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Publicaties over dit onderwerp 
 

Milieuneutrale wijziging en de lex silencio positivo  

 Annotatie bij: LJN BU4540 in M&R 2013/37 m.nt. K.J. de Graaf & N.G. Hoogstra.  

Vergunningvoorwaarden aan een fictieve bouwvergunning  

 Annotatie bij: LJN BW4510 in M&R 2012/123 m.nt. N.G. Hoogstra. 

Vrijstelling bestemmingsplan en bouwvergunning van rechtswege 

 Annotatie bij: LJN BW4506 in M&R 2012/150 m.nt. K.J. de Graaf & N.G. Hoogstra.  

Omgevingsvergunning van rechtswege - Amsterdam  

 Annotatie bij: LJN BW5007 in JM 2012/88 m.nt. N.G. Hoogstra.  

Voorbereidingsprocedure Wabo - Putten  

 Annotatie bij: LJN BY3244 in JM 2013/15 m.nt. N.G. Hoogstra.  

Onderzoek 

 

Met de invoering van de Lex silencio positivo (Lsp) in de Wabo wil de wetgever de problematiek van niet tijdige 

besluitvorming aanpakken. De positief fatale beslistermijn geldt voor vergunningaanvragen die met behulp van 

de reguliere voorbereidingsprocedure worden behandeld (art. 3.9 lid 3 Wabo). Overschrijding van de wettelijke 

beslistermijn door het bevoegd gezag leidt tot een omgevingsvergunning van rechtswege conform de aan-

vraag. Gelet op de gevolgen van termijnoverschrijding verwacht de wetgever dat het instrument een belangrijke 

stok achter de deur is om tijdig te beslissen, maar werkt dit in de praktijk ook op deze manier?  

Zonder een inhoudelijke afweging van de aanvraag ontvangt de aanvrager een omgevingsvergunning, maar 

brengt deze vergunning de gewenste rechtszekerheid voor de aanvrager?  

Het belang van de aanvrager lijkt bij een fictieve omgevingsvergunning te prevaleren boven het algemeen be-

lang en de belangen van derden. Immers, vergunningplichtige activiteiten worden niet beoordeeld aan de hand 

van de toetsingskaders opgenomen in de Wabo. Heeft de wetgever voldoende onderkend dat de bescherming 

van deze belangen onder druk staat en bieden de maatregelen ter bescherming van die belangen voldoende 

adequate waarborgen?  

Probleemloos stilzwijgend vergunnen? 

Onderzoeksmethode 

 

Het onderzoek bestaat uit een Juridische 

analyse van de Lex silencio positivo in de 

Wabo en een Praktijkgericht onderzoek naar 

de impact van de wettelijke bepalingen op 

de werkwijze van bestuursorganen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Federatie Westland, Quickscan Omgevingsvergunning van rechtswege, 2011.  

 

* Onderzoek naar het aantal omgevingsvergunningen van rechtswege bij 43 bestuursor-

ganen in de periode januari t/m april 2011 

(N = 111) 


