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Onderwerp: Implementatie Dienstenrichtlijn en Dienstenwet 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De provincie Utrecht voldoet aan de Europese Dienstenrichtlijn (DRL), die op 28 december 2009 in de 
lidstaten van de Europese Unie geïmplimenteerd moest zijn. Op nationaal niveau is op genoemde 
datum de Dienstenwet (Dw) van kracht geworden. De implementatie van de DRL brengt ook voor 
provincies een aantal verplichtingen met zich mee: 
1. Screening en notificering van de provinciale regelgeving.  
Hierbij is in de eerste plaats onderzocht of er provinciale regels zijn die onder de DRL vallen. 
Wanneer dat het geval is, is vervolgens onderzocht of er al dan niet sprake is van overeenstemming 
met de DRL. De provinciale regels van de provincie Utrecht die onder de DRL vallen zijn hiermee in 
overeenstemming. 
2. Het nemen van een besluit over de invoering van de Lex silencio positivo (LSP).  
De LSP leidt bij overschrijding van de beslistermijn tot vergunningverlening van rechtswege. Voor 
provinciale regels die onder de DRL vallen moet worden bezien of de LSP wordt ingevoerd of dat er 
dwingende redenen van algemeen belang zijn om dat (voorlopig) niet te doen, bijv. wegens 
bescherming van het milieu of de verkeersveiligheid. Er is voor gekozen om de LSP in ieder geval niet 
vóór 1 januari 2012 – tot die datum geldt een overgangstermijn – in te voeren voor provinciale regels 
die onder de DRL vallen. Voor provinciale regels die hier niet onder vallen, wordt de eventuele 
invoering van de LSP in de loop van 2010 nader bezien. 
3. De invoering van het Dienstenloket en het IMI-systeem (Interne Markt Informatiesysteem).  
Centraal bij de invoering van deze berichtenboxen staat de verbetering van de dienstverlening door de 
overheden van de EU-lidstaten en het nauw samenwerken tussen deze overheden bij het houden van 
toezicht op dienstverleners. De provincie is aangesloten op beide berichtenboxen, die inmiddels 
operationeel zijn. 
 
Essentie / samenvatting: 
De implementatie van de DRL vraagt om een aantal maatregelen op provinciaal niveau: screening en 
notificering van de provinciale regelgeving, de invoering van het Dienstenloket (Antwoord voor 
bedrijven) en het IMI-systeem, alsmede de invoering van de LSP. Met betrekking tot de invoering van 
de LSP geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2012. Hierover moest door ons college een besluit 
worden genomen ter voldoening aan de DRL. Op 16 februari 2010 hebben wij daartoe de Notitie 
Implementatie Dienstenrichtlijn vastgesteld. De wettelijke regeling voor de LSP is ingewikkeld, mede 
in verband met de samenhang met de nog niet in werking getreden Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). De ook nog niet in werking getreden Crisis- en herstelwet bevat eveneens 
een LSP-regeling. In genoemde Notitie is een en ander nader uitgewerkt. De kern van ons besluit van 
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16 februari 2010 is dat wij besloten hebben om gedurende de overgangsfase tot 1 januari 2012 geen 
toepassing te geven aan de LSP. Gedurende deze periode kan dan nader worden bezien op welke wijze 
de provincie Utrecht in de toekomst al dan niet toepassing wil geven aan de LSP. Dat geldt overigens 
ook voor vergunningstelsels die niet onder de DRL vallen maar daar komen wij in 2010 in een 
afzonderlijk voorstel nog bij uw Staten op terug.  
Ons besluit wordt in het Provinciaal Blad geplaatst zodat voor iedereen – dus ook dienstverleners – 
kenbaar is dat de LSP tot 1 januari 2012 niet van toepassing is op de provinciale regels die onder de 
DRL vallen (tenzij de LSP op grond van bijzondere wetgeving van toepassing is). 
De Notitie Implementatie Dienstenrichtlijn is ter kennisneming bijgevoegd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Voldoen aan de DRL. 
 
Financiële consequenties 
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


