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Onderwerp Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving 

Omgevingsdienst IJsselland 

  

Datum 12 april 2018 

Opsteller Jurjen Bos   

In de rol van juridisch adviseur 

Telefoon 06 – 10 98 12 84 

Email j.bos@odijsselland.nl 

Status Openbaar 

  

Voorgestelde behandeling 

 Opinievormend 

 ter besluitvorming, bespreekpunt 

 ter besluitvorming, hamerstuk 

 Ter kennisname 

 

Voorgestelde routing  

 Alleen besluit door DB => informeren AB 

 Voorstel vanuit DB => beslissing AB 

 Voorgenomen besluit AB =>  Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB  

 Anders nl. ter kennisname voor DB => informeren AB 

 

Bijlagen 

- Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst IJsselland  

 

Kern van het voorstel 

Met deze nota wordt u gevraagd de Verordening  elektronische bekendmaking en kennisgeving 

Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen.  

 

Ontwerp besluit 

Het algemeen bestuur besluit tot het vaststellen van de Verordening elektronische bekendmaking en 

kennisgeving Omgevingsdienst IJsselland. 

 

Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 biedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid 

dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad (het ‘GR-blad’) instelt 

voor de publicatie van besluiten van de gemeenschappelijke regeling. Het GR-blad is vergelijkbaar met 

het gemeenteblad of provinciaal blad. Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere 

besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen van de gemeenschappelijke 

regeling in het GR-blad worden gepubliceerd, mits daaraan een verordening van het algemeen bestuur 

ten grondslag ligt. Hiertoe is de voorliggende verordening opgesteld.  

 

  

Beoogd effect 
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Efficiënte wijze van publiceren van besluiten van de Omgevingsdienst IJsselland, met een zo laag 

mogelijke uitvoeringslast en tegen zo min mogelijk kosten. Publicatie van de besluiten is nodig om ze 

rechtsgeldig te maken. 

  

Argumenten 

De voorgestelde verordening heeft uitsluitend betrekking op publiceren in een GR-blad van besluiten 

op basis van bevoegdheden die de omgevingsdienst in eigen naam uitoefent, bijvoorbeeld omtrent de 

bedrijfsvoering en ambtelijke organisatie. In dit kader kan gedacht worden aan verordeningen van het 

algemeen bestuur, de rechtspositionele regelingen van het dagelijks bestuur en 

ondermandaatbesluiten van de directeur. Het gaat dus niet om publicatie van besluiten op basis van 

bevoegdheden die in mandaat uitgeoefend worden namens een deelnemende gemeente of provincie, 

zoals het verlenen van een vergunning of het afgeven van een beschikking. Bekendmaking van die 

besluiten vindt plaats in het publicatieblad van de betreffende gemeente of provincie of in de huis-aan-

huis-bladen (al naar gelang het besluit dat het bevoegde gezag hierover heeft genomen), en derhalve 

niet in het GR-blad van de omgevingsdienst. 

 

Aanleiding voor het opnemen van de mogelijkheid in de Wgr tot het instellen van een eigen GR-blad is 

dat openbare lichamen, zoals een omgevingsdienst, met meerdere deelnemers bij de bekendmaking 

van hun besluiten in de praktijk tegen problemen aanlopen. Naast hoge uitvoeringslasten bestaat 

namelijk het risico dat de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften niet in alle bladen 

van de deelnemers in dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Indien de bekendmaking 

niet gelijktijdig of gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden, ontstaat onzekerheid over de vraag 

of, en zo wanneer, een algemeen verbindend voorschrift rechtsgeldig in werking is getreden. Als geen 

verordening wordt vastgesteld zullen alle deelnemers zelf over moeten gaan tot publicatie in het 

gemeenteblad of het provincieblad. Om deze reden hebben veel omgevingsdiensten  besloten gebruik 

te maken van een eigen publicatieblad. 

 

Risico’s 

Geen.  

 

Financiën  

Publiceren in een digitaal blad is kosteloos voor omgevingsdiensten. 

 

Organisatorische aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

Als het AB besluit tot het vaststellen van de Verordening  elektronische bekendmaking en kennisgeving 

Omgevingsdienst IJsselland, zal deze gepubliceerd worden in het GR-blad van de Omgevingsdienst 

IJsselland. Publicatie is nodig om de verordening in werking te laten treden. Als de verordening in 

werking is getreden, kunnen ook andere bedrijfsvoeringsbesluiten van de Omgevingsdienst IJsselland 

in dit digitale blad worden gepubliceerd, zodat ook die besluiten hun rechtsgeldigheid verkrijgen.  

 


