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Corona leidt tot vertraging in
afgiftebouwvergunningen

Hans Verbraeken
Amsterdam

Opnieuwdreigtflinkevertragingindege-
meentelijke vergunningverlening voor
bouwprojecten op te treden, zo vreest
een aantal brancheorganisaties in de
bouw.Met als gevaar dat de bouwomzet
indeloopvandit jaarnogverderterugvalt.
Naastdestikstofkwestiedreigtnuookde
coronacrisisdevergunningsprocessente
vertragen.

De vertraging treedt op bij gemeenten
enbijderechtsprekendeinstanties: recht-
bankenendeRaadvanState.Gemeenten
moetenbestemmingsplannenvaststellen
enbouwvergunningenverlenen,rechters
moeten oordelen in bezwaarprocedures
ronddievergunningenenbestemmings-
plannen.
De vertraging is zorgwekkend, zo stel-

lendebrancheorganisatiesNVBBouwen
AannemersfederatieNederlandBouwen
Infra,dekoepelvantwaalfbranchevereni-
gingen. Zij baseren zich op klachten van
hun leden. Ook advocaten die werken in

‘Welstandscommissie
is niet te bereiken,
een essentiële
instantie in het
vergunningstraject’

opdracht van bouwers en ontwikkelaars
signaleren vertraging.

Het probleembij gemeenten is vooral
dat het thuiswerken van de ambtenaren
moeizaam verloopt. Daardoor stagneert
de ambtelijke voorbereiding van de be-
sluitvorming. ‘Ikhoorhetvanallekanten.
Veelgemeentenzijnmoeilijk tebereiken’,
zegt Coen van Rooyen, directeur van de
NVBBouw. ‘Bijvoorbeeld de welstands-
commissie isniet tebereiken, eenessen-
tiële instantie inhet vergunningstraject.’

‘Hetvergunningsproces ligtstil volgens
meer dan de helft van onze achterban’,
zegt Rielèn van derHoek van de Aanne-
mersfederatie. ‘Nudraaiendebouwplaat-
sennogredelijkdoor,maarwemakenons
zorgen voor de periode over driemaan-
den.’

OokvoorBouwendNederland isdeco-
ronakwestie ‘een zorgpunt’ wat betreft
het verlenen van vergunningen. ‘Maar
gemeenten geven sowieso te weinig ver-
gunningenaf,datspeeldealruimvoorhet
coronatijdperk’,alduseenwoordvoerder.
‘Er worden gewoon te weinig bouwloca-
tiesaangewezen.Daarzijnweal langmet
overhedenindiscussie.’BouwendNeder-
landstuurdedegemeenteninNederland
op 20maart een briefmet de oproep om
ondermeerhetvergunningstraject indeze
coronatijden draaiende te houden. Van-
uit zijn regiokantoren voert de organisa-
tiegesprekkenmetgemeenten‘waarnog
watwerk tedoen is’.

‘Het isnetalsbijdestikstofkwestie:een
deel vande overheid gaat op zijn handen
zitten enwacht af’, aldus Arjen de Snoo,
advocaat bij DLA Piper. ‘Het is een reëel
probleem.Partijenbellenmemetdevraag
ofgemeentenwegensdecorona-epidemie
deproceduresmogenuitstellen.Nee,dat
mogenzeniet.Zemoetenzichhoudenaan
determijnenvandewet.’DeSnooziethet
bij gemeenten ‘vastlopen op praktische
onmacht.Zewillenkeurigdeprocedures

aflopen en zijn te veel gewend daarvoor
fysiek bij elkaar te komen. Terwijl ze ook
internviabijvoorbeeldSkypekunnenover-
leggen.’

OokadvocaatJoostHoekstravanStraat-
manKoster ziet vertragingen door thuis-
werken. ‘Hoewelhetwelsoepelergaat’dan
deeerstewekennadekabinetsmaatrege-
len.VertragingisvooralvolgensHoekstra
aandeordebij ‘controversiëleprojecten’,
waarbijgemeentenenontwikkelaars ‘nog
indiscussiezijnoverdeplaninvulling.Dan
wreektzichdat jenietechtevenbijelkaar
kunt zitten.’
Het probleembij gemeenten ligt niet

zozeer bij het besluitvormingsproces, al-
dusHoekstra. ‘Het is begrijpelijk dat ge-
meenteradenindezetijdnietgraagbijel-
kaar komen, hoewel ditmet anderhalve
meter afstand op zichwelmag.Maar ge-
meenteradenmogendankzijdenuaange-
nomenspoedwetDigitalebesluitvorming
digitaal vergaderen en besluiten nemen
overbestemmingsplannen.’
Bij de rechtbanken en Raad van State

zijn de deuren gesloten. ‘Bouwvergun-
ningszaken vallen niet onder de catego-
rie zakendie inhetbestuursrecht indeze
coronatijd—gerechtsgebouwenzijnzeer
beperkt toegankelijk—alsurgentgecate-
goriseerd zijn’, aldus eenwoordvoerder
vandeRaad voordeRechtspraak.
Ook de Raad van State houdt nu even

geen fysieke zittingen, aldus eenwoord-
voerder. ‘Dat levert dus vertraging op. Al-
leen voor zaken die grote spoed hebben
wordentelezittingengeorganiseerd, Heel
soms doenwe uitspraak zonder zitting,
als een zaak “kennelijk” zo duidelijk is.’
Hoekstra: ‘Naar inschatting van de Raad
vanState iserzelfvier totzesmaandenver-
traging voor zakenwaarvoor een zitting
was gepland in de periode tot enmet 28
april.’ Dat is de recentelijk door het kabi-
netgenoemdeeventueleeinddatumvoor
eenaantal coronamaatregelen.

Bouwvakkers aan het werk op een bouwplaats aan de G.J. de Jonghweg in Rotterdam. FOTO: BASCZERWINKSI VOORHETFD

$ Behandeling aanvragen
vergunning is vertraagd

$ Thuiswerken gemeentelijke
ambtenaren gaatmoeizaam

$ Vertraging is zorgwekkend,
vinden brancheorganisaties
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