
Partij Item Programma Product Valt onder…  

PU Welstandscommissie 
afschaffen 
(staat bij meerdere fracties) 

Ontwikkelen in 
de leefom-
geving/ 
bouwen 

Bouw- en 
woningtoezicht 

Tactisch 
uitvoeringsbel
eid cluster 
VTH 

Nieuw welstandsbeleid en  
nieuwe welstandsnota zijn vastgesteld. De laatste bevat 
een “kan”bepaling. Ambtelijk afdoen is mogelijk.  
De wet geeft daartoe nu al mogelijkheden.  

PU Baliebouwvergunning invoeren Dienstverle-
ning 

Cluster VTH Cluster VTH  De flitsvergunning is in maart 2016 geïntroduceerd.  

PU Een loketbehandeling voor 
bedrijven 

Dienstverle-
ning 

Dienstverle-
ning 

Loket 
ondernemers 
cluster MO-EZ 

Voor begeleiding rond aanvragen m.b.t. complexe 
vergunningenis het omgevingsloket beschikbaar. Waar de 
gemeente aanspreekpunt c.q. bevoegd gezag is, zijn de 
accountmanagers van de gemeente beschikbaar om 
aanvragers met hun adviseurs bij te staan. 
Verder is eind 2016 gestart met de Werkgroep Nieuwe 
Initiatieven. Binnen deze (ambtelijke) werkgroep worden 
complexe nieuwe vragen integraal behandeld 

PU Vermindering van regelgeving 
als speerpunt opnemen 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursorga-
nen 

Beleid  Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van op 
dereguleringsapecten gescreende modelverordeningen. 
Bijvoorbeeld ASV en Inspraakverordening.  

PU Terugdringing overbodige wet- 
en regelgeving 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Beleid Meldpunt overbodige regels is op website geplaatst.   

CDA eigen app voor informatie over 
gemeente 

Bestuur en 
organisatie 

Communicatie Digitaal www.noordoostpolder.nl is uitgevoerd als 
Toptakenwebsite. 

CDA Minder regels en inwoners 
meer zelf verantwoordelijkheid 

Ontwikkelen in 
de leefomge-
ving / bouwen 

Bouwen en 
wonen 

RO- beleid - 

CDA Terugbrengen aantal en 
soorten vergunningen 

Ontwikkelen in 
de leefomge-
ving / bouwen 

Bouwen en 
wonen 

Dereguleren Aanpassingen in APV zijn uitgevoerd.  

D66 Wil dat ambtenaren onderzoe-
ken en faciliteren wat kan en 
dat zij minder kijken naar 
regelgeving en meer naar de 
context met focus op het doel 
van regelgeving. 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Organisatie/ 
bestuurlijke 
vernieuwing 

Diverse trajecten i.h.k. van Passend Organiseren lopen.” 
Een werkgroep uit de raad rond overheidsparticipatie is 
actief.  

D66 Wil minder gedetailleerde 
bestemmingsplannen / flexibel 
omgaan voorkomen leegstand, 
verpaupering  

Ontwikkelen in 
de leefomge-
ving / bouwen 

Bestemmings-
plan algemeen 

RO- beleid Een traject is uitgevoerd gericht op verwerking van 
flexibele en uniforme beschrijvingen van bestemming in 
bestemmingsplannen. Deze is alleen in het buitengebied 
nog niet doorgevoerd ivm de beheersverordening  

D66 Wij willen werk aan huis voor 
ZZP-ers in bestemmings-
plannen mogelijk maken 

Ontwikkelen in 
de leefomge-
ving / bouwen 

Bestemmings-
plan algemeen 

RO- beleid Er is een regeling “werken in woonomgeving” (maakt 
kantoor aan huis mogelijk). 



PvdA 
/ GL 

Verbeteren van de efficiency 
en effectiviteit door versterken 
van de intergemeentelijke 
samenwerking. Gemeentelijke 
taken en verantwoordelijk-
heden zonder onnodige 
controle en regeldrang 
uitvoeren 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuurlijke 
samenwerking 

Intergemeen-
telijke 
samenwerking 

De raad  heeft haar visie op intergemeentelijke samenwer-
king vastgesteld: de Strategiekaart intergemeentelijke 
samenwerking. Het komende jaar wordt de commissie BFE 
betrokken bij een verkenning op hoofdlijnen naar taken 
die zich lenen voor (intergemeentelijke) samenwerking.  
De provincie Flevoland en de gemeenten in Flevoland  
hebben afspraken gemaakt over de vormgeving van 
interbestuurlijk toezicht.  

PVVP Bureaucratie in jeugdzorg 
terugdringen 

Maatschappelij
ke participatie 

Jeugdbeleid Dereguleren - 

PVVP Regelmatig meten hoe de 
burger over dienstverlening 
denkt. 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Transparantie Steekproefgewijs wordt bezoekers van de publieksbalies 
door enqueteurs bevraagd.  
 

VVD programma wethouder 
vermindering regeldruk 

Ec. ontw. en 
werkgelegen-
heid / recreatie 

Bevorderen 
economie 

Dereguleren - 

VVD kortere doorlooptijd, minder 
rompslomp bij 
vergunningaanvraag 

Ec. ontw. en 
werkgelegen-
heid / recreatie 

Bevorderen 
economie 

Dereguleren Introductie van flitsvergunningen en “veegplannen” is 
afgerond (bestemmingsplannen die zien  op afzonderlijke/ 
kleinere gebieden) welke in één procesgang tot stand 
komen.  Verder is eind 2016 gestart met de Werkgroep 
Nieuwe Initiatieven. Binnen deze (ambtelijke) werkgroep 
worden complexe nieuwe vragen integraal behandeld 

VVD Geen regels over voor-/ 
naseizoen voor hoogwaardige 
recreatieve voorzieningen 

Ec. ontw. en 
werkgelegen-
heid / recreatie 

Recreatieve 
voorzieningen  

Dereguleren - 

VVD Geen extra gemeentelijke 
regels naast landelijke en 
Europese 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Dereguleren Onderdeel van regelgevingstrajecten is een nut- en 
noodzaaktoets 

VVD Vermindering bureaucratie 
rond zorgvraag 

Maatschappe-
lijke 
participatie 

WMO 
Huishoudelijke 
ondersteuning 

Dereguleren - 

VVD Erfgoedstatus Schokland mag 
niet leiden tot belemmering 
van agrarische bedrijfsvoering 

Ontspannen in 
Noordoostpol-
der / cultureel 
erfgoed 

Werelderfgoed 
Schokland 

Dereguleren Waar mogelijk zijn in overleg met Rijk en provincie op 
bedrijfsniveau (18 kavels)  belemmeringen weggenomen.  

VVD Evenementen faciliteren, niet 
hinderen met overdaad aan 
bureaucratie, vergunningen en 
regelgeving 

Veilige en 
bereikbare 
leefomgeving  
/openbare orde 
en veilgheid 

Service bij 
festiviteiten 
e.d. 

Dereguleren Er is in aanloop naar (grotere) evenementen voorzien in 
een proces-evenementenoverleg waarin onder meer de 
procesgang/afstemming rond vergunningen c.a. wordt 
besproken. Ook wordt dit traject in het kader van het 
project Lean doorgelicht.   

VVD vergunning- en meldingvrij 
verbranden groenafval in 

Een groene en 
schone 

Afvalverwer-
king 

Dereguleren Vergunning is noodzakelijk op basis van landelijke 
regelgeving en de gemeentelijke APV. 



 

buitengebied leefomgeving 

ONS Invoeren van balie- 
bouwvergunningen 

Dienstverle-
ning 

Burgerdiensten VTH  De flitsvergunning is in maart 2016 geïntroduceerd. 

CU/ 
SGP 

Voor de ondernemers wordt 
één (digitaal) loket geopend 
waar men met alle 
(aan)vragen terecht kan. 
Daarbij is er minstens één 
ambtenaar beschikbaar om 
met het bedrijfsleven mee te 
denken en als aanspreekpunt 
te functioneren. 

Dienstverle-
ning 

Burgerdiensten Loket 
ondernemers 

Voor begeleiding rond aanvragen rond complexe 
vergunningen is het omgevingsloket t beschikbaar. Waar 
de gemeente aanspreekpunt c.q. bevoegd gezag is, zijn 
de accountmanagers van de gemeente beschikbaar om 
aanvragers met hun adviseurs bij te staan.  Verder is eind 
2016 gestart met de Werkgroep Nieuwe Initiatieven. 
Binnen deze (ambtelijke) werkgroep worden complexe 
nieuwe vragen integraal behandeld 

CU/ 
SGP 

Invoeren baliebouwvergunning 
voor bouwwerken die licht-
bouwvergunning plichtig zijn 

Dienstverle-
ning 

Burgerdiensten VTH  De flitsvergunning is in maart 2016 geïntroduceerd. 

CU/ 
SGP 

Deregulering doorvoeren waar 
mogelijk 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Dereguleren - 

SP Noordoostpolder is van 
mening dat de regelgeving 
vaak doorschiet en zal zich 
actief inzetten om onnodige 
regelgeving te voorkomen en 
op te heffen. 

Bestuur en 
organisatie 

Bestuursonder-
steuning 

Dereguleren - 


