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A.

Samenvatting

Op 28 december 2009 is de Dienstenwet in werking getreden. Daarin is bepaald dat vergunningen voor
diensten van rechtswege (automatisch) worden verleend wanneer niet tijdig is beslist. Dit heet “lex
silencio positivo”. Bij wettelijk voorschrift kan een vergunningstelsel daarvan worden uitgesloten
vanwege dwingende redenen van algemeen belang. In de APV kan de gemeenteraad bepalen op welke
vergunningenstelsels op grond van de APV de lex silencio positivo niet van toepassing is. Hierbij wordt
voorgesteld de volgende vergunningenstelsels uit te sluiten:
• Artikel 2.25: evenementenvergunningen;
• Artikel 4:18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.
B.

Voorgesteld besluit

De APV Valkenswaard 2008 te wijzigen door het huidige artikel 1.9 te vervangen en artikel 1.10 toe te
voegen.
Artikel 1.9
Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is van toepassing voor de volgende artikelen in deze verordening:
• Artikel 2.9: Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest;
• Artikel 2.28a Exploitatievergunning droge horeca;
• Artikel 2.39: Exploitatievergunning speelgelegenheid;
• Artikel 3.4: Vergunning seksinrichting;
• Artikel 5.14: Vergunning venten;
• Artikel 5.15: Vergunning standplaats;
• Artikel 5.16: Vergunning organisatie snuffelmarkt.
Artikel 1.10
Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:
• Artikel: 2.25 Vergunning evenementen;
• Artikel 4.18: Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.
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C.

Aanleiding

Om uitvoering te geven aan de Europese Dienstenrichtlijn is op 28 december 2009 de Dienstenwet in
werking getreden. In de Dienstenwet is bepaald dat de lex silencio positivo (van rechtswege positieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing is op alle vergunningenstelsels voor diensten, tenzij
bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Om die reden moet in de APV Valkenswaard 2008 worden
bepaald op welke vergunningenstelsels de lex silencio positivo niet van toepassing is. Dit moet vóór 1
januari 2012 zijn gedaan.
D.

Toelichting

Als toelichtingen bij de genoemde artikelen in de Algemene plaatselijke verordening geldt het volgende:
Artikel 1.9
Ontheffing van het verbod optreden als straatartiest (Artikel 2.9)
Het aanwijzen van een gebied waar het verboden is als straatartiest op te treden zal doorgaans op initiatief
van het college zelf gebeuren, en niet op aanvraag. Mocht er wel een aanvraag aan de orde zijn, dan
bestaan er geen duidelijke bezwaren tegen een lex silencio positivo. Een ontheffing van het verbod zal
vaker op aanvraag gebeuren, maar ook een ambtshalve ontheffing zal voorkomen, bijvoorbeeld bij
bepaalde festiviteiten. Ook bij een ontheffing op aanvraag is geen reden om van een lex silencio af te
zien. Paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt op het gehele artikel wel van
toepassing verklaard. In die paragraaf van de Awb is de lex silencio positivo geregeld.
Exploitatievergunning droge horeca (Artikel 2.28a)
Omdat deze vergunning in de gemeente Valkenswaard slechts van toepassing is op horecabedrijven waar
geen alcohol wordt geschonken, zijn er geen dwingende redenen van algemeen belang. Om die reden
wordt paragraaf 4.1.3.3. Awb wel van toepassing verklaard.
Exploitatievergunning speelgelegenheid (Artikel 2.39)
Deze vergunning beoogt de bescherming van met name de openbare orde. Daarnaast speelt het bestrijden
van gokverslaving een rol. De VNG en de regionale werkgroep juridische kwaliteitzorg achten het
onwenselijk als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de
aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Valkenswaard acht de dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en
volksgezondheid, onvoldoende aanwezig om paragraaf 4.1.3.3. Awb niet van toepassing te verklaren.
Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat vergunningen binnen de gestelde termijn worden verleend.
Vergunning seksinrichting (Artikel 3.4)
Deze vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid. Om
die het volgens de VNG en regionale werkgroep juridische kwaliteitzorg hoogst onwenselijk zijn als deze
vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de aanvraag heeft
plaatsgevonden en is voltooid. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Valkenswaard acht de dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en
volksgezondheid, onvoldoende aanwezig om paragraaf 4.1.3.3. Awb niet van toepassing te verklaren.
Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat vergunningen binnen de gestelde termijn worden verleend.
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Vergunning venten (Artikel 5.14)
Aan de verlening of weigering van de vergunning ligt een eenvoudige afweging ten grondslag en de
gevolgen van venten zijn doorgaans beperkt. Daardoor zijn er geen dwingende redenen van algemeen
belang aanwezig om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt op het artikel
van toepassing verklaard.
Vergunning standplaats (Artikel 5.15)
Aan de verlening of weigering van de standplaatsvergunning ligt een eenvoudige afweging ten grondslag,
mede doordat een beperkt aantal standplaatslocaties is aangewezen. Tevens zijn de gevolgen van het
innemen van een standplaats doorgaans beperkt. Daardoor zijn er geen dwingende redenen van algemeen
belang aanwezig om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt op het artikel
van toepassing verklaard.
Vergunning organisatie snuffelmarkt (Artikel 5.16)
Een snuffelmarkt is een markt, niet in de open lucht, waarbij hoofdzakelijk tweedehands of incourante
goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf standplaatsen. Aan de verlening of
weigering van de vergunning ligt een relatief eenvoudige afweging ten grondslag en de gevolgen van een
snuffelmarkt zullen doorgaans beperkt zijn. Daardoor zijn er geen dwingende redenen van algemeen
belang aanwezig om van een lex silencio positivo af te zien. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt op het artikel
van toepassing verklaard.
Artikel 1.10
Vergunning evenementen (Artikel: 2.25)
Kleinere evenementen zijn al vergunningsvrij. Deze vergunning ziet derhalve op grotere evenementen
van meer dan 500 personen. Daarbij is een lex silencio positivo niet wenselijk, gezien de impact die een
groot evenement kan hebben, met name op de openbare orde. Ook vragen vele aspecten van een groot
evenement, zoals brandveiligheid, geluid, aanvoer, afvoer en parkeren van bezoekers, om maatwerk dat
alleen een inhoudelijke vergunningsbeschikking kan bieden. Er zijn derhalve verschillende dwingende
redenen van algemeen belang, met name de openbare orde, openbare veiligheid en milieu om van een Lex
silencio positivo af te zien.
Daarnaast leent de huidige wijze waarop evenementenvergunningen worden aangevraagd en verleend
zich niet voor de toepassing van de lex silencio positivo. Momenteel worden alle aanvragen om
evenementenvergunningen in de periode november – januari aangevraagd en zes weken vóór het
evenement verleend. Deze werkwijze wordt gehanteerd zodat de evenementen op elkaar kunnen worden
afgestemd (spreiding). De werkwijze, waarbij zes weken vóór aanvang van het evenement vergunning
wordt verleend, en daarmee de wettelijke behandelingstermijn van acht weken wordt overschreden, wordt
niet als probleem ervaren door de aanvrager. Dit is tevens zo omdat dit de aanvrager ruimte geeft om niet
complete aanvragen in te dienen en naar mate het evenement nadert, deze aan te vullen. Wanneer (nu al)
de lex silencio positivo van toepassing wordt verklaard, moeten de aanvragen die in vanaf 1 januari 2012
binnenkomen verleend worden binnen 8 weken. Dit kan ten kosten gaan van de afstemming en de
kwaliteit van de vergunningverlening. Tevens zal dit leiden tot een juridisering van de behandeling van de
aanvragen en moeten niet complete aanvragen, die men nu gewend is in te dienen, buiten behandeling
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worden gelaten (na verzoek om aanvulling). Gelet op de huidige werkwijze, is het aantal te verwachten
aanvragen in deze periode groot, waardoor het van toepassing verklaren van de lex silencio positivo op dit
moment een groot risico met zich meebrengt. Voor de toekomst is het wel mogelijk om de werkwijze
voor aanvragen en verlening van vergunningen aan te passen en de lex silencio positivo van toepassing te
verklaren. Voor aanstaand evenementenjaar is dit nog te vroeg. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat
afspraken over advisering met externe partijen moeten worden aangescherpt. Ook dat is op termijn te
realiseren, maar voor 1 januari 2012 niet. Tevens wordt nu gewerkt aan nieuw evenementenbeleid, waarin
de termijn van aanvragen, de afstemming en verlening bekeken zullen worden. Wanneer de lex silencio
positivo nu van toepassing wordt verklaard, kan dat de doelen uit het op te stellen beleid doorkruisen.
Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt gelet op het bovenstaande niet van toepassing verklaard.
Ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (Artikel 4.18)
Dit artikel dient met name de bescherming van natuur en milieu. Het zou hoogst onwenselijk zijn als er
een vergunning van rechtswege zou ontstaan die toestaat dat in een kwetsbaar natuurgebied gekampeerd
wordt. Tevens worden deze ontheffingen vaak aangevraagd in combinatie met een
evenementenvergunning. Omdat paragraaf 4.1.3.3. Awb op de evenementenvergunning niet van
toepassing wordt verklaard, wordt dat voor deze ontheffing ook niet van toepassing verklaard.
E.

Beoogd resultaat

Door bepaalde vergunningenstelsels uit te sluiten van de lex silencio positivo wordt voorkomen dat ten
aanzien van die activiteiten vergunningen van rechtswege worden verleend wanneer niet tijdig op de
aanvraag is beslist.
F.

Oplossingen

Wijzigen APV.
G.

Argumentatie

Zie toelichting.
H.

Monitoring en evaluatie

Zie toelichting.
I.

Tijdpad

Binnenkort ontvangt u een voorstel tot het actualiseren van de APV. In verband met de mogelijke
juridische risico’s als gevolg van het niet tijdig geregeld hebben van de lex silencio positivo, wordt dit
apart ter besluitvorming aangeboden.
J.

Financiële gevolgen

Geen.
K.

Communicatie

Bekendmaken APV.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)

Geen.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.
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