
 

 

 

 

 
 
 

 
WIJZE VAN BEKENDMAKEN 

 

 
TEKST ALS 
EXTERNE 
BIJLAGE? 

 

Verordeningen 
 
 
 
 

Gehele tekst moet integraal in bekendmakingstekst Gemeenteblad. 
 
Bijlagen bij de verordening kunnen bekendgemaakt worden door terinzagelegging mits de 
verordening dat zelf bepaalt. 

Ja (service) 

Beleidsregels 
 
 
 

Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Gemeenteblad. 
 
Als gehele tekst niet integraal in Gemeenteblad kan: kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en 
waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende welke periode. 
 
Bijlagen bij de beleidsregel kunnen bekendgemaakt worden door terinzagelegging mits de 
beleidsregel dat zelf bepaalt. 
 

Ja (service) 

Bestemmingsplannen 
(zowel ontwerp als vaststelling) 

In Staatscourant + huis-aan-huisblad + Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt, gedurende 
welke periode en verwijzing naar www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

Ja (service) 

Omgevingsvergunningen 
regulier 

(zowel aanvraag als toekenning 
/ afwijzing) 

 

In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende 
welke periode. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Omgevingsvergunningen 
uitgebreid 

(zowel aanvraag als toekenning 
/ afwijzing) 

 

In Staatscourant + Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende 
welke periode. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 

Evenementen-/DHW-
/terras- en 

standplaatsvergunningen 
 

In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende 
welke periode. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Verkeersbesluiten 
voornemen 

In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende 
welke periode. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Verkeersbesluiten 
definitief besluit (inclusief 

gehandicaptenparkeerplaatsen) 
 

In Staatscourant + Gemeenteblad: 
Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Staatscourant en Gemeenteblad. 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Ambtshalve uitschrijving 
BRP (zowel voornemen als 

definitief besluit) 

In huis-aan-huisblad + Gemeenteblad: 
kennisgeving van (voornemen tot) ambtshalve uitschrijving + 

- Naam en voorletter(s); 
- Geboortedatum; 
- Mogelijke gevolgen van uitschrijving (algemeen); 
- Plicht tot aangifte van verblijf en adres of adreswijziging 
- Hoe bezwaar gemaakt kan worden. 

 

Ja (service) 

Melding 
Activiteitenbesluit (art. 

8:41 Wet milieubeheer) 

 

In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Sloopmelding (ogv 

Bouwbesluit) 
In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud. 
 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 

Overeenkomst over 
grondexploitatie (art. 6.24 

Wet ruimtelijke ordening) 

In Gemeenteblad: 
kennisgeving met zakelijke inhoud, dat en waar het voor een ieder ter inzage ligt en gedurende 
welke periode. 
 
!NB! Binnen 2 weken na sluiten overeenkomst! 

Ja (service) mits er 
een publicatieversie is 
(geanonimiseerd) 



 

 

Gemeenschappelijke 
regeling 

 

In Gemeenteblad: 
Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Gemeenteblad. * 
 

Ja (service) 

Registreren aanduiding 
en schrappen 
geregistreerde 

aanduiding politieke 
groepering 

 

In Staatscourant + Gemeenteblad: 
Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Staatscourant en Gemeenteblad.    

Ja (service) 

Benoeming 
(plaatsvervangende) 

leden Centraal 
Stembureau 

In Gemeenteblad: 
Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Gemeenteblad. 

Ja (service) 

Benoeming en (tijdelijk) 
ontslag gemeenteraadslid 

 

In Gemeenteblad: 
Gehele tekst in principe integraal in bekendmakingstekst Gemeenteblad. 

Ja (service) 

 

 
NB. Duur terinzagelegging: in principe altijd minimaal 6 weken! 
 
* Het besluit tot het aangaan (wijzigen) van een gemeenschappelijke regeling wordt bekendgemaakt door de deelnemer in het 
Gemeenteblad. Als voldoende deelnemers dat hebben gedaan, maakt de aangewezen gemeente of gemeente van vestiging de 
regeling bekend in de Staatscourant, waardoor die in werking treedt. Die gemeente zorgt ook voor de consolidatie. 


