
 
WERKATELIERS SCHAARSE BESLUITEN 
 
Transparantieverplichtingen voor schaarse besluiten: hoe doe je dat?  
 
Gemeenten zullen aandacht moeten besteden aan hun verordeningen en verdelingsbeleid om de 
kwaliteit van de besluitvorming over schaarse vergunningen te behouden en onnodige juridische 
risico’s te voorkomen. De VNG stelde een factsheet op waarin de problematiek in kaart is gebracht. 
Maar wat betekent dit nu concreet voor de bestaande praktijk?  
 
 

UITNODIGING VOOR JURISTEN, BELEIDSMAKERS EN VERGUNNINGVERLENERS 
 
De VNG, Europa Decentraal en Wetgevingswerken nodigen u uit om deel te nemen aan een van de 
drie werkateliers om die vraag te beantwoorden. De werkateliers zijn bedoeld om gemeenten die zich 
bezig houden met deze problematiek te helpen bij hun aanpak en vragen door constructieve discussie 
met collega’s en toelichting van experts. Het doel is te komen tot oplossingen voor uw beleid, 
verordening of vergunningverlening. 
 
 

 
Data, tijden, locaties 
 
Dinsdag 13 september 2016 - Gemeentehuis Assen, Noordersingel 33 te Assen  
(13.00 – 17.00 uur) 
 
Dinsdag 20 september 2016 - Stadhuis Apeldoorn, Marktplein 1 te Apeldoorn  
(13.00 – 17.00 uur) 
 
Woensdag 28 september 2016 - Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 te Dordrecht  
(13.00 – 17.00 uur) 
 
Voorlopig programma  
 

Opening en introductie (15 min) 
Nieuwe normen voor schaarse besluiten (1 u 15 min) 

 Factsheet, actualiteiten, praktijkvormen 

 Wat zijn de gevolgen voor de lopende praktijk? 

 Verordeningen, verdelingsbeleid, verlening, bestaande vergunningen 

Pauze (30 min) 
Behandeling 1 of meer casus van deelnemende gemeenten (1 u 30 min) 

 Problematiek 

 Oplossingsrichtingen 

Conclusies en bevindingen (30 min) 
 
De werkateliers worden inhoudelijk begeleid door Olaf Kwast, wetgevingsjurist en  
oprichter van Wetgevingswerken.  
 

https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/modelverordeningen/nieuws/normenstelsel-schaarse-besluiten-factsheet-voor-gemeenten
https://www.europadecentraal.nl/
http://www.wetgevingswerken.nl/
http://www.wetgevingswerken.nl/over.html


 
 
Waar gaat het ook alweer over?                                    
 
Vergunningen kunnen schaars zijn. Gemeenten besluiten dan niet alleen over het verlenen van deze 
vergunningen. Gemeenten verdelen schaarse vergunningen: de vergunning verlenen aan de een sluit 
het verlenen aan een ander uit. Besluitvorming over schaarse vergunningen of andere ‘schaarse 
besluiten’ beïnvloeden daarom de onderlinge kansen van (potentiële) aanvragers om de 
vergunningplichtige activiteit te verrichten. Als dit economische activiteiten zijn, zoals diensten onder 
de Dienstenrichtlijn, komt dit scherp in beeld als het gelijke speelveld voor mededinging. Maar ook bij 
andere vergunningen met een vermogenswaarde kan deze problematiek aan de orde zijn.  
 
In verschillende zaken over gemeentelijke schaarse vergunningen vormt de rechter daarom (zowel 
Europese als nationale) normen waaraan gemeenten bij de verdeling moeten voldoen. Het gaat vooral 
om transparantieverplichtingen bij de verdeling en verlening van schaarse vergunningen, die 
waarborgen dat aanvragers gelijke kansen hebben om mee te dingen naar de schaarse 
vergunningen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de vereiste transparantie nog geen vaste praktijk is bij 
vergunningverlening en ook nog niet tot uitdrukking in verordeningen of beleidsregels.  
 
 
Doelgroep 
 
Juristen, beleidsmedewerkers en vergunningverleners die zich bezighouden met het maken van de 
verordeningen en beleidsregels en het verlenen van de vergunningen waarbij de problematiek van 
schaarste speelt. De voorkeur (en voorrang) gaat nadrukkelijk uit naar gemeentelijke ‘teams’ waarin 
alle spelers vertegenwoordigd zijn, zodat eventuele casussen en oplossingen direct vanuit de 
verschillende perspectieven (juridisch, beleidsmatig, uitvoering) bezien kunnen worden. Kom dus 
vooral samen met je collega(‘s). 
 
 

 
Aanmelden 
 
Meld u aan door een mail te sturen naar: daan.corver@vng.nl. 
 
 
Breng uw casus in! 
 
Als u een concrete problematiek of casus wilt inbrengen, dan kunt u dat vermelden. Gemeenten die 
een integrale casus willen inbrengen (dus zowel verordening als beleid en/of vergunningverlening) 
krijgen voorrang bij de behandeling van hun casus.  
 

 

mailto:daan.corver@vng.nl

