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1. Voorstel 

1. Vaststellen de Verordening elektronische kennisgeving Midden-Groningen 2018. 

2. Kennisnemen van de toelichting op de Verordening elektronische kennisgeving Midden-

Groningen 2018. 

3. Intrekken de Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Menterwolde 2013 d.d. 

26 september 2013.  

 

2. Inleiding 

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift 

anders bepaalt (artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 

Volgens de Awb moet bij besluiten (in de zin van die wet) onderscheid worden gemaakt tussen 

twee vormen van ‘naar buiten brengen’ daarvan: ‘bekendmaken’ en andere vormen van 

mededelen, veelal ‘kennisgeven’ genoemd. 

Bekendmaken 

‘Bekendmaken’ is de officiële openbaarmaking van een besluit. Een besluit treedt niet in werking 

voordat het is bekendgemaakt (artikel 3:40 van de Awb). Voor besluiten die tot een of meer 

belanghebbenden zijn gericht – daarbij gaat het bijna altijd om beschikkingen – bestaat die 

bekendmaking uit toezending of uitreiking aan die belanghebbenden, en als de aanvrager een ander 

is, dan ook aan hem (artikel 3:41, eerste lid, van de Awb).  

Een besluit gericht tot een of meer belanghebbenden dat niet kan worden toegezonden of 

uitgereikt, bijvoorbeeld omdat geen adres beschikbaar is of de identiteit van de betrokkene niet 

bekend is, moet op grond van artikel 3:41, tweede lid, van de Awb worden bekendgemaakt ‘op een 

andere geschikte wijze’.  
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Voor elektronische bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn 

gericht, schrijft artikel 3:42, tweede lid, van de Awb in beginsel plaatsing in ‘een van 

overheidswege uitgegeven blad’ voor.   

Voor elektronische publicatie van besluiten van algemene strekking is het dus niet nodig dat 

daarvoor bij gemeentelijke verordening een grondslag wordt geschapen: artikel 3:42, tweede lid, 

van de Awb biedt die grondslag al.  

Kennisgeven 

‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van openbaarmaking (van 

besluiten maar ook van andere documenten) die erop is gericht dat alle potentieel 

geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen. 

Bij beschikkingen zijn vaak meer belanghebbenden betrokken dan alleen degene tot wie de 

beschikking is gericht (‘derdebelanghebbenden’). Daarom is toezending of uitreiking aan de 

geadresseerden niet altijd voldoende en is er een ruimere kennisgeving voorgeschreven dan die 

welke nodig is voor de ‘bekendmaking’. Ook voor aanvragen om een beschikking is kennisgeving aan 

potentieel belanghebbenden vaak verplicht of staand beleid. Datzelfde geldt voor veel 

ontwerpplannen en voor allerlei andere stukken waarvoor het van belang is dat ‘het publiek’ erop 

wordt geattendeerd en er zodoende kennis van kan nemen. Voorbeelden hiervan zijn de aanvragen 

omgevingsvergunning of een evenementenvergunning en de agenda voor de raadsvergadering.  

 

Doel van deze kennisgeving is dus niet de inwerkingtreding van een besluit, maar ervoor te zorgen 

dat alle potentieel geïnteresseerden effectief kennis kunnen nemen van ontwerpen en andere 

berichten die voor hen van belang kunnen zijn.  

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen publiceert alle bekendmakingen van besluiten die voor een ieder 

gelden (bijvoorbeeld Verordeningen en beleidsregels) in het elektronische gemeenteblad. Ook 

kennisgevingen van bijvoorbeeld de agenda voor de raadsvergadering, aanvragen van 

omgevingsvergunningen of evenementenvergunningen, ontwerp-bestemmingsplannen, mogen in het 

elektronische gemeenteblad gedaan worden, mits hiervoor een wettelijk voorschrift geldt. Met het 

vaststellen van de Verordening elektronische kennisgeving Midden-Groningen 2018 wordt dit 

wettelijk voorschrift gecreëerd.  

De officiële kennisgevingen en bekendmakingen vinden plaats in het elektronische gemeenteblad. 

Deze kunt u vinden op www.overheid.nl. U kunt zich daar tevens aanmelden voor een kosteloos 

abonnement op de emailservice waardoor u op de hoogte kan blijven van alle bekendmakingen en 

http://www.overheid.nl/
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kennisgevingen in uw buurt. 

Als extra service publiceren we de komende tijd de agenda en de besluitenlijst van de 

gemeenteraadsvergaderingen en de (aanvragen) omgevingsvergunningen en evenementen ook nog 

in het lokale huis-aan-huis blad de regiokrant.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Dit voorstel wordt aan de raad voorgelegd vanwege zijn kaderstellende rol. De raad is op grond van 

artikel 149 Gemeentewet bevoegd een Verordening vast te stellen. Op grond van artikel 2:14 Awb 

is de verordening noodzakelijk om kennisgevingen elektronisch te laten plaastvinden.  

5. Beoogd effect 

Creëren van de juridische grondslag voor elektronische kennisgeving.  

6. Historische context 

Sinds 2014 zijn gemeenten verplicht om alle algemeen verbindende voorschriften (voornamelijk 

Verordeningen) elektronisch bekend te maken. Daarnaast mogen ook andere gemeentelijke 

besluiten (bijvoorbeeld de vaststelling van beleidsregels) elektronisch bekendmaken. De 

elektronische kennisgevingen werden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde ook 

gedaan in het elektronische gemeenteblad. Met dit voorstel wordt beoogd deze lijn door te zetten 

in de gemeente Midden-Groningen.  

7. Argumenten 

De Verordening elektronische kennisgeving biedt de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 

van de Awb. Door vaststelling van de Verordening kan juridisch worden volstaan met uitsluitend 

elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet 

nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken. Voor de 

kennisgeving van ontwerpbesluiten, besluiten die van belang zijn voor derde-belanghebbenden, 

aanvragen en meldingen is artikel 2:14 van de Awb van belang. 

De gemeente Menterwolde had een Verordening elektronische bekendmaking vastgesteld. Dit is 

niet noodzakelijk, aangezien de elektronische bekendmaking in de Gemeentewet en de Awb is 

gereguleerd. De verordening van Menterwolde had echter ook betrekking op de elektronische 

kennisgeving. Met de vaststelling van de Verordening Midden-Groningen is de Verordening van de 

gemeente Menterwolde niet langer noodzakelijk en kan dus worden ingetrokken. 
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8. Kanttekeningen en risico’s 

In veel gevallen kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, 

maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn 

die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben 

maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks onderwerp 

het elektronisch gemeenteblad raadplegen, zelfs niet als zij een abonnement hebben op 

elektronische gemeentelijke berichten.  

Soms is het wettelijk onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Indien in een wettelijke 

bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is 

voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het 

elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze 

van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).  

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van 

toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend 

publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:  

- artikel 78 van de onteigeningswet;  

- artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;  

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en  

- de Wet ruimtelijke ordening ((hierna: Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).  

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan 

ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste 

lid, aanhef en onder a, van de Wro). 

De kennisgeving van de agenda en de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergaderingen en de 

(aanvragen) omgevingsvergunningen en evenementen geschiedt de  eerste twee jaren ook nog in de 

regiokrant omdat gebleken is dat hier nog veel behoefte aan bestaat. In het tweede jaar zal 

bekeken worden of dit na verloop van de termijn nog voortgezet moet worden of dat we kunnen 

volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving.   

9. Financiële paragraaf 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.  

10. Communicatie 

Het vaststellen van de Verordening wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad te 

vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De elektronische berichten zijn ook te zien op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
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de website onder het kopje bestuur en organisatie. Via een publicatie in de krant worden iedereen 

geïnformeerd over de wijze van bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Midden-

Groningen. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid van een kosteloos abonnement op de 

emailservice van www.overheid.nl waardoor men op de hoogte kan blijven van alle 

bekendmakingen en kennisgevingen in de buurt.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het voorstel is communicatief goed onderbouwd omdat zowel in de krant als op de website 

aandacht wordt gegeven aan de wijze van bekendmaking van besluiten en andere kennisgevingen. 

In overleg met het contactplein, communicatie en de griffie is besloten om de kennisgeving van de 

agenda en de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergaderingen en de (aanvragen) 

omgevingsvergunningen en evenementen de eerste twee jaren ook nog in de krant te plaatsen 

zodat de burgers in bedrijven in Midden-Groningen niet direct uitsluitend elektronisch 

geïnformeerd worden en hier langzaam aan kunnen wennen.  

  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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