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Overzicht werkwijze officiële bekendmakingen gemeente Rijswijk 

  

Algemeen verbindende voorschriften zijn sinds 1 januari 2014 alleen rechtsgeldig als ze ook elektronisch bekendgemaakt zijn. Publicatie in het huis-aan-huisblad 
is voor deze besluiten niet voldoende. 
 
Aangezien er nog vaak onduidelijkheid is over de wijze van bekendmaken van besluiten heeft de werkgroep Officiële Bekendmakingen een overzicht gemaakt.  
Dit overzicht is met name bedoeld voor de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, maar voor het gemak zijn ook andere veelvoorkomende 
besluiten van algemene strekking meegenomen. Dit overzicht is niet limitatief en de auteur van het besluit kiest zelf de juiste wijze van bekendmaken. 
 
De opgavenmanager is samen met de auteur van het besluit verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de stukken die elektronisch bekendgemaakt moeten 
worden.  Elektronische bekendmaking vindt plaats met behulp van DROP. De auteur zet de tekst van het door de gemeenteraad of college aangenomen besluit, 
inclusief de tekst van de bekendmaking, in de juiste opmaak klaar in de workflow van DROP. Autorisatie voor het gebruik van DROP kun je via je opgavenmanager 

aanvragen. 

 
Besluiten die je bekend wilt maken via de krant Groot Rijswijk mail je naar rijswijkregelrecht@rijswijk.nl 
 

Vragen of opmerkingen over bekendmakingen kun je mailen naar bekendmakingen@rijswijk.nl 

We zijn daarnaast telefonisch bereikbaar via tst. 1802 (Alex Schipperheijn) en tst. 1784 (Bryan Hoesein). 
 
Soort besluit Elektronische 

Bekendmaking 
verplicht? 

Bekendmaking 
als service (niet 
verplicht) via 

Grondslag Toelichting 

1. Verordening Ja, via DROP Groot Rijswijk 
Website 

Art. 139 
Gemeentewet 
 

Algemeen verbindende voorschriften kunnen sinds 1 januari 2014 niet 
meer in het huis-aan-huisblad rechtsgeldig bekend worden gemaakt. Wel 
kan bij wijze van service in het huis-aan-huisblad een mededeling worden 
gedaan die geen rechtsgeldige bekendmaking inhoud. 
 

2. Noodverordening Ja, via DROP Website Art. 175 en 176 
Gemeentewet 

De burgemeester is zelfstandig bevoegd om een noodverordening uit te 
vaardigen. Dit is een uitzondering op de algemene verordenende 
bevoegdheid van de gemeenteraad. 
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3. Beheersverordening Ja, via DROP Groot Rijswijk 
Website 

Art. 139 
Gemeentewet, 
art. 1.2.3 Bro 
 

De tekst van de verordening moet als hoofdtekst worden opgemaakt en al 
het kaart- en eventueel fotomateriaal wordt dan als bijlage geformuleerd in 
DROP. 
 
Artikel 3.38 Wro, lid 1; kennisgeving een besluit tot vaststelling van een 
beheerverordening geschiedt tevens langs elektronische weg.  De 
beheersverordening wordt elektronisch vastgesteld en moet elektronisch 
beschikbaar worden gesteld. 

4. Bestemmingsplan: 
Voornemen structuurvisie 
of bestemmingsplan vast 
te stellen zonder MER 
 

Ja, via DROP Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Artikel 1.3.1 Bro, 
3.12, lid 1 Awb 

Het betreft de kennisgeving van B&W over de voorbereiding van een 
bestemmingsplan. Artikel 1.3.1 Bro: kennisgeving conform 3.12 Awb 
(kennisgeving in huis-aan-huisblad; vermelden of stukken ter inzage 
worden gelegd, of zienswijze kan worden ingediend of onafhankelijke 
instanties advies kunnen uitbrengen) + bekendmaken langs elektronische 
weg. 

5. Bestemmingsplan: 

Voorbereidingsbesluit 

Ja, via 
Staatscourant 

Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Art. 3.7 Wro, 
3.42 Awb 

Het voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een 
bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Art 3.7, 
lid 7 Wro: bekendmaking van aangewezen gebied door terinzagelegging 
besluit  en conform artikel 3.42 Awb (kennisgeving besluit in huis-aan-
huisblad) en mededeling in elektronische Staatscourant. 

6. Bestemmingsplan: 
Ontwerpbesluit 

Ja, via 
Staatscourant 

Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Artikel 3.8 Wro, 
lid 1, 3.12 Awb 

Het betreft hier de kennisgeving van de zakelijke inhoud van een 
ontwerpbesluit waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
(afd. 3.4 Awb) van toepassing is. 
 
Kennisgeving in Staatscourant alsmede langs elektronische weg; 
ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook via elektronische weg 
beschikbaar stellen; 

7. Bestemmingsplan: 
Vastgesteld 

Ja, via 
Staatscourant 
en via DROP en 
via 

www.ruimtelijk
eplannen.nl 

Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Artikel 3.8, Wro, 
artikelen 3:40, 
3:42, 3:43, 3:44 
en 3:45 Awb 

Artikel 3.8, Wro, lid 3: in Staatscourant en tevens langs elektronische weg; 
artikelen 3:40, 3:42, 3:43, 3:44 en 3:45 Awb zijn van toepassing. Dus ook 
alle “normale” bekendmakingsregels van de Awb. Plan wordt elektronisch 
vastgesteld en moet ook elektronisch beschikbaar zijn. 
 

Beschikbaarstelling bestemmingsplannen via www.ruimtelijkeplannen.nl 
 

8. Verkeersbesluit Ja, via 

Staatscourant 

Geen service Art. 26 BABW Wegbeheerders zijn per 1 januari 2013 alleen verplicht om de volledige 
tekst van een verkeersbesluit bekend te maken in de elektronische 
Staatscourant. Dit is ook verplicht voor gehandicaptenparkeerplaatsen op 
kenteken. 
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9. Ontwerpbesluiten die 
vallen onder de uniforme 
openbare 
voorbereidingsprocedure 

Nee 
 

Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Art. 3:12, eerste 
lid, Awb 

De kennisgeving van de zakelijke inhoud van een ontwerpbesluit waarop 
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) van 
toepassing is geschiedt op grond van artikel 3:12, eerste lid, Awb in een 
dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte 
wijze. Bijvoorbeeld drank- en horecavergunning (paracommerciële 
instelling) 
 

10. Vergunningen 
omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Ja, via 
Staatscourant 

Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Art. 3:10 en 3:12 
Wabo 

Elektronische bekendmaking via de Staatscourant is verplicht. Daarnaast 
wordt het besluit vermeld in een huis-aan-huisblad. 

11. Vergunningen 

omgevingsvergunning 

reguliere procedure 

Nee Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Art. 3:40 ev. 
Awb en o.a. art. 
3.8 Wabo 

Het besluit wordt in ieder geval bekendgemaakt aan de geadresseerden 
van het besluit. Elektronische publicatie van lokale bekendmakingen, 
bijvoorbeeld omgevingsvergunningen is (nog) niet verplicht. Specifieke 
wetten kennen een verplichte nadere bekendmaking, bijv. de Wabo. 
 

12. Andere besluiten van 
algemene strekking 

Nee  Groot Rijswijk 
(verplicht) 
en Website 

Art. 3:42, 
tweede lid, Awb 

Het gaat hier om besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 
gericht: bijvoorbeeld aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Deze 
besluiten mogen nu nog in het huis-aan-huisblad worden gepubliceerd. 
 

13. Overige vergunningen 
 

Nee Groot Rijswijk 
Website 

Art. 3:41 Awb Elektronische publicatie van de lokale bekendmakingen gericht tot een of 
meer belanghebbenden is (nog) niet verplicht. Het gaat hier bijv. om 
exploitatievergunning, evenementenvergunning, drank- en 
horecavergunning (reguliere horeca). 
 

14. Openingstijden van 
het gemeentehuis 

Nee Groot Rijswijk 
Website 

Art. 8 Wob Elektronische publicatie van mededelingen zonder wettelijke grondslag is 

niet verplicht. Bijvoorbeeld openingstijden stadhuis, ophaaldagen huisvuil, 

aankondiging van een raadsvergadering of een inspraakavond. Het gaat 
hier om voorlichting. 

 

Afkortingenlijst 

DROP Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties 

Wro Wet ruimtelijke ordening 

Bro Besluit ruimtelijke ordening 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

BABW Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

MER Milieueffectrapportage 

Awb Algemene wet bestuursrecht 

 


