men doorverwezen 
naar de indieningsvereisten per activiteit. Er is geen document aanwezig waarin per activiteit is 
gedocumenteerd welke indieningsvereisten van kracht zijn (effectieve leesbaarheid). 
Tevens is er in het stappenplan onder het tabblad ‘Aanvragen’ geen stap aanwezig waarin de 
aanvrager nogmaals geattendeerd wordt op de indieningseisen (‘reduce the user’s memory load’ 
en navigatie).  
 

Wat gaat mij deze vergunningsaanvraag kosten? 
Pagina: inwonersplein => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning 
(Wabo) 
Pagina:    … => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning (Wabo) => 
Bouwen 
 
Er zijn drie tabbladen aanwezig: ‘Omschrijving’, ‘Benodigdheden’ en ‘Aanvragen’. Deze 
tabbladen verbergen relevante informatie op een progressieve manier(‘reduce the user’s memory 
load’, ‘put the user in control’, site structuur en navigatie). Informatie aangaande de kosten is 
echter niet als tabblad aanwezig. 

Wanneer men het tabblad ‘Kosten’ niet over het hoofd heeft gezien, kan men een link volgen en 
daar de legesverordening behorende tot het jaar 2012 bekijken. Het bekijken van een dergelijk 
document, zoals het nu gepubliceerd is, heeft een grote impact op het geheugen van de gebruiker 
en is derhalve tegenstrijdig met ‘reduce the user’s memory load’. Tevens is de legesverordening 
niet dynamisch (navigatie, ‘put the user in control’). Dergelijke informatie kan voor simpele 
bouwaanvragen ook worden gepubliceerd aan de hand van een rekenvoorbeeld (effectieve 
leesbaarheid). Dit is echter niet aanwezig. 
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Hoeveel tijd gaat mijn aanvraag maximaal in beslag nemen? 
Pagina: inwonersplein => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning 
(Wabo) 
 
Onder het tabblad ‘Aanvragen’ is aangegeven welke procedures gevolgd kunnen worden 
(effectieve leesbaarheid). Tevens is er onder het tabblad ‘Omschrijving’ een link naar een 
brochure (‘Een omgevingsvergunning aanvragen’). In deze folder wordt niet alleen de 
betreffende vraag beantwoord, maar ook al voor een deel bovenstaande vragen (effectieve 
leesbaarheid). Een uitbreiding van deze brochure is wellicht een optie (‘reduce the user’s 
memory load’). 

 
Kan ik eventueel hulp ontvangen bij het opstellen van mijn aanvraag of kan ik een deel al laten 
toetsen? 
Pagina: inwonersplein => vergunningen => Soorten vergunningen => Omgevingsvergunning 
(Wabo) 
 
De plaats van deze links (zie onderstaande figuur) is in een opsomming van activiteiten waarvoor 
meestal een omgevingsvergunning nodig is. Dit is niet logisch (site structuur, effectieve 
leesbaarheid). Men verwacht een dergelijke link onder een kopje in vorm als: Hoe kan ik al een 
deel van mijn plan laten toetsen?. De informatie die aanwezig is, nadat men de link 
(Informatiegesprek, vooroverleg, conceptaanvraag) heeft gevolgd, is afdoende.  

 

 
 

 

 

 

 

 
Figuur 14: Plaats van hyperlinks naar informatie over het informatiegesprek, het vooroverleg en 
de conceptaanvraag.  
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4.2 Het informatiegesprek, het vooroverleg en de conceptaanvraag  
Het is de vraag in hoeverre het aanbieden van bovengenoemde elementen invloed heeft op het al 
dan niet opvragen van aanvulling. Er wordt gekeken of aanvragen die volgen uit een vooroverleg 
of een conceptaanvraag procentueel minder aanvulling wordt opgevraagd. De gegevens die 
hiervoor zijn gebruikt, worden in onderstaand hoofdstuk beschreven. 

 

4.2.1 Gebruikte gegevens en analysemethode 
Wanneer een aanvraag van een vooroverleg of een conceptaanvraag binnenkomt, wordt deze 
behandeld alsof het een normale aanvraag is. Er zijn gegevens aanwezig met onder andere de 
datum en de omschrijving van het overleg/de aanvraag. Deze gegevens zijn gecombineerd met 
de informatie over alle omgevingsvergunningaanvragen vanaf 1 oktober 2010. Vervolgens zijn 
die aanvragen geselecteerd die waarschijnlijk volgden uit deze overleggen/aanvragen. Daar het 
zaaknummer gelijk is en er de mogelijkheid bestaat dat er bij een zaaknummer meerdere 
aanvragen horen, zijn die aanvragen geselecteerd die qua ‘datum ontvangst’ het dichtste bij de 
datum van het overleg/de conceptaanvraag ligt. Bruikbare gegevens aangaande het 
informatiegesprek zijn niet aanwezig. Het volgende hoofdstuk gaat in op de resultaten van deze 
analyse. 

 

4.2.2 Resultaten 
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van de aanvragen die volgden uit vooroverleggen of 
conceptaanvragen. Er is daarbij onderscheid gemaakt in het al dan niet bevatten van de activiteit 
bouwen. 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Het absolute en procentuele aantal aanvragen waarbij aanvulling vereist is, nadat een 
vooroverleg of conceptaanvraag is aangevraagd. 

Tabel 4 laat geen verbetering zien in het procentuele aantal aanvragen waarbij aanvulling 
opgevraagd diende te worden. Het procentuele aantal van aanvragen voor onder andere de 
activiteit bouwen is ≈>40%, hetgeen meer is dan de 37% van het totaal aantal aanvragen waarbij 
aanvulling is opgevraagd (tabel 1). Wellicht heeft dit te maken met de inhoud van deze diensten. 
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Zoals gezegd, wordt bij het vooroverleg enkel een deel van het plan getoetst. Als dit niet een 
element is waarvoor meestal aanvullende gegevens zijn vereist, is het niet verrassend dat er geen 
verbetering te zien is. Verder onderzoek naar welke delen van het plan meestal voortijdig worden 
getoetst bij een conceptaanvraag of vooroverleg, kan dit bevestigen. Voorts valt te zien dat bij 
het aantal aanvragen waarbij geen activiteit bouwen aanwezig is, maar in 20% van de gevallen 
aanvulling is opgevraagd. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat 15 respectievelijk 3 
aanvragen niet veel is om harde conclusies te kunnen trekken. Deze observatie komt overeen met 
die in hoofdstuk 3.2. 

Het resultaat van het vooroverleg en de conceptaanvraag is schriftelijk. Er is binnen de afdeling 
het gevoel aanwezig dat persoonlijk contact de kwaliteit van de aanvraag positief beïnvloed. 
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5 Vergunningverleningsproces 
In het vorige hoofdstuk werd ingegaan op het proces dat de aanvrager doorloopt bij het 
aanvragen van een omgevingsvergunning met onder andere de activiteit bouwen. Bij 
binnenkomst van een nieuwe aanvraag bij de gemeente start het vergunningverleningsproces. Dit 
proces wordt allereerst in hoofdstuk 5.1 schematisch beschreven. Vervolgens wordt aan de hand 
van wetenschappelijke literatuur in hoofdstuk 5.2 dit proces geanalyseerd om te kijken of hier 
verbeteringen in kunnen worden aangebracht. Het resultaat hiervan staat in hoofdstuk 5.3. 
 

5.1 Beschrijving 
Figuur 15 op de volgende bladzijdes geeft het proces weer dat doorlopen wordt bij de 
behandeling van een nieuwe aanvraag voor o.a de activiteit bouwen. Dit proces bevat enkel de 
hoofdlijnen. De volgende processtappen zijn niet in het diagram en de analyse opgenomen: 

- De gemeente Eindhoven is geen bevoegd gezag 
- Het proces dat volgt nadat een ontwerpbeschikking is opgesteld in de uitgebreide 

procedure 
- Het proces van behandeling van bezwaren in de reguliere procedure 

 

5.2 Relevante literatuur 
Als leidraad voor het verkennen van mogelijkheden om het beschreven proces te verbeteren, zijn 
‘Business process redesign (BPR)’ heuristieken gebruikt. Reijers (2002) heeft deze heuristieken 
expliciet benoemd en beschreven, hetgeen inclusief positieve en negatieve aspecten die in acht 
moeten worden genomen, te zien is in bijlage 2. Aangezien dit een overzicht is van verschillende 
heuristieken hebben Mansar en Reijers (2007) onderzocht welke BPR heuristieken het meeste 
zijn toegepast in dergelijke projecten. Onderstaande tabel geeft deze heuristieken weer. Deze zijn 
in eerste instantie gebruikt om verbetermogelijkheden te identificeren. 

1 Task elimination Het verwijderen van onnodige taken. 
2 Task composition Kleine taken combineren en grote taken opsplitsen. 

3 Integral technology Probeer fysieke beperkingen op te heffen door deze te vervangen door technologische 
oplossingen. 

4 Empower Geef zo veel mogelijk beslissingsbevoegdheid aan medewerkers en reduceer de tussenkomst 
van ‘middle management’. 

5 Order assignment Laat resources zo veel mogelijk stappen uitvoeren voor één order. 
6 Resequencing Herindelen (qua volgorde) van taken. 
7 Specialist-generalist Maak resources meer specialistisch of meer generalistisch. 
8 Integration Kijk of de klant/leverancier in het proces kan worden geïntegreerd. 
9 Parallelism Kijk of taken parallel kunnen worden uitgevoerd. 

10 Numerical involvement Minimaliseer het aantal afdelingen, groepen en personen die deelnemen aan een bepaald 
proces. 

Tabel 5: Tien meest populaire heuristieken om processen te herontwerpen. Uit een onderzoek 
van Mansar & Reijers (2007).
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Figuur 15: Schematische weergave van het vergunningverleningsproces. Met behulp van stageverslag van A. Lardenoije (2011).
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5.3 Analyse 
In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten van het proces besproken. Er wordt daartoe 
gekeken of er heuristieken bestaan die van toepassing zijn op de huidige situatie en die toegepast 
kunnen worden om (geobserveerde) problemen op te lossen. Het vergunningverleningsproces is 
voor de analyse opgedeeld in vier delen; inboeking door administratie, intake, uitzetten en 
opstellen deeladviezen en coördinatie door casemanager. Deze subprocessen worden hieronder 
toegelicht. 

5.3.1 Inboeking door administratie 
De verschillende handelingen die worden verricht bij inboeking door de afdeling administratie 
lijken minimaal en efficiënt. Het checken op postcode of de gemeente Eindhoven bevoegd gezag 
is, vindt hier plaats. Gezien de ‘knock-out’ heuristiek is dit een belangrijke keuze. De afdeling 
administratie is er verantwoordelijk voor dat alle aangeleverde relevante documenten (wanneer 
bijvoorbeeld een vooroverleg heeft plaatsgevonden) in een dossier aanwezig zijn wanneer het 
overgedragen wordt aan een intaker. Dit lijkt meestal goed en volledig te gebeuren. 
Het bestaan van een digitaal dossier is tevens positief (‘integral technology’ heuristiek); buiten 
het feit dat dit kosten bespaart, zorgt het er ook voor dat relevante disciplines (bijv. 
deeladviseurs) alle informatie kunnen raadplegen, hetgeen de kwaliteit van de service kan 
verbeteren. 
De afdeling administratie is verantwoordelijk voor de toewijzing van een casemanager. Deze 
allocatie aan cases gebeurt zonder specifieke inhoudelijke checks en derhalve willekeurig op 
beschikbaarheid. Enkel voor bepaalde projecten (Technische Universiteit Eindhoven, Strijp R, 
etc.) wordt er een casemanager aangewezen. Wat betreft de ‘flexible assignment’ heuristiek is dit 
positief. Het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine aanvragen, is 
tegenstrijdig met de ‘flexible assignment’ heuristiek. Dit is echter irrelevant als de geschatte uren 
van de conceptbegroting (voor 2012) worden gebruikt, omdat er dan geen verschil is tussen het 
aantal uur dat de casemanager besteedt aan grote en een kleine aanvraag (fase coördinatie 
aanvraag).  

5.3.2 Intake 
De intake die volgt nadat de aanvraag is overgedragen door de administratie, is een kritiek punt 
in het proces. Om ervoor te zorgen dat taken in de rest van het proces voorspoedig verlopen, 
moeten de juiste activiteiten worden getoetst en moet de informatie die uiteindelijk bij de 
deeladviseurs terecht komt zo volledig mogelijk zijn. Klantcontact in een latere fase van het 
traject kan veel tijd in beslag nemen. Dit kan daardoor worden vermeden (‘contact reduction’ 
heuristiek). Het is derhalve van belang om de intake zo vroeg mogelijk in het proces uit te 
voeren, hetgeen ook gebeurt in het huidige proces. Het is onrealistisch om de afdeling 
administratie over te slaan en de tijdswinst zal niet significant zijn, omdat de aanvraag altijd 
gearchiveerd dient te worden. Voorts bestaat de mogelijkheid om elementen van de intake samen 
met de aanvrager uit te voeren, voordat de aanvraag wordt ingediend. 
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Elementen van de intake hoeven dan niet meer na indiening te worden uitgevoerd. In hoofdstuk 
6.3 zal hierop worden ingegaan. 

Het streven om bij het tweede klantcontact (contact na de ontvangstbevestiging) zo veel mogelijk 
informatie te geven, is wat betreft de ‘contact reduction’ heuristiek verstandig. Hiermee wordt 
het aantal te sturen brieven geminimaliseerd en daarmee ook het werk voor de afdeling 
administratie. Tevens stimuleert het stellen van een termijn van vijf dagen, waarin de relevante 
disciplines een oordeel moeten hebben geveld wat betreft ontvankelijkheid, de continuering van 
de aanvraag. Het feit dat de controle van ontvankelijkheid van de deelonderdelen parallel 
gebeurt, komt ten goede aan de doorlooptijd (‘parallelism’ heuristiek). De termijn van vijf dagen 
is in de eerste plaats realistisch. Ten tweede zorgt deze termijn ervoor dat dezelfde intaker de 
intake continueert. 

Nadat een intaker heeft geconstateerd dat de bestemmingsplantoets vereist is, wordt meteen het 
verzoek gedaan om deze uit te voeren, zodat het resultaat bekend is binnen de gestelde termijn 
van vijf dagen. Wanneer de aanvraag na het al dan niet ontvangen van aanvullende gegevens 
buiten behandeling wordt gesteld, is het werk dat verricht is aangaande de bestemmingsplantoets 
voor de inhoud van de betreffende aanvraag, onnodig geweest. Echter, wanneer de aanvrager 
opnieuw een aanvraag indient, kan het resultaat van de bestemmingsplantoets (deels) weer 
worden gebruikt. Als de aanvraag niet in behandeling wordt genomen, moet de aanvrager 20% 
van de verschuldigde leges betalen. De kosten voor het uitvoeren van de bestemmingsplantoets 
worden dus enigszins gedekt, maar de tijd die in de toets is gestoken, kan voor niks zijn geweest. 

De checks of de gemeente bevoegd gezag is en of de aanvraag (gedeeltelijk) vergunningsvrij is, 
staan op de goede plaats en in de goede volgorde (‘knock-out’ heuristiek). Deze checks kunnen 
voor nieuwe aanvragen niet al bij de inboeking plaatsvinden, omdat de beoordeling of iets al dan 
niet vergunningsvrij is vakspecifieke (technische) kennis vereist.. 

Het is van belang de intake en daarmee de ontvankelijkheidstoets eenduidig uit te voeren. Er is 
geobserveerd dat dit niet altijd gebeurde. De aanwezigheid van een werkbeschrijving is positief 
en kan ervoor zorgen dat de intake uniform wordt uitgevoerd. In de huidige situatie is dit van 
belang, omdat de intaker die heeft geconstateerd dat aanvullende gegevens nodig zijn, kan 
verschillen van de intaker die de aanvullende gegevens heeft opgevraagd. 

De intake wordt in de meeste gevallen door iemand anders dan de casemanager uitgevoerd. Een 
nadeel hiervan is dat de casemanager die verantwoordelijk is voor de coördinatie en afhandeling 
van de aanvraag zich net zoals de intaker moet inlezen. Wanneer de casemanager in eerste 
instantie de intake zou doen, dan bespaart dit de tijd van het inlezen (‘task composition’, ‘case 
assignment’ en ‘numerical involvement’ heuristiek). Het beschikbare aantal manuren moet dit 
echter wel toestaan, hetgeen niet het geval lijkt te zijn. De ‘extra resources’ heuristiek is hier 
misschien relevant.  
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Het onderscheid tussen casemanager en intaker resulteert in een verschil in klantcontact, omdat 
de intaker telefonisch contact opneemt wanneer is geconstateerd dat aanvulling vereist is. In de 
rest van het proces is de casemanager het eerste aanspreekpunt. Wanneer de casemanager 
afspraken maakt met de aanvrager in de ontvankelijkheidsfase, dan moet dit expliciet worden 
opgeslagen, zodat de intaker hiervan op de hoogte is wanneer (bijvoorbeeld) de aanvullende 
gegevens binnenkomen. Het expliciet vastleggen van deze gemaakte afspraken lijkt niet plaats te 
vinden. 
Tevens is geobserveerd dat casemanagers, de werknemers die in de meeste gevallen de aanvraag 
bouwkundig toetsen, van mening zijn dat aanvullende gegevens vereist zijn, terwijl een intaker 
had geconcludeerd dat de aanvraag ontvankelijk is. 

Een voordeel van het onderscheid tussen casemanager en intaker is de continuering van de 
intake. De dagelijkse planning van de intake zorgt voor een continuering van de behandeling van 
aanvragen. Aangezien 37%3

Vier van de vijf intakers hebben een bouwkundige achtergrond. Aangezien uit tabellen 2 en 3 
blijkt dat bij aanvragen voor de activiteit bouwen het meeste aanvulling wordt opgevraagd, kan 
ervan worden uitgegaan dat de benodigde gegevens bouwkundig van aard zijn. De personen met 
deze achtergrond kunnen dergelijke benodigde gegevens dus sneller identificeren. Het betrekken 
en trainen van personen met een andere achtergrond aangaande het intakeproces heeft ook 
voordelen (‘Specialist-generalist’ heuristiek), omdat dit de flexibiliteit verhoogt.  

 van de aanvragen aanvulling vereisen, wordt dit al relatief snel 
geconstateerd. 

 

5.3.3 Uitzetten en opstellen deeladviezen 
Nadat de aanvraag in behandeling wordt genomen, omdat alle benodigde gegevens aanwezig 
zijn, is de intaker verantwoordelijk voor het uitzetten van deeladviezen. Het is positief dat de 
afhandeling van deelvergunningen parallel plaatsvindt (‘parallelism’ heuristiek). Dit verkort 
namelijk de doorlooptijd van de aanvraag. Het is tevens positief dat het proces van het opvragen 
en opstellen van deeladviezen direct start nadat de intaker de aanvraag ontvankelijk heeft 
verklaard (‘case assignment’ en ‘task composition’ heuristiek). Aangezien de combinatie van de 
verschillende deeladviezen en het schrijven van een beschikking pas plaatsvindt wanneer alle 
adviezen binnen zijn, bestaan er mogelijkheden om (het uitvoeren van) bepaalde toetsen te 
outsourcen (‘outsourcing’ heuristiek). Constructieve veiligheid zou door een andere instantie 
kunnen worden getoetst. Dit hoeft niet zozeer plaats te vinden op het moment dat de aanvraag 
ontvankelijk is verklaard. Zo kunnen bouwbesluitgegevens worden opgesteld door een 
gecertificeerde instantie (‘trusted  party’ heuristiek). 

                                                           
3 Dit is het percentage uit de analyse van vergunningsaanvragen vanaf 01-10-2010 waarbij een beschikking in de 
vorm van intrekken, (gedeeltelijk) verlenen, weigeren of van rechtswege verlenen, is opgesteld. Hierbij is geen 
rekening gehouden met aanvragen waarbij wel degelijk een verzoek om aanvulling is gedaan, maar die buiten 
behandeling zijn gesteld.  
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5.3.4 Coördinatie door casemanager 
Het bestaan van een casemanager die de aanvraag coördineert en afwikkelt, is om meerdere 
redenen positief (‘case manager’ heuristiek). Het proces is transparanter voor de 
vergunningaanvrager, omdat deze na de intake enkel met de casemanager contact heeft. Daar de 
casemanager verantwoordelijk is voor een goede afhandeling en  voor zijn/haar fouten, is hij/zij 
meer gedreven om goed werk te verrichten, hetgeen resulteert in een betere kwaliteit van het 
werk. Tevens wordt de zeggenschap van de casemanager (‘empower’ heuristiek) bevorderd, 
hetgeen het proces sneller doet verlopen en arbeidsvreugde met zich meebrengt. Aangezien een 
aanvraag binnen een termijn behandeld moet zijn, is het goed dat er een persoon is die toezicht 
houdt op de voortgang van de aanvraag. 
Zoals reeds in hoofdstuk 5.4.2 is besproken, is het wellicht verstandiger dat de intake ook door 
de casemanager wordt gedaan. 
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6 Advies 
Dit hoofdstuk beschrijft het advies dat resulteert uit de combinatie van de analyseresultaten die in 
de vorige drie hoofdstukken zijn beschreven. Het advies bestaat uit drie delen, te weten 
aanpassingen aan de informatievoorziening (hoofdstuk 6.1) en verbeteringen van het huidige 
vergunningverleningsproces (hoofdstuk 6.2) en het introduceren van een constructie waarin er in 
een vroeg stadium van het proces persoonlijk contact aanwezig is met de aanvrager voor een 
omgevingsvergunning met o.a. de activiteit bouwen (hoofdstuk 6.3). 
 

6.1 Informatievoorziening 
Bij de informatievoorziening is het noodzakelijk dat iedere inwoner in de gemeente in staat is om 
de gepresenteerde (schriftelijke) informatie te begrijpen. Daartoe is het aangeraden om 
ingewikkelde informatie, zoals de legesverordening, te vertalen in een tekst met niveau A2 
(Council of Europe, 2012). Maximaal 37% van de Nederlandse bevolking beschikt namelijk ten 
hoogste van taalniveau B1 (Bohnenn, Ceulemans, Van de Guchte, Kurvers & Van Tendeloo, 
2004). Het advies aangaande de informatievoorziening bestaat uit aanpassingen aan de website 
en uit het uitbreiden van de folder ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’. Beide worden 
hieronder toegelicht. 
 

6.1.1 Aanpassingen aan de website 
In hoofdstuk 4.2 is in de analyse concreet geobserveerd aan welke aspecten verbeteringen 
kunnen worden aangebracht. Deze elementen worden daarom enkel hieronder gepresenteerd en 
niet toegelicht; 

- Toevoegen van voorbeeldaanvragen van bouwwerken die het meeste voorkomen met 
duidelijke opmerking dat het ‘Alleen lezen’ is en enkel als voorbeeld dient. 

- Toevoegen tabblad ‘Kosten’ tussen ‘Omschrijving’, ‘Benodigdheden’ en ‘Aanvragen’ 
- Toevoegen van rekenvoorbeelden aangaande de legesverordening 
- Toevoegen van een interactieve legesverordening 
- Links naar informatie over het informatiegesprek, vooroverleg en conceptaanvraag apart 

benoemen in plaats van te benoemen in de opsomming van activiteiten 
- Toevoegen van een document met alle indieningsvereisten per activiteit 

 

Het tweede deel van het advies aangaande de informatievoorziening, aanpassingen aan de 
folder ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’, wordt op de volgende bladzijde beschreven. 
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6.1.2 Uitbreiding folder ‘Een omgevingsvergunning aanvragen’ 
Het advies is om deze folder uit te breiden met alle informatie die voor de aanvrager van een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen relevant is, zodat zij de gemeente niet hoeft te 
benaderen met vragen en zij in staat is om een aanvraag in te dienen die compleet en kwalitatief 
inhoudelijk voldoende is. De volgende onderwerpen zouden derhalve in het document aanwezig 
moeten zijn; 

- Beschrijving van de verschillende procedures die kunnen worden gevolgd en op basis 
waarvan een dergelijke procedure wordt gevolgd 

- Beschrijving van benodigde activiteiten bij meest voorkomende bouwwerken 
- Toelichting van het informatiegesprek, het vooroverleg en de conceptaanvraag 
- Aanvraagmogelijkheden 
- Toelichting van legesverordening aangaande meest voorkomende vragen inclusief 

rekenvoorbeelden 
o Soorten leges (voor aanvraag en aanvullende legesproducten) 
o Leges per activiteit 
o Leges voor diensten als vooroverleg, conceptaanvraag en informatiegesprek 
o Leges bij wijziging, intrekking, weigering, in behandeling nemen, niet in 

behandeling nemen (etc.) van een vergunningsaanvraag 
- Termijnen 
- Indieningsvereisten per activiteit 
- Contactmogelijkheden met gemeente 

6.2 Verbeteringen van het huidige vergunningverleningsproces 
Het verschil tussen intaker en casemanager resulteert in de eerste plaats in de noodzaak om 
klantcontact expliciet vast te leggen en in de tweede plaats in extra uren werk, omdat de 
casemanager die uiteindelijk de beschikking opstelt zich net zoals de intaker moet inlezen. 
Casemanagers zijn vaak degene die de aanvraag bouwkundig toetsen, maar zij zijn niet degene 
die controleren of alle benodigde gegevens, naar hun mening, aanwezig zijn. Dit kan resulteren 
in de situatie dat een intaker de aanvraag ontvankelijk verklaard, terwijl in een later stadium nog 
aanvullende gegevens worden opgevraagd. Het is om bovengenoemde redenen aangeraden om 
de rol intaker en casemanager in één persoon te verenigen. 

De bestemmingsplantoets wordt in het huidige proces uitgevoerd voordat eventuele aanvullende 
gegevens worden ingediend. Als deze benodigde gegevens nooit of niet goed worden ingediend, 
wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. In het geval dat op een later moment in de tijd 
geen aanvraag wordt ingediend waarbij het resultaat van de reeds uitgevoerde 
bestemmingsplantoets kon worden gebruikt, had de tijd die in deze toets is gestoken ook voor 
andere werkzaamheden kunnen worden gebruikt. In het geval dat extra onderzoek uitwijst dat dit 
meestal het geval is, dienen mogelijkheden te worden verkend waarin de bestemmingsplantoets 
wordt uitgevoerd nadat de aanvraag in behandeling wordt genomen. 
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De bouwbesluittoets is een activiteit in het proces dat door een derde instantie kan worden 
uitgevoerd. Dit kan zowel in het vergunningverleningsproces als voor de indiening van de 
aanvraag worden gedaan. In het eerste geval is het van belang dat de toets binnen een bepaalde 
termijn wordt uitgevoerd om vergunning van rechtswege te voorkomen. In het tweede geval is 
het van belang dat een gecertificeerde instantie de bouwbesluitgegevens controleert/opstelt, 
hetgeen al in de praktijk wordt getest. 

 

6.3 Persoonlijk contact 
Teneinde uren te besparen en de aanvrager een handreiking voor een succesvolle behandeling 
van de vergunningsaanvraag te doen, biedt een constructie waarin de aanvrager in een vroeg 
stadium van het proces contact heeft met de intaker, uitkomst. Deze constructie wordt hieronder 
beschreven. Deze beschrijving gaat uit van de procesinrichting van een 
omgevingsvergunningaanvraag voor onder andere de activiteit bouwen, zoals beschreven in 
figuur 15, maar schept een beeld van een optimaal scenario. 

6.3.1 Beschrijving 
Aanvragers kunnen iedere donderdagmorgen een flitsvergunning aanvragen bij het 
Ondernemersplein. Een bouwkundig ambtenaar bekijkt samen met de aanvrager of er voor het 
betreffende project alle gegevens aanwezig zijn teneinde een succesvolle aanvraag in te dienen. 
Als dit niet het geval is, wordt aangegeven welke gegevens nog vereist zijn. Deze aanvragers 
kunnen dan op een andere donderdagmorgen opnieuw langskomen. Het advies is om een 
soortgelijke werkwijze te gebruiken. Deze werkwijze wordt hieronder toegelicht. 
 
Veel activiteiten die tijdens de intake plaatsvinden, kunnen samen met de vergunningaanvrager 
worden uitgevoerd. De aanvrager dient hiertoe een afspraak te maken met een intaker. Teneinde 
structuur aan te brengen, dient een vast moment in de week te worden aangewezen, waarin 
klantcontact kan plaatsvinden. 
Tijdens dit gesprek kunnen de volgende activiteiten samen worden uitgevoerd, inachtnemend 
figuur 15 en de kennis van de intaker: Controle bevoegd gezag, checken gegevens geogids, 
controle vergunningsvrij, check onlosmakelijke activiteiten, check overige deelactiviteiten en 
delen van de ontvankelijkheidstoets.  
De delen van de ontvankelijkheidstoets die kunnen worden uitgevoerd, zijn de checks voor het 
bouwbesluit, de bestemmingsplantoets en de eventuele checks die bij andere activiteiten horen. 
De ontvankelijkheidstoets voor de overige onderdelen (milieu, geluid en brandpreventie) kan na 
indiening van aanvraag worden aangevraagd en uitgevoerd, zoals dat in de huidige situatie 
gebeurd. Als het niet mogelijk blijkt te zijn om te kijken of er elementen vergunningsvrij zijn, 
kan dit net zoals de resterende onderdelen van de ontvankelijkheidstoets worden uitgevoerd 
nadat de aanvraag is ingediend.  
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In het geval dat bepaalde benodigde gegevens moeten worden toegevoegd/verbeterd, kunnen 
voorbeelden van deze gegevens worden gebruikt. In het gesprek kunnen twee conclusies worden 
getrokken; 

Conclusie in gesprek: voor genoemde checks geen aanvullende gegevens vereist 
Als wordt geconcludeerd dat de aanvraag ontvankelijk is wat betreft de genoemde checks, kan 
deze samen met de intaker worden ingediend. Het is daarbij van belang dat in het systeem wordt 
genoteerd wat de naam van de aanvrager is, het adres, welke intaker de aanvraag heeft bekeken, 
welke deeladviezen dienen te worden opgevraagd, welke afspraken zijn gemaakt en welke 
onderdelen nog een aparte ontvankelijkheidstoets vereisen. Als de aanvraag binnenkomt bij de 
administratie kan deze aan een intaker worden gekoppeld, zodat diegene de intake kan 
continueren. 

Conclusie in gesprek: aanvullende gegevens zijn vereist 
Als in het gesprek blijkt dat de aanvrager aanvullende gegevens moet aanleveren, dan wordt door 
de intaker de naam van de aanvrager, het adres, welke intaker de aanvraag heeft bekeken, een 
beschrijving van de benodigde gegevens en het project en een notitie aangaande de gemaakte 
afspraken genoteerd. Doordat deze gegevens expliciet worden vastgelegd, kan de administratie 
ervoor zorgen dat de juiste intaker de aanvraag verder behandelt.  

 
Als de aanvraag is ingediend, kan de intaker de activiteiten die nog niet samen met de aanvrager 
zijn gedaan, uitvoeren. De gegevens die de aanvrager indient, kunnen verschillen van de 
gegevens die in het persoonlijk gesprek zijn besproken/beoordeeld. Het is om die reden relevant 
dat de gegevens die zijn besproken in een persoonlijk gesprek worden bewaard. Een pilot moet 
uitwijzen of dit een praktische manier van handelen is. Als aanvullende gegevens vereist waren, 
dient in de eerste plaats te worden gecontroleerd of deze aanwezig zijn aan de hand van de 
gemaakte notities. Tevens kan de ontvankelijkheidstoets worden uitgevoerd voor de overige 
relevante onderdelen. Als uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat aanvullende gegevens wel 
degelijk (nog) vereist zijn, kan hierom worden verzocht. Als hierop aanvullende gegevens 
binnenkomen, is het van belang dat deze door dezelfde intaker worden bekeken.  
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Persoon die intake continueert na indiening 
Een aanvraag wordt in de optimale situatie na indiening behandeld door degene die het gesprek 
heeft gevoerd. In het huidige proces kan dit problemen opleveren. Ervan uitgaand dat ingediende 
aanvragen pas de volgende dag worden overgedragen door de administratie, kan de ambtenaar 
die het gesprek heeft gevoerd die dag niet werkzaam zijn of geen tijd beschikbaar hebben om de 
intake te continueren. Een aanvraag zou in dat geval moeten wachten totdat de intaker die het 
gesprek heeft gevoerd weer de intake doet; dit is maximaal vijf werkdagen later. Ditzelfde geldt 
voor aanvragen die aanvullende gegevens vereisten en daardoor op een andere dag dan wanneer 
de behandelend intaker werkt, worden ingediend. 
 
Bovenstaand probleem is in de beschrijving opgelost door geen verschil in behandelend intakers 
toe te staan. Het gevolg is dat persoonlijke gesprekken enkel kunnen worden gevoerd door 
werknemers die dagelijks aanwezig zijn, zodat zij na binnenkomst van de aanvraag direct de 
intake kunnen continueren. Het tweede gevolg is dat de administratie bij inboeking dient te 
identificeren welke intaker het persoonlijk gesprek heeft gevoerd, zodat hij/zij de ingediende 
aanvraag onder ogen krijgt. Aangezien niet alle aanvragers gebruik zouden willen maken van het 
gesprek, dient de dagelijkse intake nog steeds te worden uitgevoerd; dit kan op de bestaande 
werkwijze en door de bestaande personen worden gedaan. 
 
Aangezien de afdeling beschikt over mensen die parttime werken en aangezien niet alle 
werknemers activiteiten van de intake kunnen uitvoeren, is het optimale scenario niet realistisch. 
Dit resulteert in de noodzaak dat behandelend intakers kunnen verschillen; de persoon die het 
persoonlijk gesprek voert, kan dus verschillen van de persoon die de intake na indiening 
continueert en die persoon kan verschillen van degene die de (eventuele) aanvullende gegevens 
beoordeelt. Dit vereist een gestandaardiseerde manier van communicatie via het 
informatiesysteem, zodat alle personen op de hoogte zijn van gemaakte afspraken, de inhoud van 
het project en eventuele benodigde gegevens. In de huidige situatie kan de persoon die de intake 
uitvoert ook verschillen van de persoon die de aanvullende gegevens beoordeelt. 

 

Plaats in proces 
Het is van belang dat aanvullende gegevens worden vergaard in een tijdsbestek dat geen invloed 
heeft op de termijn waarbinnen dient te worden beschikt. Als het persoonlijk contact zou 
plaatsvinden nadat de aanvraag is ingediend en er worden aanvullende gegevens opgevraagd, 
dan start de flexibele termijn. Als later in het proces blijkt dat aanvullende gegevens zijn vereist 
voor bijvoorbeeld de bestemmingsplantoets of de brandweer, moeten deze worden aangevuld in 
de tijd die beschikbaar is om een beschikking op te stellen.  

Het persoonlijk contact dient dus plaats te vinden in het aanvraagproces (figuur 13), voordat de 
aanvraag wordt ingediend en nadat de aanvraag is samengesteld door de aanvrager. 
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Motiveren van aanvrager 
Het is van belang dat de aanvrager wordt gemotiveerd om tijd vrij te maken om een dergelijk 
gesprek te voeren. De voordelen van dit gesprek moeten daarom op de website van de gemeente 
worden gepresenteerd en tijdens informatiegesprekken worden aangehaald. Doordat de 
aanvrager de ingestuurde documenten en het bouwproject kan toelichten, is het wellicht niet 
nodig om aanvullende gegevens op te vragen. Eventuele beantwoording van vragen en 
toelichting aangaande de procedure, benodigde aanvullende gegevens, kosten etc. kan direct 
worden verschaft. Al deze elementen resulteren in tijdswinst. 

Leges 
Door een dergelijk gesprek te voeren, voordat de aanvraag wordt ingediend, investeert de 
gemeente tijd en daarmee geld in een vergunningsaanvraag. Als er geen aanvraag volgt na dit 
gesprek, betaalt de investering zich niet uit. Om die reden is het van belang om net zoals bij het 
vooroverleg en de conceptaanvraag leges te heffen als er geen aanvraag volgt na de uitvoering 
van een dergelijk element. 

 

6.3.2 Kosten en baten 
Deze constructie kent de volgende voordelen; 

- De aanvrager kan de aanvraag mondeling toelichten. 
- De intaker kan benodigde gegevens mondeling toelichten/uitleggen. 
- Intaker kan concluderen dat sommige gegevens, na mondeling toelichting, niet 

opgevraagd hoeven te worden. 
- Proces van intake gaat sneller, omdat de aanvrager benodigde documenten kan aangeven 

en mondelinge toelichting kan verschaffen. 
- Interactie creëert commitment voor zowel aanvrager als behandelend ambtenaar. 
- Reputatie van gemeente wordt positief beïnvloed, omdat er een handreiking wordt gedaan 

om de aanvraag succesvol af te ronden. 

Als de intaker gelijk zou zijn aan de casemanager (advies in hoofdstuk 7.2), dan creëert dit de 
volgende additionele voordelen; 

- Casemanager heeft de inhoud van de aanvraag al eens gezien, hetgeen het proces van het 
opstellen van de (ontwerp)beschikking versnelt. 

- Vergunningaanvrager heeft persoonlijk contact met degene die verantwoordelijk is voor 
de vergunningsaanvraag, hetgeen het proces (vanuit aanvragersperspectief) 
overzichtelijker maakt. 

 



38 
 

De verwachting is dat het hebben van persoonlijk contact op twee manieren bijdraagt aan een 
besparing van uren: 1) de intake wordt sneller uitgevoerd en 2) het aantal aanvragen dat na 
indiening aanvulling vereist, neemt af. Teneinde de potentiële besparing in uren te berekenen, 
zijn de geschatte uren van de fase ‘ontvangen aanvraag’ gebruikt (conceptbegroting 2012, 
gemeente Eindhoven). Dit is de geschatte tijd die het kost totdat een aanvraag volledig is. Zie 
hiervoor tabel 6. 

 
Tabel 6: Geschatte uren voor fase ‘ontvangen aanvraag’ (conceptbegroting 2012, gemeente 
Eindhoven) 

Ervan uitgaand dat 20% van deze tijd is geschat voor het opvragen van aanvullende gegevens, 
wordt op jaarbasis 430 uur besteed aan het opvragen en behandelen van aanvullende gegevens. 
Dit komt ongeveer overeen met de 37% van de aanvragen die aanvulling vereist en met het 
geschatte aantal uren extra werk van één uur dat ontstaat uit de noodzaak om aanvullende 
gegevens op te vragen. Als dit wordt gebruikt om schattingen te maken van besparingen in uren 
aan de hand van 1) een verwachte procentuele besparing in de tijdsduur voor de fase ‘ontvangen 
aanvraag’ en 2) een verwachte procentuele reductie van het aantal aanvragen dat aanvulling 
vereist, resulteert dit in figuur 16. 

 
Figuur 16: Verwachte besparing4

                                                           
4 Aanname bij deze berekening is dat 20% van het totaal aantal geschatte uren voor de fase ‘ontvangen aanvraag’ uit 
de conceptbegroting voor het jaar 2012 (gemeente Eindhoven) wordt besteed aan het opvragen en controleren van 
aanvullende gegevens. 

 van uren in fase ‘ontvangen aanvraag’.  
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Er dient bij de geschatte tijdswinst in de intake rekening te worden gehouden met de activiteiten 
die ontstaan door het persoonlijk contact. In de eerste plaats dient het persoonlijk contact 
georganiseerd te worden. In de twee plaats kan de tijdwinst die wordt gegenereerd teniet worden 
gedaan door de tijd die het kost om benodigde aanvullende gegevens toe te lichten.  
Als de intaker die het persoonlijk gesprek heeft gevoerd gelijk is aan de intaker die de intake 
verder coördineert, dient de administratie het dossier over te dragen aan de intaker die het 
gesprek heeft gevoerd, hetgeen een extra handeling betreft. Tevens vereist de optimale situatie 
dat een deel van de ambtenaren dat dagelijks aanwezig is, persoonlijke gesprekken en aanvragen 
gaat voeren/behandelen. Tevens moet een module in het informatiesysteem worden 
geïmplementeerd, waarin informatie van persoonlijk gesprekken in wordt opgeslagen. Voorts 
kan het van belang zijn dat een deel van de personen die het persoonlijk contact realiseren 
trainingen volgt. 
Als een verschil tussen behandelend intakers wordt toegestaan, moeten deze personen zich 
inlezen voor dezelfde aanvraag. Dit heeft een negatief effect op de tijdwinst.  
Uit een pilot blijkt of er daadwerkelijk tijdswinst wordt gegenereerd en of er het aantal 
aanvragen dat aanvulling vereist, wordt gereduceerd. Een mogelijke pilotsamenstelling wordt in 
het volgende hoofdstuk beschreven. 

 

6.3.3 Pilot 
Teneinde te verifiëren in hoeverre het herontwerp uitvoerbaar is in de praktijk en daadwerkelijk 
voordelen genereert, is het van belang om een pilot uit te voeren. Hiertoe wordt voorgesteld om 
het herontwerp voor een half jaar te implementeren. Teneinde aanvragers hiervan op de hoogte te 
stellen, biedt een mededeling en een beschrijving met voor- en nadelen op de website, uitkomst.  
67% van de aanvragen die in behandeling wordt genomen en aanvullende gegevens vereist, 
behoort tot bouwprojecten met bouwkosten kleiner dan € 50.000,--. In de  pilot dient in de eerste 
plaats deze doelgroep als uitgangspunt te worden genomen.  

Als de pilot is afgelopen, dient zorgvuldig te worden gereflecteerd op de resultaten en 
bevindingen van zowel aanvragers als werknemers. Het houden van een enquête onder 
aanvragers is derhalve van belang. 

Bij een pilot is het van belang dat expliciet wordt vastgelegd welk doel wordt nagestreefd en 
welke prestatie indicatoren worden gebruikt om te verifiëren of de gewenste voordelen worden 
gegenereerd. De volgende elementen worden aangeraden om te verifiëren; 

- Hoeveel aanvragers interesse hebben in een persoonlijk gesprek 
- Een reductie van het procentuele aantal aanvragen dat aanvulling vereist 
- Een reductie van de tijd die wordt gestoken in de fase ‘ontvangen aanvraag’ 
- De ervaringen van werknemers aangaande uitvoerbaarheid en nut 
- Reflectie van aanvragers op het persoonlijk gesprek  
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6.3.4 Validatie 
Het ontwikkelen van een veranderplan om het persoonlijk contact te implementeren, behoort niet 
tot de inhoud van dit project/verslag. Echter, als een bepaalde oplossing veel weerstand oproept, 
kan de implementatie en realisatie onsuccesvol verlopen. Het is derhalve van belang om een 
lichte vorm van validatie te doen, waarin wordt gekeken of de personen die direct met het 
ontwerp te maken krijgen, achter deze oplossing staan. Hiertoe is het herontwerp voorgelegd aan 
zeven medewerkers, waarvan vier in het huidige proces de intake uitvoeren. Zij zijn allen van 
mening dat een persoonlijk gesprek de kwaliteit van de aanvraag positief beïnvloed. Er bestaat 
echter onzekerheid over de tijdwinst die wordt gegenereerd, omdat de tijdsduur van een dergelijk 
gesprek afhankelijk is van de kennis van de aanvrager. Sommige werknemers zijn van mening 
dat een zekere tijdwinst wordt gegenereerd. Andere werknemers verwachten het 
tegenovergestelde, omdat het uitleggen van benodigde gegevens en de werkwijze juist extra tijd 
kost. Zij zijn allen van mening dat een dergelijke constructie enkel werkt voor bepaalde kleine 
aanvragen. Daarbij was het moeilijk aan te geven welke bouwkostencategorieën vallen onder 
deze “kleine aanvragen”. Voorts heeft een deel van de werknemers aangegeven dat zij extra 
contact met de aanvrager als werkwijze niet appreciëren. 
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7 Conclusies 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies die kunnen worden getrokken uit de analyse van behandelde 
vergunningaanvragen, het verguningaanvraagproces en het vergunningverleningsproces. Hiertoe 
worden de belangrijkste conclusies per analyse gepresenteerd. Tevens wordt aangegeven welke 
aanbevelingen uit deze analyses zijn voortgekomen. 
 

7.1 Analyse van vergunningsaanvragen 
37% van de vergunningsaanvragen die in behandeling wordt genomen, vereist aanvullende 
gegevens. Het al dan niet opvragen van verzoek om aanvulling vindt procentueel gezien het 
minste plaats in de categorie met de bouwkosten kleiner dan € 5.000,--. Het procentuele aantal 
benodigde verzoeken om aanvulling neemt per bouwkostencategorie toe. Tevens vereisen 
enkelvoudige aanvragen en aanvragen zonder de activiteit bouwen minder vaak verzoek om 
aanvulling dan meervoudige aanvragen en aanvragen zonder de activiteit bouwen. 67% van de 
aanvragen die aanvulling vereist, behoort tot een aanvraag met bouwkosten kleiner dan  € 
50.000,--. 

Het percentage van vergunningsaanvragen met bouwkosten kleiner dan € 1.000.000,-- dat wordt 
ingetrokken, is lager dan 2%. Dit percentage neemt daarna toe naar respectievelijk 3,6% en 
12,5%. De kostendekkendheid van kleine vergunningaanvragen is het laagste en juist bij deze 
aanvragen wordt de vergunning het meeste geweigerd. Het verhogen van het minimumbedrag 
voor teruggaaf naar € 300,-- en het tarief dat in rekening wordt gebracht bij (gedeeltelijke) 
intrekking of weigering van de aanvraag naar 85% is om bovengenoemde redenen een goede 
beslissing geweest. 

Het extra aantal uren werk dat ontstaat door het opvragen van aanvullende gegevens, is 
gemiddeld gelijk aan een uur. De verwachte kosten aangaande het opvragen en behandelen van 
aanvullende gegevens voor het jaar 2012 zijn € 45.200,--., uitgaande van 1.000 
vergunningsaanvragen en een percentage van 40% van de aanvragen waarbij aanvulling dient te 
worden opgevraagd. 

Een herontwerp van het huidige proces kan enerzijds tijdswinst genereren in de fase ‘ontvangen 
aanvraag’ en anderzijds het aantal aanvragen dat aanvullende gegevens vereist, reduceren. Dit 
herontwerp bestaat uit een constructie waarin de aanvrager persoonlijk contact heeft met een 
intaker, voordat de vergunningsaanvraag wordt ingediend. In dit gesprek kunnen elementen 
worden uitgevoerd die in het huidige proces tijdens de intake plaatsvinden. Door het samenzijn 
met de vergunningaanvrager kunnen deze elementen sneller worden uitgevoerd. Tevens kunnen 
eventuele benodigde gegevens door de intaker worden toegelicht, waardoor de aanvrager beter in 
staat is om deze bij een aanvraag in te dienen. In een optimaal scenario worden alle activiteiten 
van de intake alsmede het persoonlijk gesprek uitgevoerd door dezelfde intaker.  
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In acht nemend de huidige personeelssamenstelling is dit niet realistisch, omdat veel werknemers 
part-time werken. Dit resulteert in de situatie dat verschillende intakers dezelfde aanvraag 
behandelen, hetgeen een gestandaardiseerde communicatie via het informatiesysteem vereist. 
Middels een pilot van een half jaar dient het herontwerp te worden getest. 

 

 

7.2 Vergunningaanvraagproces 
De conclusie die getrokken kan worden uit de analyse van de website van de gemeente 
Eindhoven is dat er nog aspecten voor verbetering vatbaar zijn, hetgeen dan ook is aanbevolen. 
Zo ontbreken er rekenvoorbeelden van elementen van de legesverordening en zijn voorbeelden 
van een ontvankelijke aanvraag niet aanwezig. Tevens is de plaats van sommige hyperlinks niet 
optimaal, ontbreekt het tabblad ‘Kosten’ in belangrijke menu’s en is de legesverordening niet 
interactief. 

Voorts is een folder die concreet aangeeft voor welke activiteiten vergunning moet worden 
aangevraagd, welke gegevens daarbij aangeleverd moeten worden per activiteit, wat de kosten 
zijn in het geval van een bepaalde beschikking (verlenen, weigeren, intrekken, niet in 
behandeling nemen), rekenvoorbeelden etc. is niet aanwezig. Een uitbreiding van de folder ‘Een 
omgevingsvergunning aanvragen’ is daarom aangeraden. 

Het aanbieden van een conceptaanvraag en vooroverleg is vanuit het perspectief van de 
aanvrager positief. Echter, het aanbieden van deze diensten levert voor de gemeente geen 
voordelen op als het gaat om het al dan niet opvragen van aanvulling bij de aanvragen die volgen 
uit deze diensten. Het percentage van de aanvragen waarbij aanvulling vereist was, is voor het 
vooroverleg en de conceptaanvraag respectievelijk 42% en 44%. Tevens zijn deze diensten niet 
kostendekkend (conceptbegroting 2012, gemeente Eindhoven). Verder onderzoek naar welke 
toetsen bij deze diensten meestal worden uitgevoerd en welke aanvullende gegevens meestal 
vereist zijn, kan bovenstaande conclusie ondersteunen/weerleggen.  

Er is binnen de afdeling het gevoel aanwezig dat persoonlijk contact de kwaliteit van de 
aanvraag positief beïnvloed. Echter, het resultaat van de conceptaanvraag en het vooroverleg is 
schriftelijk.  
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7.3 Vergunningverleningsproces 
Al veel taken van het vergunningverleningsproces worden op het juiste moment in het proces en 
door de juiste personen uitgevoerd. Zo worden belangrijke toetsen (bevoegd gezag, delen 
vergunningsvrij, ontvankelijkheidstoets) al vroeg in proces uitgevoerd en worden taken parallel 
uitgevoerd. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, is het mogelijk om activiteiten (deels) 
voor de indiening van de aanvraag samen met de aanvrager uit te voeren. 
 
De casemanagerallocatie vindt plaats op basis van aantallen (met uitzondering van bepaalde 
projecten). Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de inhoud van de aanvraag. Daar het 
geschatte aantal uur werk dat een casemanager verricht niet verschilt per aanvraag 
(conceptbegroting 2012, gemeente Eindhoven), is dit niet problematisch. 
 
De intake wordt meestal door iemand anders dan de casemanager uitgevoerd. Beide personen 
moeten zich hierdoor inlezen. Het verschil tussen intaker en casemanager resulteert tevens in de 
noodzaak om afspraken die telefonisch gemaakt zijn beter vast te leggen. De persoon die de 
aanvraag meestal bouwkundig toetst, is de casemanager. Degene die controleert of alle gegevens 
aanwezig zijn voor deze toets,  is de intaker. Een meningsverschil wat betreft benodigde 
gegevens kan het gevolg hiervan zijn. Om deze redenen wordt aangeraden dat zowel de intake 
als de afronding van de aanvraag door dezelfde persoon wordt uitgevoerd.  
 
Het is onverstandig om de bestemmingplantoets al uit te voeren, voordat de aanvraag 
ontvankelijk is verklaard. Wanneer de tweede ontvankelijkheidtoets een negatief resultaat heeft, 
is het werk van de jurist onnodig geweest. Dit is niet het geval als de aanvrager een nieuwe 
aanvraag, waarbij het resultaat van de bestemmingplantoets (deels) gebruikt kan worden, indient. 
Verder onderzoek naar het procentuele aantal aanvragen dat niet ontvankelijk wordt verklaard, 
kan hier meer inzicht in geven.  
 
Voorts kan de bouwbesluittoets worden door een derde instantie. Dit kan plaatsvinden voordat de 
aanvraag in behandeling genomen wordt en nadat de intaker hierom verzoekt. In het tweede 
geval is het zeer belangrijk dat een dergelijke toets binnen een bepaalde termijn wordt uitgevoerd 
om vergunning van rechtswege te voorkomen. 
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Bijlage 1: Verzamelbrief verzoek om aanvulling 
 

 Retouradres Postbus  90150, 5600 RB  
Eindhoven 

 Vergunningen Toezicht en 
Handhaving, afdeling 
Vergunningen   
Behandeld door [] 
Telefoon (040) 238 **** 
Uw brief van  
Uw kenmerk  
Ons zaaknummer **/**** 
[datum] 

  

[Aanhef]  
[Straat] 
[Postcode],[ woonplaats] 
 
 

 

   
  

Betreft: Procedure omgevingsvergunning 

 

 

Geachte [aanhef],  

 

U heeft op [datum] een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor [verbouwen] en 
[uitbreiden] van []  aan de [straat]. Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij 
bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag. Hieronder de uitslag van een eerste beoordeling. 

 
Compleetheid 
Wij hebben uw aanvraag getoetst op compleetheid van de aanvraag (volgens de indieningsvereisten zoals 
deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)). De conclusie is dat de gegevens 
die u heeft ingediend niet voldoende zijn om uw aanvraag verder te kunnen beoordelen. Hieronder is 
aangegeven per activiteit (deelvergunning) of de ingediende stukken voldoende zijn en/ of welke 
gegevens nog benodigd zijn.  
 
Aanvulling voor bouwactiviteiten 

 - Constructietekeningen en -berekeningen (fundering, balklaagplan, etc.) 

Onderbreken beslistermijn 
Omdat uw aanvraag niet compleet is wordt de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag van 
verzenden van deze brief (op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht). 
De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop de gevraagde gegevens zijn ontvangen.  
De ontbrekende gegevens dient u nog aan te leveren binnen de afgesproken termijn van [] weken, de 
uiterste datum hiervoor is [datum]. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld als wij de gegevens niet 
binnen deze termijn in zijn geheel hebben ontvangen (op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht).  
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Procedure  

Daarnaast hebben wij uw aanvraag nog niet kunnen toetsen aan het geldende bestemmingsplan.  
Dit betekent dat wij nog geen uitspraak kunnen doen over welke procedure van toepassing is (de reguliere 
of de uitgebreide procedure). Zodra alle benodigde gegevens zijn ontvangen kunnen wij hiervoor een 
beoordeling doen, u wordt hiervan dan alsnog op de hoogte gebracht.  
 

  

Vragen? 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mij, via telefoonnummer (040) 238 xx xx.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

 

[Naam behandelend ambtenaar] 

casemanager 
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Bijlage 2: Resultaten kwantitatieve analyse aangaande beschikking 
In deze bijlage staan de resultaten van de analyse van vergunningaanvragen die vanaf 1 oktober 
2010 in behandeling zijn genomen en waarbij een beschikking is opgesteld in de vorm van 
(gedeeltelijk) verlenen, weigeren, van rechtswege verlenen of intrekken. 
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Bijlage 3: Business Process Redesign principes 
Heuristiek Beschrijving Voordelen Nadelen 

Task elimination Het verwijderen van onnodige taken. 
Vermindering kosten van het 
uitvoeren. 
Doorlooptijd neemt af. 

Kwaliteit van de service kan 
achteruit gaan. 

Task addition Voeg checks op correctheid en 
compleetheid toe aan het proces. 

Kwaliteit van de service gaat 
omhoog. 
Werk wordt niet voor niks en 
opnieuw gedaan. 

Doorlooptijd neemt af. 
Neemt capaciteit in beslag. 

Task composition Kleine taken combineren en grote taken 
opsplitsen. 

Taken combineren: 
Minder opstartkosten. 
 
Taken opsplitsen: 
Kwaliteit neemt toe. 

Taken te groot: 
Flexibiliteit neemt af. 
Kwaliteit neemt af. 
 
 

Task automation Kijk welke taken geautomatiseerd 
kunnen worden. 

Minder uitvoeringskosten. 
doorlooptijdafname  
Kwaliteitstoename 

Implementatie kan duur zijn. 
Flexibiliteit neemt af. 

Resequencing Herindelen (qua volgorde) van taken. Afname opstartkosten. 
Werk wordt niet voor niks gedaan.  

Knock-out 
Plaats checks in een volgorde waarbij 
met het minste energie een check wordt 
uitgevoerd die de grootste kans heeft om 
een deel van het proces over te slaan. 

Meest goedkope oplossing wordt 
uitgevoerd. 

Het is misschien niet mogelijk om 
checks in een andere volgorde te 
zetten. 

Control relocation Laat controles door klanten uitvoeren. 
Vermindering procestijd en 
daardoor kosten. 
Klanttevredenheid neemt toe. 

Kans op fraude en foutieve 
checks. 

Parallelism Kijk of taken parallel uitgevoerd kunnen 
worden. Doorlooptijd neemt af. Flexibiliteit kan afnemen. 

Complexiteit kan toenemen. 

Triage Splits een generieke taak op in twee of 
meer alternatieve taken. 

Kwaliteit kan toenemen. 
Doorlooptijd kan afnemen. 

Bij te veel specialisatie: 
Flexibiliteit neemt af. 
Efficiëntie neemt af. 
Door monotoon werk neemt 
kwaliteit af. 
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Case manager 
Wijs één persoon toe die 
verantwoordelijk is voor de coördinatie 
en/of uitvoering van de case. 

Transparantie neemt toe. 
Kwaliteit neemt toe. 
Klanttevredenheid neemt toe. 

Kan kostbaar zijn door 
capaciteitsbenutting. 

Case assignment Laat resources zo veel mogelijk stappen 
uitvoeren voor één order. 

Minder opstarttijd door gewenning. 
Kwaliteit neemt toe. 

Flexibiliteit van 
capaciteitstoewijzing neemt af. 

Customer teams 
Creëer teams van mensen uit 
verschillende afdelingen, zodat het team 
speciale cases kan oplossen. 

Zie ‘Case assignment’ 
Arbeidsvreugde neemt toe. 
Kennis van leden neemt toe. 

Zie ‘Case assignment’ 

Flexible assignment 
Als het werk door twee mensen 
uitgevoerd kan worden, wijs het dan toe 
aan de meest specialistisch persoon. 

Doorlooptijd neemt af. 
Kwaliteit neemt toe. 

Werkverdeling kan onevenredig 
zijn. 
Specialisten worden moeilijker 
generalisten. 

Resource 
centralization 

Behandel geografisch gescheiden 
resources alsof ze centraal aanwezig 
zijn. 

Doorlooptijd neemt af. Zie ‘Technology’ 

Split responsibilities Probeer taakverantwoordelijkheden niet 
te splitsen over afdelingen. 

Kwaliteit van de service gaat 
omhoog. 

Doorlooptijd neemt toe in het 
geval als er geen resources van 
één afdeling beschikbaar zijn. 

Numerical 
involvement 

Minimaliseer het aantal afdelingen, 
groepen en personen die deelnemen aan 
een bepaald (sub)proces. 

Zie ‘Split responsibilities’ 
Minder coördinatie is vereist. 
 

Zie ‘Split responsibilities’ 
 

Extra resources 
Als de huidige capaciteit niet voldoende 
is, kijk dan of extra capaciteit 
aangetrokken kan worden. 

Toename capaciteit. Toename kosten. 

Specialist-generalist Maak resources meer specialistisch of 
generalistisch. 

Meer specialistisch: 
Doorlooptijd neemt af. 
Kwaliteit neemt toe. 
 

Meer specialistisch: 
Flexibiliteit neemt af. 
 
 

Empower 
Geef zo veel mogelijk 
beslissingsbevoegdheid aan 
medewerkers en reduceer de 
tussenkomst van ‘middle management’. 

Arbeidsvreugde neemt toe. 
Doorlooptijd neemt af. 
Arbeidskosten nemen af. 

Kans op foute beslissingen  neemt 
toe. 

Integration Kijk of de klant/leverancier in het proces 
kan worden geïntegreerd. 

Doorlooptijd neemt af. 
Efficiëntie neemt toe. 

Afhankelijkheid neemt toe. 
Flexibiliteit neemt af. 
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Outsourcing Kijk of (een deel van) het proces kan 
worden geoutsourcet. Kosten nemen af. 

Meer coördinatie vereist. 
Kwaliteit kan afnemen. 
Afhankelijkheid neemt toe. 

Interfacing Creëer een standaard interface voor 
klantcontact. 

Minder fouten. 
Toename kwaliteit. 
Doorlooptijd neemt af. 
Klanttevredenheid neemt toe. 

 

 
Contact reduction 

 
Reduceer het contact met de klant. 

 
Kwaliteit neemt toe. 
Doorlooptijd neemt af. 
Kans op foutieve informatie neemt 
af. 

 
Kans op missen informatie neemt 
toe. 
Klanttevredenheid neemt af. 

Buffering 
In tegenstelling tot het continu vragen 
van informatie van een externe partij, 
abonneer je op updates. 

Doorlooptijd neemt af. Informatie updates kunnen 
kostbaar zijn. 

Trusted party 
Kijk of informatie reeds 
bekend/geformuleerd/geproduceerd is 
door een derde partij. 

Kosten nemen af. 
Doorlooptijd neemt af. 

Meer coördinatie vereist. 
Afhankelijkheid neemt toe. 
Kwaliteit kan afnemen. 

Case types Creëer processen voor bepaalde type 
cases.  

Doorlooptijd neemt af. 
Kosten nemen af. 
Efficiëntie neemt toe. 

Kwaliteit kan afnemen. 
Minder flexibiliteit. 

Technology 
Probeer fysieke beperkingen op te 
heffen door deze te vervangen door 
technologische oplossingen. 

Efficiëntie neemt toe. 
Kwaliteit neemt toe. 

Gewenning door personeel nodig; 
kostbaar. 

Exception Creëer aparte processen voor 
uitzonderingen.  

Efficiëntie neemt toe. 
Specialistische personen nemen toe. 

Proces wordt complexer. 
Flexibiliteit neemt af. 

Case-based work Verwijder periodieke handelingen en 
batchwerk uit het proces. Doorlooptijd neemt af. Efficiëntie neemt af door niet in 

batch behandelen. 
Tabel 1: Heuristieken uit Reijers (2002) met bijbehorende beschrijving, voordelen en nadelen. Bij sommige heuristieken is wat voor- 
en nadelen betreft eigen input die van toepassing is op het vergunningsverleningsproces, toegevoegd. 
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