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Onderwerp 
	

Bestuurlijke reactie op concept bestuurlijk rapport 'Zicht op schaarse 
vergunningsstelsels' 

Geachte heer De Ridder, 

Op 12 december 2018 ontvingen wij uw concept bestuurlijk rapport 'Zicht op schaarse 

vergunningstelsels'. Hierin wordt ingegaan op het onderzoek dat de Rekenkamer heeft gedaan 

naar de schaarse vergunningstelsels in Amsterdam en de wijze waarop het college de raad 

informeert over de mogelijkheden en beperkingen bij het invoeren of aanpassen van deze stelsels. 

In het bestuurlijke rapport trekt u daarbij een aantal conclusies en doet u een aantal aanbevelingen 

en u stelt het college in de gelegenheid daarop te reageren. Hieronder treft u die reactie aan. 

Algemeen 

Wij willen u in de eerste plaats hartelijk voor het onderzoek bedanken. Het onderwerp schaarse 

vergunningen is belangrijk voor de gemeente omdat, zoals u ook in het bestuurlijk rapport 

opmerkt, schaarse vergunningstelsels het gemeentebestuur veel mogelijkheden bieden om 

maatschappelijke doelen te realiseren. De jurisprudentie over schaarse vergunningstelsels is in 

ontwikkeling en de eisen die gesteld worden zijn hoog. Het is daarom goed om scherp te zijn en te 

blijven op de bestaande en nieuwe vergunningstelsels. Wij waarderen het dus dat de Rekenkamer 

aandacht heeft voor dit onderwerp en het gemeentebestuur aanbevelingen doet om de inrichting 

en aanpassing van schaarse vergunningsstelsels en de besluitvorming daarover, te verbeteren. 

Daarnaast willen wij graag onze waardering uitspreken over de inhoud van het bestuurlijk rapport 

en de onderliggende onderzoeksrapportage. De beide rapporten bevatten een gedegen analyse 

van de ontwikkelingen rond het onderwerp schaarse vergunningen en geven een helder en 

bruikbaar overzicht van de vraagstukken die zich bij het invoeren of aanpassen van een schaars 

vergunningsstelsel voordoen. Bovendien zijn in de rapporten heldere en bruikbare normen, 

toetspunten, toetsvragen en informatie-elementen uitgewerkt. Wij onderschrijven tot slot de 

conclusies en aanbevelingen uit het bestuurlijk rapport. De aanbevelingen bevatten waardevolle 
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input om het proces rond voorbereiding en besluitvorming over schaarse vergunningsstelsels te 

verbeteren. Hieronder gaan wij daar nader op in. 

Reactie op conclusies 

In het bestuurlijk rapport trekt u conclusies over twee onderwerpen: de ambtelijke inbedding van 

kennis over schaarse vergunningstelsels en de informatievoorziening aan de raad. Omdat het 

tweede onderwerp het hoofdonderwerp is van het onderzoek, zullen wij daar als eerste op ingaan. 

In het bestuurlijk rapport concludeert u dat het college de raad op een redelijke manier informeert, 

maar dat de raad in mindere mate wordt meegenomen in de achterliggende motiveringen bij de 

gemaakte keuzes en de afweging van alternatieve mogelijkheden. 

In dat kader heeft u twee casussen onderzocht, dit betreft passagiersvaart en alternatief 

personenvervoer. In beide gevallen is nauwkeurig nagegaan welke stukken aan de raad zijn 

voorgelegd, welke informatie daarin opgenomen is en hoe dit zich verhoudt tot de normen, 

toetspunten, toetsvragen en informatie-elementen die in de rapporten zijn uitgewerkt. 

De wijze waarop het college de raad informeert is natuurlijk van essentieel belang. Het college is 

immers gehouden de raad de inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak 

nodig heeft. Het onderzoek maakt inzichtelijk waar die informatievoorziening beter kan. 

Voor wat betreft de ambtelijke inbedding van kennis over schaarse vergunningstelsels merkt u in 

het bestuurlijk rapport op dat deze kennis er is, dat het onderwerp serieus genomen wordt, maar 

dat de kennis onvoldoende organisatorisch is ingebed. Wij delen die mening en maken werk van 

een betere inbedding. 

Reactie op aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek en deze twee conclusies komt u tot zes aanbevelingen: 

1. Breng schaarse vergunningstelsels in lijn met de (Europese) regels 

Door de juridische ontwikkelingen op het gebied van schaarse vergunningstelsels is het van belang 

om kritisch te kijken naar alle schaarse vergunningsstelsels in de gemeente. Dat gebeurt op dit 

moment daarom ook. Dit wordt per onderwerp gedaan, omdat dat als voordeel heeft dat geleerd 

kan worden van elke aanpassing of nieuw stelsel. Bovendien kunnen wij dan prioriteiten stellen in 

de aanpak en daarmee de maatschappelijke doelen. 

2. Evalueer schaarse vergunningstelsels periodiek 

Wij onderschrijven dit en zullen dit ook laten opnemen in de handreiking 'Schaarse vergunningen'. 

3. Blijf gemaakte keuzes per schaars vergunningstelsel vastleggen en motiveren 

en 

4. Breng de gemeenteraad in een betere positie om besluit te nemen 
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In het bestuurlijk rapport wordt terecht gesteld dat het van groot belang is om de keuzes vast te 

leggen en te motiveren. En in het verlengde daarvan, om de raad in een betere positie te brengen 

om een besluit te nemen. Wij kunnen ons dus vinden in de aanbeveling om bij een besluit over een 

schaars vergunningstelsel te zorgen voor een transparant, volledig en actueel overzicht. Wij zullen 

in overleg met de raad nader bepalen hoe hieraan invulling zal worden gegeven. 

5. Benut ambtelijke expertise 

en 

6. Verbeter ambtelijke handreiking 

De ambtelijke handreiking 'Schaarse vergunningen' zal aan de hand van de aanbevelingen van de 

Rekenkamer worden aangevuld. Tevens zal de handreiking actief onder de aandacht worden 

gebracht bij de beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij schaarse vergunningstelsels. Tot slot 

zullen wij ook benadrukken dat een tijdige betrokkenheid van de experts, de Directie Juridische 

Zaken, noodzakelijk is. Dit zoals ook bij andere juridisch complexe onderwerpen het geval is. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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