
   

M O T I E  2020-03-

Onderwerp: Flitsvergunningen weer als mogelijkheid gaan aanbieden

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 maart 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. in verband met het coronavirus het flitsvergunningenloket tijdelijk gesloten is (april 2020, 

‘Gemeentenieuws maart 2020 editie 3’);
2. we inmiddels langdurig in de coronacrisis zitten en steeds meer aan online sessies gewend 

raken;
3. aanvragen die in aanmerking komen voor een flitsvergunning, op dit moment via de normale 

vergunningenprocedure worden aangevraagd; dit houdt in dat de gemeente het besluit over de 
vergunning binnen maximaal acht weken nemen in plaats van vijf werkdagen; 

4. flitsvergunningen worden ingezet voor enkelvoudige aanvragen voor activiteit 'Bouw', waarbij: 
aanvragen volledig zijn, binnen het bestemmingsplan passen, eventueel bodemonderzoek 
vooraf gedaan moet zijn, aanvragen voldoen aan redelijke eisen van welstand en voldoen aan 
de eisen van het Bouwbesluit 2012,

van mening dat  
1. de flitsvergunning een goed voorbeeld is van het verleggen van de activiteiten van de overheid 

naar de aanvrager, om de regeldruk te verminderen, eenvoudige aanvragen snel te kunnen 
vergunnen en daarmee de dienstverlening te verbeteren;

2. we, doordat we inmiddels meer gewend zijn aan thuiswerken en online sessies, moeten zoeken 
naar de mogelijkheden om tijdelijke sluitingen op een andere manier in te vullen;

3. we de dienstverlening van de gemeente Noordoostpolder op een zo hoog mogelijk niveau 
moeten houden,

verzoekt het college
1. de flitsvergunning per mei 2021 weer als mogelijkheid aan te bieden, om zo volledige 

aanvragen van december 20201 niet te laten vertragen (er moet binnen acht weken een besluit 
worden genomen over de aanvragen, met de mogelijkheid termijnen zes weken te kunnen 
verlengen);

2. de flitsvergunning in plaats van binnen vijf werkdagen, binnen tien werkdagen af te handelen 
zolang Corona het thuiswerken noodzakelijk maakt om zo tegemoet te komen aan de mogelijke 
beperkingen van online overleggen

en gaat over tot de orde van de dag.

1 In december zijn er relatief veel aanvragen ingediend, aangezien in januari 2021 extra regels in het bouwbesluit 
zijn toegevoegd waaraan huizen moeten voldoen.
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