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Notitie Implementatie Dienstenrichtlijn 
 
Op 28 december 2009 moest de Dienstenrichtlijn (DRL) door de lidstaten van de Europese Unie (EU) 
geïmplementeerd zijn. In Nederland is daartoe inmiddels de Dienstenwet (Dw) in werking getreden.1
De decentrale overheden in ons land spelen een belangrijke rol bij deze implementatie. Het gaat hierbij 
om ICT-aspecten die beschreven worden in hoofdstuk 1 en juridische kwesties die aan de orde komen 
in hoofdstuk 2. Aan het slot van deze notitie wordt een voorstel gedaan ten aanzien van de zgn. Lex 
silencio positivo (LSP) gedurende de periode tot 1 januari 2012.  
 
Hoofdstuk 1  ICT 
 
1.1 Dienstenloket
De DRL verplicht de EU-lidstaten een elektronisch loket in te richten waar dienstverleners en afne-
mers van diensten – consumenten of ondernemingen die diensten afnemen – relevante informatie vin-
den. In Nederland wordt het Dienstenloket ondergebracht bij de bestaande website Antwoord voor be-
drijven. Via antwoordvoorbedrijven.nl vinden dienstverleners uit Nederland en andere lidstaten van de 
EU informatie en procedures van de bevoegde instanties waarmee zij zaken willen regelen. Via dit lo-
ket moeten dienstverleners ook procedures kunnen afhandelen, zoals het aanvragen van vergunningen. 
Zowel dienstverleners als bevoegde instanties krijgen een account op de berichtenbox. Deze berich-
tenbox is het onderdeel van het Dienstenloket dat dienstverleners in staat stelt via dit loket direct met 
overheidsorganisaties te communiceren. Via deze beveiligde internetomgeving kunnen informatiever-
zoeken binnenkomen, maar ook transacties, zoals het aanvragen en verlenen van vergunningen worden 
afgehandeld. Wanneer een dienstverlener kiest voor communicatie en transacties via de berichtenbox, 
is de bevoegde instantie verplicht hem langs deze weg van dienst te zijn. De bevoegde instantie kan 
zelf bepalen op welke wijze het interne proces rond de afhandeling van dit berichtenverkeer wordt in-
gericht. 
 
1.2 Interne Markt Informatiesysteem
1.2.1 De DRL verplicht de EU-lidstaten nauwer samen te werken bij het houden van toezicht op 
dienstverleners. Bevoegde instanties – zoals gemeenten, provincies, waterschappen, beroepsorganisa-
ties en inspecties – moeten na de implementatie van de DRL op 28 december 2009 op verzoek langs 
elektronische weg informatie aan elkaar verstrekken, bijv. over diploma’s en registraties van dienst-
verleners. Het voordeel voor de dienstverleners is dat zij minder vaak gegevens aan toezichthouders 
hoeven te verstrekken. In plaats van meer papieren van de dienstverlener te vragen, kan de bevoegde 
instantie navraag doen bij de bevoegde instantie in een andere EU-lidstaat. 
De samenwerking op het gebied van toezicht wordt aangeduid met de term ‘Administratieve Samen-
werking’ en vindt plaats via het door de Europese Commissie (EC) ontwikkelde elektronische Interne 
Markt Informatiesysteem (IMI). Dit systeem maakt het voor toezichthouders mogelijk om bij be-
voegde instanties in andere lidstaten – en in Nederland – informatie in te winnen of de betrouwbaar-
heid van de dienstverlener te (laten) verifiëren, bijv. wanneer er getwijfeld wordt aan de documenten 
die een dienstverlener bij een vergunningaanvraag heeft gevoegd. De bevoegde instantie kan via het 
IMI zelf vragen stellen over deze documenten aan de organisatie die deze documenten heeft afgegeven 
en daarop vervolgens via dit IMI antwoord krijgen. Dit werkt uiteraard ook omgekeerd.  
 
1.2.2 Het IMI is een vraag- en antwoordsysteem waarmee via internet contact kan worden gezocht en 
kan worden samengewerkt met bevoegde instanties in de andere EU-lidstaten. Het is geen database. 
De betrokken organisaties – in dit geval de provincie Utrecht – kunnen eenvoudigweg via een website 
inloggen op het IMI. Het IMI-systeem wordt sinds februari 2008 al voor de Richtlijn erkenning be-
roepskwalificaties gebruikt en is nu uitgebreid in het kader van de DRL. Het IMI gaat niet alleen 
functioneren tussen de lidstaten maar kan ook gebruikt worden voor informatie-uitwisseling binnen 

 
1 De Dienstenwet is gepubliceerd in Staatsblad 2009, 503. De inwerkingtreding van deze wet (en enkele andere 

besluiten) is geregeld in het Koninklijk Besluit van 26 november 2009, Staatsblad 2009, 505. 
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Nederland. De provincie Utrecht kan dus via het IMI ook vragen stellen aan een andere op het IMI 
aangesloten bevoegde instantie in Nederland.  
 
Hoofdstuk 2  Juridisch 
 
2.1 Screening en notificering van provinciale regelgeving
2.1.1 Bij dit proces gaat het om de vraag of er provinciale regelgeving bestaat die een ongerechtvaar-
digde belemmering vormt voor dienstverleners en die om die reden in strijd is met de DRL. Het moet 
daarbij gaan om regels die zich specifiek tot dienstverleners richten. De DRL is niet van toepassing 
wanneer het gaat om regels die van algemene strekking zijn en om die reden betrekking hebben op een 
(in beginsel) onbeperkte groep geadresseerden, ook al worden ook dienstverleners door dergelijke re-
gels getroffen. Dat is alleen anders wanneer er sprake is van algemene regels die in de praktijk eigen-
lijk alleen gevolgen zal hebben voor dienstverleners maar die situatie doet zich slechts bij hoge uit-
zondering voor. 
Een tot een dienstverlener gerichte regel kan overigens wel gerechtvaardigd zijn maar dan moet door 
het bevoegde bestuursorgaan gemotiveerd worden dat er sprake is van dwingende redenen van alge-
meen belang, zoals openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid, verkeersveiligheid of milieu 
en het stedelijk milieu (met inbegrip van stedelijke en rurale ruimtelijke ordening). Dergelijke regels 
mogen evenwel niet discrimineren op grond van nationaliteit. Voorts moeten de beginselen van nood-
zakelijkheid en evenredigheid altijd worden geëerbiedigd.2

2.1.2 De door het Rijk ingestelde Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) is verantwoor-
delijk voor de screenings- en notificeringsoperatie – die strikt juridisch-technisch van aard is – van de 
Nederlandse overheden en de verslaglegging hierover aan de EC. De screening van de Utrechtse re-
gelgeving – die heeft plaatsgevonden op basis van een door de PID vastgesteld format – heeft betrek-
king op de regelgeving die op 31 december 2006 van kracht was.  
Provinciale regelgeving die vanaf 1 januari 2007 in werking is getreden, valt onder de notificatiever-
plichting. Voor deze notificatieprocedure is door de PID eveneens een format ontwikkeld.  
De provincies hebben bij de screenings- en notificeringsoperatie nauw samengewerkt met de ministe-
ries van Binnenlandse Zaken (BIZA) en Economische Zaken (EZ). 
De Utrechtse screenings- en notificatieformulieren zijn aan de PID meegedeeld en worden door deze 
projectgroep meegezonden in de verslaglegging aan de EC. Uit deze screenings- en notificatieproce-
dure is naar voren gekomen dat een aantal provinciale regelingen onder de DRL vallen. 3 

2.1.3 Er zijn geen regelingen aangetroffen die in strijd zijn met de DRL. Er is dus geen aanpassing van 
provinciale regelgeving nodig. De artikelen 17 en 18 van de voormalige Scheepvaartwegenverorde-
ning provincie Utrecht 1992 bevatte wel enkele bepalingen die met de DRL in strijd waren maar deze 
verordening is enige tijd geleden ingetrokken. De nieuwe Waterverordening provincie Utrecht 2009 
bevat geen met genoemde artikelen 17 en 18 vergelijkbare bepalingen. 

 
2 In de toelichting op de DRL wordt nader ingegaan op het begrip dwingende redenen van algemeen belang. 

Dat kunnen vele redenen zijn. Deze zijn ontwikkeld in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Zie  hierover 
Publicatieblad van de Europese Unie 27 december 2006, L 376/41 en L376/43.   

3 - Het betreft de volgende provinciale regelingen: (1) artikel 8 van de Wegenverordening provincie Utrecht 
2004, (2) artikel 2 van het Besluit bestrijdingsmiddelen 2003, (3) artikel 2 van het Besluit meststoffen 2003, 
(4) artikelen 2 en 5 van het Besluit boringen en funderingen 2003, (5) artikelen 2 en 4 van het Besluit buislei-
dingen 2003, (6) artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit waterwingebieden 2003, (7) artikelen 2, 3, 5 en 6 van het 
Inrichtingenbesluit grondwaterbescherming 2003, (8) hoofdstukken 4 en 6 van de Provinciale Milieuverorde-
ning Utrecht 1995, (9) artikel 4.7 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009. De regelingen onder 1 t/m 
8 zijn het resultaat van de screening, de regeling onder 9 is aangemeld in het kader van de 
notificatieprocedure. 
- De resultaten van de screening zijn ook opgenomen in het memorandum over de DRL dat door gedeputeerde 
staten ter kennisneming aan provinciale staten is gezonden en dat op 7 september 2009 in de commissie 
Bestuur en Middelen aan de orde is geweest.   
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Voor nieuwe provinciale regelgeving die vanaf 1 januari 2010 in werking treedt, geldt ook een notifi-
catieprocedure wanneer zij onder de DRL.4 De aanmelding van dergelijke regelingen bij de EC zal 
plaatsvinden via een bij het ministerie van BIZA in te stellen coördinatiepunt voor gemeenten en pro-
vincies. De doorgeleiding van deze regelingen naar de EC zal vervolgens plaatsvinden via het ministe-
rie van EZ. 
 
2.2 De LSP

Algemeen 
2.2.1 De juridische basis van de LSP is gelegen in artikel 13, vierde lid van de DRL. Uitgangspunt is 
dat op vergunningstelsels die onder de DRL vallen in beginsel de LSP van toepassing is.5 Dat houdt in 
dat wanneer een bestuursorgaan bij de beslissing op aanvraag om vergunning de daartoe gestelde be-
slistermijn overschrijdt, de vergunning geacht wordt van rechtswege te zijn verleend. Op de uitzonde-
ring wordt hierna in paragraaf 2.2.2 teruggekomen.  
De LSP wordt niet geregeld in de Dw maar in het nieuwe paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht (Awb).6 De LSP-regeling in deze paragraaf kan overigens ook worden uitgebreid naar ver-
gunningstelsels van decentrale overheden die niet onder de DRL vallen maar deze blijven in deze no-
titie buiten beschouwing. Tijdens de parlementaire behandeling van de Dw is de wijze waarop de LSP 
geregeld zou moeten worden, voortdurend aan discussie onderhevig geweest. Met de aanvaarding van 
de Dw door de EK is de regeling van de LSP in paragraaf 4.1.3.3 van de Awb definitief geworden. 
 
2.2.2 Uit de artikelen 13, vierde lid van de DRL en 28 van de Dw vloeit voort dat de LSP van toepas-
sing is op vergunningstelsels die onder de DRL vallen waarvoor geen dwingende redenen van alge-
meen belang bestaan om af te wijken van de LSP. Er is dus sprake van een ‘ja- tenzijstelsel’. 
De wetgever heeft gekozen voor een overgangsregeling – opgenomen in artikel 65 van de Dw – om te 
voorkomen dat de decentrale overheden geconfronteerd zouden worden met een grote aanvullende re-
gelgevingsverplichting die binnen een zeer kort tijdsbestek gerealiseerd zou moeten worden. In deze 
overgangsregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode tot 1 januari 2012 en de periode 
na deze datum. Op grond van genoemd artikel 65 Dw moet:7

- tot 1 januari 2012 de LSP uitdrukkelijk door de decentrale overheid van toepassing worden ver-
klaard indien er geen dwingende redenen van algemeen belang bestaan om af te wijken van het begin-
sel van de LSP. In dat geval moet in de betreffende regelgeving paragraaf 4.1.3.3 Awb expliciet van 
toepassing worden verklaard;  
- vanaf 1 januari 2012 de LSP expliciet in de betreffende regelgeving van de decentrale overheden 
worden uitgesloten wanneer er dwingende redenen van algemeen belang bestaan om af te wijken van 
het beginsel van de LSP. Dat is dus de omgekeerde situatie ten opzichte van de periode tot 1 januari 
2012.  
 
2.2.3 Invoering van de LSP heeft ingrijpende gevolgen omdat bij termijnoverschrijding van rechts-
wege vergunning wordt verleend conform de ingediende aanvraag. Aan deze vergunning zijn geen 
voorschriften en beperkingen verbonden. Om die reden voorziet artikel 4:20f, eerste lid van de Awb 
erin dat aan een van rechtswege verleende beschikking alsnog voorschriften kunnen worden verbon-
den door het bevoegde bestuursorgaan. Op basis van deze bepaling kan het bestuursorgaan eveneens 
een van rechtswege verleende beschikking intrekken voor zover dat nodig is om ernstige gevolgen 
voor het milieu te voorkomen. In die zin betekent een van rechtswege verleende vergunning dan ook 

 
4 Artikelen artikelen 16 en 39, vijfde lid van de DRL. 
5 Onder vergunning worden ook de ontheffing, de vrijstelling en andere vormen van publiekrechtelijke toestem-

mingen begrepen. 
6 Deze paragraaf is met ingang van 28 december 2008 in werking getreden. 
7 De overgangsregeling wordt toegelicht in de Nadere Memorie van Antwoord, Kamerstukken I, 2008/09, 31 

579, F, p. 3,4 en 5. Meer informatie over de invoering van de LSP is te vinden in ‘Europa decentraal. 
Kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden’, alsmede de brochure ‘Hoe kunt u de Lex 
silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden’, van het Ministerie van Economische 
Zaken. 



4

geen rechtszekerheid voor de vergunninghouder. Bovendien kan gebruikmaking door een bestuursor-
gaan van artikel 4:20f, eerste lid Awb tot lastige juridische vragen en procedures leiden.  
 
De Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995 
2.2.4 Voor de LSP is van belang artikel 1.3 van de Wet milieubeheer (Wm). In het vierde lid van dit 
artikel is bepaald dat afdeling 3.4 van de Awb – dat betrekking heeft op de uniforme voorbereidings-
procedure van een besluit – van toepassing is bij de voorbereiding van een besluit tot vergunningver-
lening, tenzij in de provinciale milieuverordening anders is bepaald.  
Artikel 1:3 Wm is van toepassing op een aantal provinciale milieuregels die onder de DRL vallen. Het 
betreft de Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995 (PMV) en de op basis van deze verordening 
vastgestelde regels.8 Dat zijn het Besluit bestrijdingsmiddelen 2003, het Besluit meststoffen 2003, het 
Besluit boringen en funderingen 2003, het Besluit buisleidingen 2003, het Besluit waterwingebieden 
2003 en het Inrichtingenbesluit grondwaterbescherming 2003.  
Besluitvorming over vergunningverlening op basis van deze regelingen vindt veelal plaats met toepas-
sing van afdeling 3.4 Awb. Op een aantal plaatsen wordt in de PMV echter van dit uitgangspunt afge-
weken.  
In artikel 66 van de Dw is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) tot 1 januari 2012 
de vergunningen worden aangewezen waarvan de aanvraag is uitgezonderd van de toepassing van de 
LSP. Inmiddels is de AmvB ‘Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn’ verschenen.9 Uit 
artikel 1, tweede lid van deze AmvB blijkt dat wanneer afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is op 
de voorbereiding van een vergunning, op de aanvraag hiervan de LSP-regeling in paragraaf 4.1.3.3 
van de Awb niet van toepassing is. Er wordt van rechtswege in voorzien om voor deze gevallen de 
LSP tot 1 januari 2012 niet van toepassing te laten zijn. De regeling in de AmvB heeft dus ook betrek-
king op de PMV en de daarop gebaseerde regels voor zover daarbij toepassing wordt gegeven aan af-
deling 3.4 van de Awb. Dat betekent dat door gedeputeerde staten als bevoegd gezag geen besluit over 
de toepasselijkheid van de LSP-regeling over deze gevallen genomen hoeft te worden omdat dit al 
wordt geregeld in de AmvB. 
 
2.2.5 Bij besluitvorming op grond van de PMV en de daarop gebaseerde regels is echter – zoals hier-
voor in paragraaf 2.2.4 al is aangegeven – niet in alle gevallen afdeling 3.4 van de Awb van toepas-
sing. In die situaties geldt dus niet de AmvB. Een en ander neemt niet weg dat ook in deze gevallen de 
bescherming van het milieu centraal staat. Met de bescherming van het milieu zijn zodanige belangen 
– ook van derden – gemoeid dat invoering van de LSP op dit moment ongewenst moet worden geacht, 
vooral ook omdat in ons land nog geen enkele ervaring met deze rechtsfiguur is opgedaan. De be-
scherming van het milieu valt zonder meer te beschouwen als een dwingende reden van algemeen be-
lang die zich verzet tegen de invoering van de LSP. Deze bescherming geldt overigens ook voor mel-
dingen van voorgenomen activiteiten die milieubelastend kunnen zijn. Om die reden verdient het aan-
beveling om de LSP tot 1 januari 2012 niet van toepassing te verklaren op de op de PMV gebaseerde 
regels en de hoofdstukken 4 en 6 van de PMV voor zover het gaat om meldingen en besluiten waarbij 
toepassing van afdeling 3.4 van de Awb niet aan de orde is.10 
Een en ander past ook bij het streven om het vergunning-/ontheffingstelsel uit de PMV de komende 
tijd zoveel mogelijk om te zetten in algemene regels en instructienormen voor bevoegde gezagen. 
Deze regels en normen moeten gaan gelden na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).11 

8 In artikel 7.1 van de PMV wordt verwezen naar artikel 1:3 Wm. 
9 Staatsblad 2009, 571. De AmvB is met ingang van 28 december 2009 in werking getreden en vervalt met 

ingang van 1 januari 2012. 
10 Opgemerkt wordt dat wanneer in hogere regelgeving (een wet of een AmvB) al is voorzien in een eigen LSP-

regeling, deze onverkort van toepassing blijft. In die gevallen kan de LSP niet worden uitgesloten. 
11 Wellicht per 1 juli 2010 maar dat staat nog niet vast. 
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De Wegenverordening provincie Utrecht 2004 
2.2.6 In artikel 13 van de Wegenverordening provincie Utrecht 2004 (WVPU) is een ontheffingstelsel 
opgenomen dat betrekking heeft op alle in deze verordening opgenomen verboden. Dat geldt ook voor 
de in artikel 8 opgenomen verboden inzake het gebruik van de weg die onder de DRL vallen.12 Deze 
bepaling heeft betrekking op het gebruik van de weg. Op grond van het eerste lid is het – tenzij het 
onderhoud door of namens de provincie betreft – verboden: 
a. op de weg werken alsmede afrasteringen, bomen, heggen en dergelijke te maken of te hebben; 
b. in of onder de weg kabels, buizen, duikers, goten en andere werken te leggen of te hebben; 
c. boven de weg werken, delen van werken, draden, kabels buizen en dergelijke aan te brengen of te 
hebben; 
d. op of boven de weg borden te plaatsen. 
Dit ontheffingstelsel gaat straks op in de Wabo en daarmee in de omgevingsvergunning, voor zover 
het gaat om het maken, hebben, veranderen of het gebruik veranderen van een uitweg, of wanneer het 
gaat om het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in 
welke vorm dan ook.13 Artikel 8 van de verordening heeft echter geen betrekking op dergelijke 
activiteiten, met uitzondering van het verbod in het eerste lid onder d om op of boven de weg borden 
te plaatsen wanneer dat betrekking heeft op handelsreclame. Dit artikelonderdeel valt dus onder de 
Wabo wanneer het gaat om handelsreclame maar wanneer dat niet het geval is, is de Wabo niet van 
toepassing. Dat heeft bepaalde consequenties. 
 
* Wabo van toepassing 
Wanneer het voornemen om een bord op of boven de weg te plaatsen betrekking heeft op handelsre-
clame, is de Wabo van toepassing zodat hiervoor een omgevingsvergunning vereist is. Op een aan-
vraag om een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo van toepas-
sing (paragraaf 3.2) of de uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.3).  
 
De reguliere voorbereidingsprocedure
Artikel 3.9, derde lid Wabo bevat een LSP-regeling, inhoudende dat wanneer het bevoegd gezag niet 
binnen de bij of krachtens (…) gestelde termijn op de aanvraag heeft beslist, de omgevingsvergunning 
van rechtswege is verleend overeenkomstig de aanvraag. Voor deze gevallen kent de bijzondere wet 
een eigen LSP die niet door een bestuursorgaan kan worden uitgesloten. 
 
De uitgebreide voorbereidingsprocedure
Deze procedure heeft betrekking op afdeling 3.4 van de Awb. Dat betekent dat tot 1 januari 2012 de 
op artikel 66 van de Dw gebaseerde AmvB van toepassing is. Voor deze gevallen geldt tot genoemde 
datum geen LSP.  
 
Er zal onder de Wabo sprake zijn van een ‘gemengd stelsel’: de reguliere voorbereidingsprocedure 
kent een verplichte eigen LSP-regeling en op de uitgebreide voorbereidingsprocedure is op grond van 
artikel 1, tweede lid van de AmvB, de LSP-regeling uit paragraaf 4.1.3.3 van de Awb tot 1 januari 
2012 niet van toepassing.  
Voor beide situaties geldt dat in het kader van de DRL en de Dw geen besluit over de toepasselijkheid 
van de LSP-regeling genomen hoeft te worden omdat hierin al door middel van hogere regelingen 
wordt voorzien.14 

* Wabo niet van toepassing 
Wanneer het voornemen om een bord op of boven de weg te plaatsen niet betrekking heeft op handels-
reclame, is de Wabo niet van toepassing zodat hiervoor geen omgevingsvergunning vereist is maar een 
ontheffing op grond van artikel 13 van de WVPU. Vanwege de complicerende factor die met de in-
werkingtreding van de Wabo ontstaat ten aanzien van het verlenen van ontheffingen voor borden op of 
boven de weg – voor sommige gevallen geldt wel de LSP en voor andere gevallen niet, afhankelijk 

 
12 Zie paragraaf 1 over de screening en notificering van provinciale regelgeving, noot 3. 
13 Artikel 2.2, eerste lid onder 2 sub e, h en i van de Wabo (Staatsblad 2008, 496). 
14 De Wabo en de AmvB. 
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van de van toepassing zijnde procedure – verdient het aanbeveling de LSP voor de periode tot 1 ja-
nuari 2012 niet van toepassing te verklaren op artikel 13 van de WVPU voor zover deze bepaling  on-
der de DRL valt, dit met het oog op dwingende reden van algemeen belang: de bescherming van de 
verkeersveiligheid. Dat betekent continuering van de huidige situatie. In de periode tot 1 januari 2012 
kan dan nader worden bezien op welke wijze in de toekomst vorm zal worden gegeven aan deze regel-
geving. 
 
De Waterverordening provincie Utrecht 2009 
2.2.7 Met betrekking tot de nieuwe Waterverordening provincie Utrecht 2009 (WAVPU) wordt opge-
merkt dat de regeling in deze verordening die onder de DRL valt – artikel 4.6 onder a en b en het ont-
heffingstelsel in artikel 4.7 – betrekking heeft op de bescherming van vaarwegen en de scheepvaart. 
Met de bescherming hiervan zijn zodanige belangen gemoeid dat invoering van de LSP op dit moment 
ongewenst moet worden geacht, vooral ook omdat in ons land nog geen enkele ervaring met deze 
rechtsfiguur is opgedaan. Met de bescherming van vaarwegen en de scheepvaart zijn dwingende rede-
nen van algemeen belang gemoeid, namelijk de bescherming van de vaarweg en de veiligheid voor het 
scheepvaartverkeer.  
Daar komt nog bij dat de WAVPU gebaseerd is op de nieuwe Waterwet die strekt ter implementatie 
van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op dit moment is niet zonder meer duidelijk of de LSP in der-
gelijke gevallen wel toelaatbaar is. Om die reden verdient het aanbeveling om de LSP tot 1 januari 
2012 niet van toepassing te verklaring op de WAVPU. 
 
Besluitvorming 
2.2.8 Hiervoor is in paragraaf 2.2.2 al aangegeven dat tot 1 januari 2012 de provinciale regelgeving die 
valt onder de DRL, alleen gewijzigd moet worden bij invoering van de LSP. Na genoemde datum 
moet de toepasselijkheid van de LSP juist expliciet in de betreffende regelgeving worden uitgesloten. 
Daartoe moeten de betreffende verordeningen dan worden gewijzigd door provinciale staten. 
Gedeputeerde staten zijn het bevoegde bestuursorgaan om het besluit te nemen dat de LSP tot 1 ja-
nuari 2012 niet van toepassing is op de provinciale regelgeving die onder de DRL valt omdat het niet 
om wijziging van provinciale regelgeving gaat maar om uitvoering van wetgeving, te weten de artike-
len 28 en 65 van de Dw.15 Het verdient aanbeveling dit besluit bekend te maken in het Provinciaal 
Blad zodat voor iedereen – dus ook dienstverleners – kenbaar is dat de LSP niet van toepassing is. Met 
het oog op de kenbaarheid verdient het ook aanbeveling in de bekendmaking aan te geven dat: 
a. de LSP eveneens niet van toepassing is op provinciale regelgeving die onder de DRL valt op grond 

van andere regelingen (de op artikel 66 van de Dw gebaseerde AmvB); 
b. de LSP wel van toepassing is op provinciale regelgeving die onder de DRL valt op grond van an-

dere regelgeving (bijv. artikel 3:9 lid 3 van de Wabo nadat deze in werking is getreden). 
In de periode tot 1 januari 2012 kan dan nader worden bezien of en zo ja, in welke mate de provincie 
Utrecht in de toekomst toepassing wil geven aan de LSP. Dat geldt overigens ook voor vergunning-
stelsels die niet onder de DRL vallen maar daar wordt in de loop van 2010 in een afzonderlijk voorstel 
van afdeling BJZ op teruggekomen.  
Mede gelet op de samenhang met andere (in voorbereiding zijnde) wetgeving zoals de Wabo en de 
complicaties die zich daarbij voordoen, vraagt dat de nodige tijd. In dit verband mag ook de Crisis- en 
herstelwet niet onvermeld blijven, die eveneens een LSP-regeling bevat. Alles bij elkaar genomen 
wordt de LSP straks op ingewikkelde wijze in onze wetgeving geregeld.  
 
2.2.9 De provincie Noord-Brabant is eveneens voornemens een vergelijkbare gedragslijn te gaan vol-
gen, van de overige provincies is nog niet bekend op welke wijze zij (al dan niet voorlopig) invulling 
gaan geven aan de LSP-regeling. 
Overigens betekent het niet van toepassing zijn van de LSP niet dat aan overschrijding van beslister-
mijnen geen sancties verbonden zijn. In dat geval is paragraaf 4.1.3.2 van de Awb – de Wet dwang-
som bij niet tijdig beslissen – van toepassing. In de ontvangstbevestiging voor een aanvraag die be-
trekking heeft op een vergunningstelsel dat onder de DRL valt moet daar ook op worden gewezen. De 

 
15 Er is hier sprake van ‘dagelijks bestuur’ in de zin van artikel 158, eerste lid onder a van de Provinciewet. 
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verplichting tot het zenden van een dergelijke ontvangstbevestiging is vastgelegd in artikel 29 van de 
Dw. Dit is inmiddels geregeld. 
 
2.2.10 Voorgesteld wordt als volgt te besluiten: 
1. de Notitie Implementatie Dienstenrichtlijn vast te stellen; 
2. afdeling 4.1.3.3 van de Awb tot 1 januari 2012 wegens dwingende redenen van algemeen belang 

niet van toepassing te verklaren op de volgende regelgeving: 
a. de op grond van de PMV vastgestelde regels en de hoofdstukken 4 en 6 van deze verordening, 
voor zover het gaat om meldingen en besluiten die onder de DRL vallen waarop afdeling 3.4 van de 
Awb niet van toepassing is en waarvoor geen LSP op grond van bijzondere wetgeving geldt (be-
scherming van het milieu); 
b. besluiten op grond van artikel 13 van de WVPU die onder de DRL vallen en waarop de Wabo 
niet van toepassing is (bescherming van de verkeersveiligheid); 
c. besluiten op grond van artikel 4.7 van de WAVPU (bescherming van de vaarweg en de veiligheid 
voor het scheepvaartverkeer); 

3. de Statenbrief vast te stellen en met de onder beslispunt 1 genoemde Notitie ter kennisneming aan 
PS te zenden. 

 

Dr.mr. H.J. de Vries 
Afdeling Bestuur en Juridische Zaken 
14 januari 2010 
 


