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Samenvatting, conclusie en aanbevelingen  

Aanleiding 
De teams Vergunningen, beleid en advies en Toezicht en handhaving, hierna te noemen VTH, willen 
graag periodiek de klanttevredenheid meten voor vergunningverlening in Purmerend en Beemster. Zo 
nodig willen zij voorstellen doen ter verbetering van de dienstverlening. In de nota VTH zijn 
verschillende uitgangspunten opgenomen over de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Zo wil de gemeente Purmerend de laatst gemeten klanttevredenheid (7,1 in 2019) 
behouden. De meting van de klanttevredenheid richt zich in dit onderzoek op de onderdelen 
omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, WABO) en vergunningen in het 
kader van de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten (APV/BW).  
In 2016 is nagenoeg hetzelfde klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierdoor zijn ontwikkelingen 
in de tijd te meten. Waar mogelijk wordt in deze rapportage een vergelijking gemaakt.  
 
Aanpak 
Het onderzoek richt zich op vergunningaanvragers in de gemeenten Beemster en Purmerend. Deze 
gemeenten hebben een samenwerkingsverband. Alle particulieren/bedrijven die van september 2019 
tot en met augustus 2020 een vergunning hebben aangevraagd voor de WABO of de APV/BW (en 
waarbij de procedure is afgerond) hebben een digitale vragenlijst ontvangen. Op de enquête voor de 
WABO is de respons 41%; voor de APV/BW is de respons 36%. Het aandeel van beide gemeenten 
en het aandeel ondernemers en particulieren is onder de respondenten gelijk aan het aandeel in de 
totale benaderde groep. Hoewel de onderzoeken gelijktijdig zijn uitgevoerd, gaat het de opdrachtgever 
niet om het vergelijken van beide processen. Wel wordt een vergelijking gemaakt met het onderzoek 
uit 2016. 
 

Noot:  
Half maart 2020 gaat Nederland in een ‘intellectuele lockdown’ in verband met de uitbraak van het 
covid-19 virus. Voor de helft van de onderzoekperiode (maart tot en met september 2020) geldt dat 
deze plaats vindt tijdens de corona crisis.  

 

In dit hoofdstuk komt achtereenvolgens aan de orde: 

Omgevingswet (WABO) :  - samenvatting  
- conclusie en aanbevelingen 
  

APV/Bijzondere wetten:  - samenvatting  
- conclusie en aanbevelingen 
  

WABO versus APV/BW 
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WABO: SAMENVATTING 
 
Samenvatting op twee plekken 
In deze rapportage zijn samenvattingen op twee plekken opgenomen. Elk hoofdstuk bevat een 
samenvatting. Al deze hoofdstuksamenvattingen zijn achter elkaar opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts een hoofdstuk 
wilt lezen, vindt u daar de betreffende samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u de 
samenvatting hier.   
 
Algemeen: twee derde aanvraag als particulier 
Van de respondenten die een omgevingsvergunning aanvroegen, deed ruim een kwart dat bij de 
gemeente Beemster en bijna driekwart bij de gemeente Purmerend. Twee derde deed de aanvraag 
als particulier en een derde deed dit beroepsmatig. De verhoudingen in de enquête komen overeen 
met de feitelijke aanvragen. Respondenten deden de vergunningaanvraag vooral voor bouwen en 
verbouwen. 
 
Informatie vooraf: vooroverleg beoordeeld met 6,5; lager dan in 2016 
Bijna alle aanvragers van een omgevingsvergunning hebben zich vooraf georiënteerd, vooral digitaal. 
Een kwart heeft (ook) telefonisch contact gehad met de gemeente. Eveneens een kwart heeft een 
bouwkundige of adviseur geraadpleegd. 7% is langs geweest op het stadhuis van Purmerend.  

De helft van de aanvragers van een omgevingsvergunning had voorafgaand aan de aanvraag een 
vooroverleg met medewerkers van VTH. Aan hen is een vijftal uitspraken voorgelegd. Van degenen 
die vooroverleg hadden, vond de helft het vooroverleg nuttig en dat medewerkers meedachten tijdens 
het overleg. 44% vindt dat ze tijdens het overleg voldoende geïnformeerd zijn. Ruim een derde vindt 
dat de gemeente met oplossingen kwam in geval de aanvraag niet paste binnen de eisen. Voor 
relatief veel mensen (22%) was deze laatste uitspraak niet van toepassing. Ruim de helft heeft binnen 
acht weken een definitief antwoord gekregen op hun principeverzoek. Ten opzichte van 2016 is de 
reactie op twee voorgelegde uitspraken minder positief: ‘medewerkers dachten met mij mee’ en ‘ik ben 
voldoende geïnformeerd’.  

De aanvragers beoordelen het vooroverleg met een ruime voldoende (rapportcijfer 6,5). In 2016 was 
dit nog een 7,4. Aanvragers bij de gemeente Beemster zijn minder tevreden dan die bij gemeente 
Purmerend: respectievelijk geeft men gemiddeld een 5,1 en een 7,1. 
 
De vergunningaanvraag: kosten en duur procedure het minst duidelijk 
Voor zeven op de tien aanvragers was het op moment van de vergunningaanvraag duidelijk hoe de 
procedure zou verlopen. Voor circa twee derde was het duidelijk welke documenten en gegevens 
nodig waren en waar men met vragen terecht kon. Zes op de tien vonden het duidelijk hoe lang de 
procedure zou duren. Voor 55% waren de kosten duidelijk. Voor 21% tot 38% waren deze vijf zaken 
niet duidelijk. Het meest onduidelijk vindt men de kosten (38%) en de duur (34%). De antwoorden zijn 
vergelijkbaar met 2016. 
 
Communicatie: voor 45% kan informatie over voortgang behandeling aanvraag (deels) beter 
Over de telefonische, digitale en schriftelijke bereikbaarheid van de gemeente tijdens de behandeling 
van de vergunningaanvraag is circa de helft van de aanvragers tevreden; 10% is ontevreden. 
Ongeveer 20% is gedeeltelijk tevreden. In 2016 was de tevredenheid met de telefonische 
bereikbaarheid groter. De ontvangen brieven of e-mails vindt twee derde van de aanvragers duidelijk 
geformuleerd. De informatie die men tijdens de procedure ontving, was voor de helft duidelijk, voor 
40% was deze (deels) niet duidelijk. 45% vindt (deels) dat zij te weinig informatie hebben gekregen 
over de voortgang van de behandeling van de aanvraag. Eveneens 45% vond de informatie 
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voldoende. 

 
Beoordeling medewerkers gemeente Purmerend: 6,9 
Twee op de vijf aanvragers (40%) konden tijdens de vergunningprocedure terecht bij één persoon 
voor al hun vragen. Een veel hoger percentage (74%) geeft aan het belangrijk te vinden maar met één 
persoon contact te hebben. 17% vindt dit deels of niet belangrijk. 

Er zijn zeven uitspraken voorgelegd over het gedrag van de medewerker waar men tijdens de 
vergunningenprocedure het meeste contact mee had. Een derde van de aanvragers weet de vraag 
niet te beantwoorden; veelal hebben zij geen voorgesprek gehad. De anderen reageren het meest 
positief op de ‘medewerker was deskundig’ (47% eens), ‘… beantwoordde mijn vragen duidelijk’ (47% 
eens), ‘… kwam gemaakte afspraken na’ (46% eens). Het minst positief wordt gereageerd op de 
uitspraak ‘de medewerker wees me op zaken waar ik zelf niet aan gedacht had’ (24% eens en 16% 
oneens). Op alle uitspraken reageert 21% tot 31% minder positief.  

De aanvragers geven de medewerkers die betrokken waren bij de vergunningaanvraag een 
gemiddeld rapportcijfer 6,9: een ruime voldoende. Personen die de aanvraag bij de gemeente 
Beemster hebben gedaan, geven een lager cijfer dan degenen die de aanvraag bij de gemeente 
Purmerend deden: 6,1 om 7,2. Of men een voorgesprek had, heeft geen invloed op de gegeven 
beoordeling. 
 
Het besluit op de vergunningaanvraag: afhandeling aanvraag mag sneller 
Vier uitspraken over het besluit op de vergunningaanvraag zijn de respondent voorgelegd. Circa drie 
op de vijf hebben ‘begrip voor het besluit’, vinden dat ‘ in het besluit duidelijke taal werd gebruikt’ en 
dat ‘het besluit goed was onderbouwd’. 11% tot 15% is het met de uitspraken oneens. Respondenten 
antwoorden iets minder positief op de uitspraak ‘de aanvraag om de vergunning is snel afgehandeld’. 
De helft is het hier mee eens; 20% is het hiermee oneens en 24% is het hiermee gedeeltelijk eens. 
 

De vergunningaanvraag, het totaal overziend: een ruime voldoende voor de dienstverlening 
Het totaal overziend geven de aanvragers van een omgevingsvergunning gemiddeld een 6,8 als 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een ruime 
voldoende. Het snel afhandelen en het verkrijgen van de vergunning beïnvloeden de beoordeling 
positief. Het maakt niet uit of aanvragers wel of geen vooroverleg hadden of dat de procedure vóór of 
na de ‘intelligente lockdown’ werd afgerond. Degenen die bij de gemeente Beemster een aanvraag 
indienden, geven een lager cijfer dan degenen die dat bij de gemeente Purmerend deden: 5,8 om 7,1.  
 

Toezicht op de vergunning: medewerkers toezicht beoordeeld met een 7,5 
Bij ruim een kwart (28%) van de vergunningaanvragers is een toezichthouder langs geweest. Aan 
deze aanvragers is een zevental uitspraken over de toezichthouder voorgelegd. Het merendeel 
reageert positief op gedragingen van de toezichthouder. Men is het meest eens met de uitspraken dat 
‘de toezichthouder hen met respect behandelde’,’ hij/zij begrip had voor de situatie’ en dat ‘wat de 
toezichthouder vertelde duidelijk was’. Circa driekwart is het hier mee eens; 0 tot 17% is het hiermee 
(gedeeltelijk) oneens. De meeste verdeeldheid is er over de uitspraak dat ‘de toezichthouder tijdens 
het bezoek met name op zoek was naar overtredingen’: de helft is het hier mee oneens; een derde is 
het hier (gedeeltelijk) mee eens.  

De respondenten waar een toezichthouder is langs geweest, geven gemiddeld een 7,5 als 
rapportcijfer aan de medewerker: een goed. 
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WABO: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  
 
De respondenten hebben over het algemeen een positieve ervaring met de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Ze beoordelen de diverse onderdelen van het proces met een ruime 
voldoende. Het gaat dan over het vooroverleg, de medewerkers betrokken bij de vergunningaanvraag, 
de dienstverlening in het algemeen en de toezichthouders. Volgens het beoordelingsschema van B&I 
is ‘normale’ aandacht nodig voor alle in de bevraagde onderdelen of enige aandacht.  

Vergunningaanvragers bij de gemeente Beemster zijn minder tevreden dan die bij Purmerend. Die in 
de Beemster geven voor het vooroverleg en de dienstverlening in het totaal een onvoldoende. 
Volgens het beoordelingsschema van B&I vraagt dat om ‘aandacht’. De medewerkers krijgen een 
voldoende; dit vraagt om enige ‘aandacht’. 

In de nota VTH is voor gemeente Purmerend als streven opgenomen het cijfer voor de 
klanttevredenheid te behouden (7,1 in 2019); dit geldt ook voor de gemeente Beemster (7,0 in 2019). 
Het cijfer staat voor de algehele beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening*. De 
dienstverlening in het kader van de vergunningverlening Wabo voldoet hieraan voor wat betreft 
aanvragers in Purmerend (7,1). Wat betreft aanvragers in Beemster voldoet het er niet aan (5,8). 

* (regionale) omnibusenquête 2019 

Beoordeling van diverse onderdelen vergunningenproces WABO volgens beoordelingsschema van B&I, 2020 

 % onvoldoende rapportcijfer beoordeling aandacht 

vooroverleg 27 6,5 ruim 
voldoende 

normaal² / vraagt om 
enige aandacht¹ 

bij vergunningverlening betrokken 
medewerkers 17 6,9 ruim 

voldoende normaal  

alles overziend: dienstverlening afhandeling 
vergunningaanvraag 21 6,8 ruim 

voldoende 
normaal² / vraagt om 

enige aandacht¹ 

medewerkers toezicht 8 7,5 goed 
normaal¹ / geen 
extra aandacht 

nodig² 
1 op basis van het percentage onvoldoende, 2 op basis van het rapportcijfer 
 
Vergelijking Beemster en Purmerend wat betreft beoordeling van diverse onderdelen vergunningenproces WABO, 2020 

 Beemster beoordeling Purmerend beoordeling 

vooroverleg 5,1 onvoldoende¹ 7,1 ruim voldoende 

bij vergunningverlening betrokken 
medewerkers 6,1 voldoende² 7,2 ruim voldoende 

alles overziend: dienstverlening afhandeling 
vergunningaanvraag 5,8 onvoldoende¹ 7,1 ruim voldoende 

medewerkers toezicht 6,4³ voldoende 8,0* goed 

¹ volgens het beoordelingsschema van B&I vraagt dit om ‘aandacht’. 
² volgens het beoordelingsschema van B&I vraagt dit om ‘enige aandacht’. 
³ indicatief vanwege klein aantal respondenten, volgens het beoordelingsschema van B&I vraagt dit om ‘enige aandacht’. 
 

 

Ontwikkeling ten opzicht van 2016: 

• Vooroverleg: aanvragers zijn in 2020 minder tevreden over het vooroverleg dan in 2016 
• Communicatie: de tevredenheid met de telefonische bereikbaarheid van de gemeente is gedaald 

ten opzichte van 2016 
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• Medewerkers vergunningen: hoewel de diverse aspecten niet statistisch significant verschillen  
van 2016, is er een indicatie dat men minder tevreden is met de medewerkers. 

• Toezichthouders: in 2020 wordt positiever gereageerd op de uitspraak ‘de toezichthouder had 
begrip voor de situatie toen hij/zij de controle uitvoerde’ dan in 2016. 

 

Uit het onderzoek komen enkele verbeterpunten naar voren: 

• Vooroverleg: de medewerkers tijdens het vooroverleg standaard bij de aanvrager laten checken of 
zij zich voldoende geïnformeerd voelen; proberen meer mee te denken met de aanvrager tijdens 
het vooroverleg en meer mee te zoeken naar andere mogelijkheden en oplossingen als de 
vergunning niet binnen de eisen past. Deze verbeterpunten zijn gedeeltelijk gelijk aan 2016. 

• Indienen vergunningaanvraag: duidelijk maken welke kosten er mee gemoeid zijn. En (beter) 
aangeven hoe lang de procedure zal duren. Deze verbeterpunten zijn gelijk aan 2016. 

• Communicatie over vergunningaanvraag: de aanvragers beter informeren over de voortgang van 
de behandeling van de aanvraag. Nagaan of de informatie die aan de mensen verstrekt wordt 
duidelijker geformuleerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met enkele 
aanvragers. Of tijdens contactmomenten uitdrukkelijk de mogelijkheid bieden om toelichting te 
vragen om de informatie te verduidelijken. (Deze verbeterpunten zijn gelijk aan 2016). Verder 
nagaan hoe de telefonische bereikbaarheid verbeterd kan worden.  

• Medewerkers: streven naar één contactpersoon gedurende het gehele proces (dit verbeterpunt is 
gelijk aan 2016). De adviesrol van medewerkers proberen te versterken. Waakzaam zijn op de 
kwaliteit van de klantcontacten.  

• Besluit op de vergunningaanvraag: nagaan of de aanvraag sneller afgehandeld kan worden. 
Nagaan of het besluit beter onderbouwd kan worden en taalkundig beter geformuleerd. Mogelijk is 
een taaltraining voor de medewerkers wenselijk. Deze verbeterpunten zijn grotendeels gelijk aan 
2016. 

• Toezicht: altijd tijdens de controle toezichthouders laten mededelen of er sprake is van een 
overtreding. 

• Verschil tussen Beemster en Purmerend: onderzoeken waarom Beemster een lagere beoordeling 
geeft en of deze beoordeling positief is te beïnvloeden. Dit verbeterpunt is gelijk aan 2016.  
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APV/BIJZONDERE WETTEN:  SAMENVATTING  
 
Samenvatting op twee plekken 
In deze rapportage zijn samenvattingen op twee plekken opgenomen. Elk hoofdstuk bevat een 
samenvatting. Al deze hoofdstuksamenvattingen zijn achter elkaar opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts een hoofdstuk 
wilt lezen, vindt u daar de betreffende samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u de 
samenvatting hier.   
 
Algemeen: aanvragen driekwart beroepsmatig 
Van de mensen die een APV/BW vergunning aanvroegen, deed 25% dat particulier en 75% 
beroepsmatig. 13% van de aanvragen is bij de gemeente Beemster gedaan en 87% bij de gemeente 
Purmerend. De verhoudingen in de enquête komen overeen met de feitelijke aanvragen. 
Respondenten deden de vergunningaanvraag vooral voor het ‘plaatsen van voorwerpen of stoffen op, 
in, boven of over de weg’ en voor het ‘houden van een evenement’. 
 
Informatie vooraf: vooroverleg beoordeeld met 7,6 
Van de aanvragers van een APV/BW vergunning heeft circa 90% zich vooraf georiënteerd, vooral via 
de website van gemeente Purmerend. Aanvragers in de Beemster deden dit ook via de website van 
gemeente Beemster. Ruim een derde had (ook) telefonisch contact met de gemeente; 6% is langs 
geweest op het stadhuis van Purmerend.  

57% van de respondenten heeft vóór het indienen van de aanvraag een vooroverleg gehad met 
medewerkers van VTH van de gemeente. Van hen reageert circa driekwart positief op uitspraken over 
het vooroverleg: medewerkers dachten mee, men is voldoende geïnformeerd en het vooroverleg was 
nuttig. Krap de helft vindt dat door de gemeente naar oplossingen gezocht werd als de aanvraag niet 
paste binnen de eisen. Voor relatief veel mensen (20%) was deze uitspraak niet van toepassing.   

De aanvragers beoordelen het vooroverleg met het rapportcijfer 7,6: een goed. Dit is gelijk aan 2016. 
Aanvragers bij de gemeente Beemster (6,0) lijken minder positief dan die bij gemeente Purmerend 
(7,9). Door het kleine aantal respondenten in de Beemster is het verschil indicatief. 

 
De vergunningaanvraag: kosten en duur procedure het minst duidelijk 
Aanvragers deden hun vergunningaanvraag vooral per e-mail (75%). Post is nog goed voor 5%. De 
helft van de aanvragers heeft een ontvangstbevestiging ontvangen binnen de afgesproken termijn van 
vijf werkdagen. 10% van de aanvragers geeft aan geen ontvangstbevestiging te hebben gehad.  
Voor 89% was op het moment van de vergunningaanvraag duidelijk welke documenten aangeleverd 
moesten worden; voor circa 80% waar ze met hun vragen terecht konden en hoe de procedure zou 
verlopen. Voor circa 70% was het duidelijk hoe lang de procedure zou duren en welke kosten er 
gemoeid zouden zijn bij de aanvraag. Voor 6% tot 25% waren deze vijf zaken niet duidelijk. Het meest 
onduidelijk vindt men de duur (25%) en de kosten (22%).Ten opzichte van 2016 vinden meer mensen 
het duidelijk hoe lang de procedure duurt en welke documenten nodig zijn. 

 

Communicatie: voor 33% kan informatie over voortgang behandeling aanvraag (deels) beter 
Rond de 60% is tevreden over telefonische en digitale bereikbaarheid van de gemeente tijdens de 
behandeling van de vergunningaanvraag. 45% is tevreden over de snelheid waarmee men antwoord 
kreeg op brieven. Dit laatste is voor krap een derde van de aanvragers niet van toepassing. Over alle 
drie de communicatiemiddelen is een klein deel (6%) ontevreden; 16% tot 19% is deels tevreden. 
Voor vier op de vijf aanvragers waren de ontvangen brieven of e-mail duidelijk geformuleerd. De 
ontvangen informatie van de gemeente was voor twee derde van de aanvragers duidelijk. Een derde 
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van de aanvragers vindt dat ze (deels) onvoldoende informatie hebben gekregen over de voortgang 
van de behandeling van de aanvraag. 54% vond de informatie voldoende. 

 
Beoordeling medewerkers van gemeente Purmerend: 7,8 
Bijna drie op de vijf aanvragers (57%) konden tijdens de vergunningprocedure terecht bij één persoon 
voor al hun vragen. Een hoger percentage (73%) geeft aan het belangrijk te vinden maar met één 
persoon contact te hebben. 17% vindt dit deels of niet belangrijk. 

Op een zevental voorgelegde uitspraken over het gedrag van de medewerker waar men tijdens de 
vergunningenprocedure het meeste contact mee had, reageren de meeste aanvragers positief. Het 
meest positief is men over ‘de medewerker kwam gemaakte afspraken na’ (63% eens), ‘… heeft mijn 
vragen duidelijk beantwoord’ (62% eens) en ‘… gaf duidelijke uitleg tijdens de procedure (62% eens). 
12% tot 18% reageert minder positief op de uitspraak. Bij alle uitspraken is voor circa een kwart de 
vraag niet van toepassing.  

De aanvragers geven de medewerkers die betrokken waren bij de vergunningaanvraag een 
gemiddeld rapportcijfer 7,8: een goed. Personen die een aanvraag deden bij de gemeente Beemster 
geven de medewerkers gemiddeld een 7,3. Aanvragers bij de gemeente Purmerend geven een 7,9. 
Gezien het kleine aantal respondenten in de Beemster zijn de verschillen indicatief.  
 
Het besluit op de vergunningaanvraag: afhandeling vergunning mag sneller 
Vier uitspraken over het besluit op de vergunningaanvraag zijn de respondent voorgelegd. Rond 75% 
vindt dat in het besluit duidelijke taal werd gebruikt, dat het besluit goed was onderbouwd en dat men 
begrip heeft voor het besluit. 1% tot 3% is het hiermee oneens. Met de uitspraak ‘de aanvraag om de 
vergunning is snel afgehandeld’ zijn meer mensen het niet eens, namelijk 15%. Ruim de helft is het 
hier wel mee eens; een kwart is het hiermee gedeeltelijk eens. 
 
De vergunningaanvraag, het totaal overziend: dienstverlening beoordeeld met een 7,7 
Het totaal overziend, geven de aanvragers van een vergunning voor de APV/BW gemiddeld een 7,7 
als rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een 
goed. Het snel afhandelen en het verkrijgen van een vergunning beïnvloeden het cijfer positief. Het 
maakt niet uit of aanvragers wel of geen vooroverleg hadden, de procedure vóór of na de ‘intelligente 
lockdown’ werd afgerond of dat men de aanvraag in de Beemster of Purmerend deed: men gaf een 
gelijke beoordeling.  
 
Toezicht op de vergunning: medewerkers toezicht beoordeeld met een 8,0 
Toezichthouders zijn bij een kwart (24%) van de aanvragers van een vergunning voor de APV/BW 
langs geweest. Aan deze aanvragers is een zevental uitspraken over de toezichthouder voorgelegd. 
Wegens het kleine aantal respondenten (20) zijn de resultaten weergegeven in aantallen. Op bijna alle 
uitspraken reageert het merendeel van de aanvragers positief op de gedragingen van de 
toezichthouder. Het meest positief is men over dat ‘tijdens de controle de toezichthouder begrip had 
voor de situatie’ (18 eens), hen ‘behandelde met respect’ (17 eens), hen ‘de kans gaf eventuele 
overtredingen op te lossen’ (15 eens) en ‘begrijpelijke taal sprak’ (14 eens). Niemand is het met de 
uitspraken oneens. Een enkeling is het gedeeltelijk met de uitspraken eens. De meeste verdeeldheid 
is er over de uitspraak dat ‘de toezichthouder tijdens het bezoek met name op zoek was naar 
overtredingen’: evenveel mensen zijn het hier mee oneens (8) als mee eens (8). Drie personen zijn 
het hiermee deels eens/deel oneens.  

Mensen met een APV/BW vergunning die een toezichthouder op bezoek hebben gehad, beoordelen 
de medewerker met een gemiddeld 8,0 als rapportcijfer: een goed. 
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APV/BIJZONDERE WETTEN: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
De respondenten hebben over het algemeen een positieve ervaring met de aanvraag voor een 
APV/BW vergunning. Ze beoordelen de diverse onderdelen van het proces met een goed. Het gaat 
dan over het vooroverleg, de medewerkers die waren betrokken bij de vergunningaanvraag, de 
dienstverlening in het algemeen en de toezichthouders. Volgens het beoordelingsschema van B&I is 
er normale tot geen extra aandacht nodig voor alle bevraagde onderdelen. Deze resultaten komen 
overeen met de resultaten van 2016. 

Vergunningaanvragers die bij de gemeente Beemster een aanvraag deden, zijn minder tevreden dan 
die dat bij de gemeente Purmerend deden. Dit geldt vooral voor het vooroverleg. Volgens het 
beoordelingsschema van B&I vraagt dat om ‘enige aandacht’. Het cijfer voor de dienstverlening in 
totaal voor de Beemster is goed en gelijk aan dat in Purmerend. 

In de nota VTH is voor gemeente Purmerend als streven opgenomen het cijfer voor de 
klanttevredenheid te behouden (7,1 in 2019); dit geldt ook voor de gemeente Beemster (7,0 in 2019). 
Het cijfer staat voor de algehele beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening*. De 
dienstverlening in het kader van de vergunningverlening APV/Bijzondere wetten voldoet hier ruim aan: 
aanvragers in Purmerend (7,7) en aanvragers in Beemster (7,5). 

* (regionale) omnibusenquête 2019 

 
Beoordeling rapportcijfer diverse onderdelen vergunningenproces APV/BW volgens beoordelingsschema van B&I, 2020 

 % onvoldoende rapportcijfer beoordeling aandacht 

vooroverleg 8 7,6 goed normaal1/geen extra 
aandacht2 

bij vergunningverlening betrokken medewerkers 6 7,8 goed normaal1/geen extra 
aandacht2 

alles overziend: dienstverlening afhandeling 
vergunningaanvraag 5 7,7 goed normaal1/geen extra 

aandacht2 

medewerkers toezicht 5 8,0 goed normaal1/geen extra 
aandacht2 

1 op basis van het percentage onvoldoende, 2 op basis van het rapportcijfer 
 
 
Vergelijking Beemster en Purmerend voor wat betreft beoordeling rapportcijfer voor diverse onderdelen 
vergunningenproces APV/BW, 2020 

 
 

Beemster 
rapportcijfer 

 

 
beoordeling 

 

 
Purmerend 

rapportcijfer 
 
 
 

 
beoordeling 

 
vooroverleg 6,0 voldoende¹ 7,9 goed 

bij vergunningverlening betrokken medewerkers 7,3 ruim voldoende 7,9 goed 

alles overziend: dienstverlening afhandeling 
vergunningaanvraag 7,5 goed 7,7 goed 

medewerkers toezicht ²  ²  
¹ volgens het beoordelingsschema van B&I vraagt dit om ‘enige aandacht’. 
² te weinig respondenten voor uitsplitsing 
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Ontwikkeling ten opzichte van 2016 

De resultaten van het onderzoek zijn over het algemeen vergelijkbaar met die uit 2016, op één 
onderdeel na: 

• Vergunningaanvraag: het is in 2020 voor meer aanvragers duidelijk hoe lang de procedure zal 
duren en welke documenten en gegevens voor de aanvraag ingeleverd moeten worden. 

 

Volgens het beoordelingsschema van B&I is voor de vergunning verstrekking in het kader van de 
APV/BW normale tot geen extra aandacht nodig. Uit het onderzoek zijn evenwel enkele 
verbeterpunten te halen: 

• Vooroverleg: (nog) meer mee denken met de aanvragers als de aanvraag niet binnen de eisen 
past en mee zoeken naar andere mogelijkheden en oplossingen. Onderzoeken waarom 
particulieren/bedrijven die de aanvraag bij de gemeente Beemster indienden het vooroverleg lager 
waarderen dan die dat in Purmerend deden. Deze verbeterpunten zijn gelijk aan 2016. 

• Indienen aanvraag: duidelijker aangeven welke kosten er mee gemoeid zijn en hoe lang de 
procedure gaat duren. Deze verbeterpunten zijn gelijk aan 2016. 

• Communicatie over vergunningaanvraag: De mensen beter informeren over de voortgang van de 
behandeling van de aanvraag (dit verbeterpunt is gelijk aan 2016). Nagaan waar de informatie 
voor de aanvrager duidelijker gemaakt kan worden. Mogelijk dat team Communicatie daarbij kan 
ondersteunen. 

• Medewerkers: streven naar één contactpersoon gedurende het gehele proces. Dit verbeterpunt is 
gelijk aan 2016. 

• Besluit op de vergunningaanvraag: nagaan of de aanvraag sneller afgehandeld kan worden. Dit 
verbeterpunt is gelijk aan 2016. 

• Verschil tussen Beemster en Purmerend: onderzoeken waarom mensen die een aanvraag bij de 
gemeente Beemster doen een lagere beoordeling geven, met name voor het vooroverleg. 
Onderzoeken of deze beoordeling positief te beïnvloeden is. Dit verbeterpunt is gelijk aan 2016. 

 

 

 

 

 

WABO versus APV/BW 

Hoewel het niet het doel van het onderzoek was beide vergunningenprocessen met elkaar te 
vergelijken, kan over het algemeen worden gesteld dat de klanttevredenheid bij de 
vergunningaanvraag in het kader van de APV/BW en toezicht daarop groter is dan bij de WABO. Dit 
was ook in 2016 zo. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 
De teams Vergunningen, beleid en advies en Toezicht en handhaving hierna te noemen VTH, willen 
graag periodiek de klanttevredenheid meten ten aanzien van vergunningverlening en toezicht door 
gemeente Purmerend en Beemster. Zo nodig willen zij voorstellen doen ter verbetering van de 
dienstverlening.  
 
In de nota VTH zijn verschillende uitgangspunten betreffende de kwaliteit van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving opgenomen. Zo wil de gemeente Purmerend de huidige klanttevredenheid 
(7,1 in 2019), behouden door een blijvende adequate dienstverlening aan te bieden; dit geldt ook voor 
de gemeente Beemster (7,0 in 2019). De meting van de klanttevredenheid richt zich in dit onderzoek 
op de onderdelen omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, WABO) en 
vergunningen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten 
(APV/BW).  
 
In 2016 is nagenoeg hetzelfde klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hierdoor zijn ontwikkelingen 
in de tijd te meten. Waar mogelijk wordt in deze rapportage een vergelijking gemaakt.  
 
Achtergrond 
Het onderzoek richt zich op vergunningaanvragers in de gemeenten Beemster en Purmerend. Deze 
gemeenten hebben een samenwerkingsovereenkomst. Voor de Beemster geldt dat het 
gemeentebestuur van Beemster het bevoegd gezag is voor het verlenen van een vergunning. De 
aanvraag vindt daarom formeel plaats bij de gemeente Beemster. De uitvoering is echter in de handen 
van de gemeente Purmerend. De contacten vinden dan ook voornamelijk plaats met medewerkers 
van Purmerend. 
 
De aanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd onder twee groepen: aanvragers van een omgevingsvergunning (WABO) 
en aanvragers voor een vergunning in het kader van de APV en Bijzondere Wetten (APV/BW). Als 
iemand meerdere keren een vergunning heeft aangevraagd, of een vergunningaanvraag bij zowel 
Beemster als Purmerend, dan kreeg deze persoon maximaal één enquête toegestuurd voor de WABO 
en maximaal één voor de APV/BW. De vragenlijsten voor de WABO en APV/BW zijn nagenoeg gelijk 
aan elkaar. Hoewel de groepen tegelijkertijd zijn bevraagd, was het niet de bedoeling van de 
opdrachtgever deze onderling te vergelijken. In de rapportage is dit dan ook niet gedaan. 
 
Alle particulieren en bedrijven die in de periode september 2019 tot en met augustus 2020 voor de 
genoemde onderdelen een vergunning hebben aangevraagd (en waarbij de procedure is afgerond) 
zijn voor het onderzoek  aangeschreven. Zij kregen per e-mail het verzoek de digitale enquête in te 
vullen.  
 
Het veldwerk vond plaats in oktober 2020. Er zijn drie herinneringsmails verstuurd. Omdat de respons 
enigszins tegenviel, is daarnaast op het huisadres een brief gestuurd om de aanvrager te herinneren 
aan de enquête en om aan te geven welke vergunningaanvraag het betrof.  
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Het onderzoek vond plaats tijdens de crisis rondom corona, welke begon in maart 2020. De 
onderzoeksperiode beslaat voor circa de helft ‘normale’ maanden (september 2019 – februari 2020) 
en voor de helft maanden waarin door medewerkers van de gemeente gewerkt moest worden onder 
bijzondere omstandigheden (maart – augustus 2020). 
 
De respons  
Op de enquête voor de WABO is de respons 41%; dit geldt zowel voor Beemster als Purmerend. Voor 
de APV/BW is de respons iets lager, namelijk 36%. De respons van aanvragers bij de gemeente 
Beemster was hierbij hoger (47%) dan die in Purmerend (35%).  
 
1.1. Respons op de enquête, WABO en APV/BW, 2020 

 
aangeschreven 

 
bounces 

 
respons 

aantal 
netto¹  

respons % 
WABO Beemster 119 3 48 41% 
 Purmerend 320 7 128 41% 
 totaal 439 10 176 41% 
      
APV/BW Beemster 36 2 16 47% 
 Purmerend 262 8 88 35% 
 totaal 298 10 104 36% 

¹ netto respons: berekend over de aangeschrevenen exclusief de bounces (niet afgeleverde e-mails) 
 
 
Bij de aanvragers van een omgevingsvergunning was circa 40% een bedrijfsmailadres; bij de APV/BW 
was dit ruim 80%. 
 
De respons op de enquête is (iets) hoger dan in 2016: voor de WABO 41% in 2020 tegen 38% in 2016 
en voor de APV/BW respectievelijk 36% om 29%. 
 
 
Vraagstelling 
In het onderzoek wordt ingegaan op verschillende onderdelen van het vergunningenproces: 
• Wat voor vergunning betreft het en door wie is deze aangevraagd? 
• Welke informatie heeft men vooraf geraadpleegd? 
• Heeft de aanvrager een vooroverleg gehad en hoe heeft men dit ervaren? 
• Hoe heeft men de aanvraag gedaan en waren de verschillende aspecten duidelijk? 
• Hoe heeft men de communicatie over de vergunningaanvraag met de gemeente ervaren? 
• Wat was de ervaring met de medewerkers van de gemeente? 
• Hoe heeft men het besluit op de vergunningaanvraag ervaren? 
• Hoe beoordeelt men in het algemeen de dienstverlening van de gemeente bij de behandeling van 

de vergunningaanvraag? 
• Is er een toezichthouder langs geweest? Hoe waren de ervaringen met deze medewerker? 
• Heeft men suggesties ter verbetering van de dienstverlening van de gemeente op gebied van 

vergunningverlening en toezicht? (open vraag: antwoorden aan opdrachtgever verstrekt, niet in 
rapport opgenomen). 
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Beoordelingsschema 
In de rapportage worden aanbevelingen opgenomen. Wanneer vinden we een uitkomst een 
aandachtpunt? Hiervoor hanteert B&I het volgende beoordelingsschema. Dit schema is ontwikkeld op 
basis van eerder tevredenheidsonderzoek. 

1.2. B&I’s  beoordelingsschema resultaten tevredenheidsonderzoek 

rapportcijfer percentage ontevreden beoordeling aandacht 

minder dan 6 30% of meer onvoldoende vraagt om aandacht 

6,0 t/m 6,4 20 t/m 29% voldoende vraagt om enige aandacht 

6,5 t/m 7,4 5 t/m 19% ruim voldoende normaal 

7,5 en meer minder dan 5% goed geen extra aandacht nodig  

 
 
Leeswijzer 
 
• Gebruikte afkortingen: 

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, betreft omgevingsvergunningen 
APV/BW: vergunningen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere 
Wetten 
VTH: de teams Vergunningen, beleid en advies en Toezicht en handhaving 

• In de tabellen staat weergegeven op hoeveel respondenten de antwoorden betrekking hebben. 
Een klein aantal mensen is gedurende de vragenlijst gestopt. Hierdoor wordt het aantal 
respondenten gaandeweg wat kleiner. 

• In het rapport zijn percentages afgerond. Wanneer we percentages met cijfers achter de komma 
presenteren, suggereren we een nauwkeurigheid die er in werkelijkheid niet is.  

• De enquêtes betreft een relatief klein aantal respondenten. Bij vergelijkingen tussen 2016 en 2020 
zijn de uitkomsten statistisch getoetst om vast te stellen of er een daadwerkelijk verschil is. Alleen 
significante verschillen worden besproken. Omdat het aantal respondenten vrij klein zijn, moet een 
verschil groot zijn voordat een verschil significant is. Eén persoon meer of minder geeft namelijk 
direct een groot verschil in percentages. 

• Bij een aantal vragen kon de respondent meer dan één antwoord aankruisen. Als dit het geval is, 
staat dit vermeld in de tabelkop. De optelsom van de percentages is dan doorgaans hoger dan 
100%. Dit komt doordat de antwoorden zijn gepercenteerd op het aantal respondenten en niet op 
het aantal gegeven antwoorden.  

• Bij beoordelingen in rapportcijfers kon de respondent alleen een geheel getal geven. Kijken we naar 
het aantal mensen dat een onvoldoende gaf voor een bepaald aspect, dan zijn dat degenen die een 
cijfer 5 of lager gaven. Als we naar gemiddelde rapportcijfers kijken dan is een onvoldoende een 
cijfer lager dan 6. Dit wijkt dus af van beoordelingen zoals gebruikt in het onderwijs, waar een cijfer 
vanaf 5,5 voldoende is (zie tabel 1.2.). 

• De samenvatting van de hoofdstukken staat op twee plekken: aan het begin van het hoofdstuk en in 
hoofdstuk Samenvatting. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts 
een hoofdstuk wilt lezen, vindt u daar de samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u het 
hoofdstuk Samenvatting. 

• Het onderzoek vond plaats tijdens de crisis rondom corona, welke in maart 2020 begon met een 
‘intelligente lockdown’. De onderzoeksperiode beslaat voor circa de helft ‘normale’ maanden 
(september 2019 – februari 2020) en voor de helft maanden waarin door medewerkers van de 
gemeente gewerkt moest worden onder bijzondere omstandigheden (maart – augustus 2020). De 
coronacrisis had ook effect op de aangevraagde vergunningen. 
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2 Achtergrond respondenten 

Samenvatting 

WABO 
Van de respondenten die een omgevingsvergunning aanvroegen, deed ruim een kwart dat bij de 
gemeente Beemster en bijna driekwart bij de gemeente Purmerend. Twee derde deed de aanvraag 
als particulier en een derde deed dit beroepsmatig. De verhoudingen in de enquête komen overeen 
met de feitelijke aanvragen. Respondenten deden de vergunningaanvraag vooral voor bouwen en 
verbouwen.   

APV/BW 
Bij de APV/BW ligt de verhouding anders. Daar is de aanvraag voor 25% particulier en 75% 
beroepsmatig. 13% van de aanvragen is bij de gemeente Beemster gedaan en 87% bij de gemeente 
Purmerend. De verhoudingen in de enquête komen overeen met de feitelijke aanvragen. 
Respondenten deden de vergunningaanvraag vooral voor het ‘plaatsen van voorwerpen of stoffen op, 
in, boven of over de weg’ en voor het ‘houden van een evenement’. 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde:  

• Bij welke gemeente is de vergunning aangevraagd? 
• Is de aanvraag als particulier of beroepsmatig gedaan? 
• Voor welke activiteit is de aanvraag ingediend? 
 

2.1 Respons overeenkomstig de feitelijke verhouding Beemster/Purmerend 

WABO 

Van degenen wiens vergunningaanvraag voor de WABO in de onderzoeksperiode 2019/2020 is 
afgerond, had 27% deze ingediend bij de gemeente Beemster en 73% bij gemeente Purmerend. Deze 
verhouding komt overeen met de verhouding in de feitelijke aanvragen. 
 
APV/BW 

In de enquête over de APV/BW heeft 13% van de respondenten de aanvraag gedaan bij de gemeente 
Beemster en 87% bij de gemeente Purmerend. Deze verhouding komt overeen met de verhouding in 
de feitelijke aanvragen. 
 
2.1. In welke gemeente de aanvraag is gedaan, periode 2019/2020, %, 2020 

 WABO APV/BW 

 aanvragen respons aanvragen respons 

gemeente Beemster 27 25 12 13 

gemeente Purmerend 73 75 88 87 

totaal 100 100 100 100 

aantal 429 176 288 104 
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2.2 Aanvraag WABO vooral particulier, APV/BW vooral beroepsmatig 

WABO 

Van de respondenten die een vergunning aanvroegen voor de WABO deed het merendeel dat als 
particulier (67%). De anderen deden dat beroepsmatig: 20% voor het eigen bedrijf en 14% als 
gemachtigde voor de aanvrager, bedrijf of particulier. Deze verhouding komt overeen met de feitelijke 
aanvragen. 
 
APV/BW 

De respondenten die een vergunning aanvroegen in het kader van de APV/BW deden dat 
voornamelijk beroepsmatig (75%). Ze deden dit ofwel voor het eigen bedrijf (39%), ofwel als 
gemachtigde voor de aanvrager (bedrijf of particulier, 36%). Een kwart (25%) deed de aanvraag als 
particulier. Deze verhouding komt ongeveer overeen met de feitelijke aanvragen. 
 
2.2. In welke hoedanigheid is de vergunningaanvraag gedaan? %, 2020 

 WABO APV/BW 

als particulier 67 25 

beroepsmatig, voor eigen bedrijf 20 39 

beroepsmatig, als gemachtigde voor de aanvrager (bedrijf of particulier) 14 36 

totaal 100 100 

aantal 176 104 
 
 

2.3 Bij WABO vooral vergunningaanvraag voor bouwen en verbouwen 

WABO 

De respondenten die een vergunning aanvroegen voor de WABO deden dat voornamelijk voor 
‘bouwen en verbouwen’ (81%). 8% van de aanvragen had betrekking op ‘slopen’, 5% op ‘kappen’ en 
eveneens 5% op ‘reclame’.  
 
2.3. Voor welke activiteit respondenten een omgevingsvergunning  

hebben aangevraagd, %, 2020 
meer dan één antwoord mogelijk, aantal is 176 

 
WABO 

% 

bouwen/verbouwen 81 

slopen 8 

kappen 5 

reclame 5 

brandveilig gebruik 4 

milieu 3 

monumenten en archeologie 3 

tijdelijk gebruik gemeentegrond 3 

anders 12 
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APV/BW 

Bijna twee op de vijf (39%) respondenten die een vergunning aanvroegen in het kader van de 
APV/BW, deden dat voor het ‘plaatsen van voorwerpen of stoffen op, in, boven of over de weg’.  
Een op de vijf aanvragen (22%) betrof het ‘houden van een evenement’. De overige soorten 
vergunningen werden door maximaal 6% van de respondenten aangevraagd.  
 
2.4. Voor welke activiteit een APV/BW vergunning is aangevraagd, %, 2020 

meer dan één antwoord mogelijk, aantal is 104 

 
APV/BW 

% 

plaatsen van voorwerpen of stoffen op, in, boven of over de weg 39 

houden van een evenement 22 

exploiteren van een terras 6 

snuffelmarkt 4 

exploiteren van een horecabedrijf (exploitatievergunning) 4 

innemen (in gebruik nemen) van een standplaats 3 

uitoefenen van een horecabedrijf of slijterijbedrijf (drank- en horecawetvergunning) 3 

inzamelen van geld (collectevergunning), zaak (goederen), huishoudelijke afvalstoffen of textiel 2 

aanleggen, beschadigen en veranderen van de weg 1 

ligplaats woonschepen 1 

houden van een kansspel (bijvoorbeeld een loterij) 1 

plaatsen van kansspelautomaten 1 

exploiteren van een speelautomatenhal 1 

exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf of seksinrichting 0 

anders 23 
 
 
Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 hebben de aangevraagde vergunningen minder te maken met het houden van 
een evenement en exploitatie horeca. Dit heeft alles te maken met de situatie rondom corona (vanaf 
maart 2020) en de intelligente lockdown. Vanaf toen mochten evenementen niet meer en later beperkt 
doorgaan. Ook de horeca moest ruim twee maanden sluiten en mocht daarna met beperkingen weer 
open. 
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3 Informatie vooraf 

Samenvatting 

WABO 
Bijna alle aanvragers van een omgevingsvergunning hebben zich vooraf georiënteerd, vooral digitaal. 
Een kwart heeft (ook) telefonisch contact gehad met de gemeente. Eveneens een kwart heeft een 
bouwkundige of adviseur geraadpleegd. 7% is langs geweest op het stadhuis van Purmerend.  

De helft van de aanvragers van een omgevingsvergunning had voorafgaand aan de aanvraag een 
vooroverleg met medewerkers van VTH. Aan hen is een vijftal uitspraken voorgelegd. Van degenen 
die vooroverleg hadden, vond de helft het vooroverleg nuttig en dat medewerkers meedachten tijdens 
het overleg. 44% vindt dat ze tijdens het overleg voldoende geïnformeerd zijn. Ruim een derde vindt 
dat de gemeente met oplossingen kwam in geval de aanvraag niet paste binnen de eisen. Voor 
relatief veel mensen (22%) was deze laatste uitspraak niet van toepassing. Ruim de helft heeft binnen 
acht weken een definitief antwoord gekregen op hun principeverzoek. Ten opzichte van 2016 is de 
reactie op twee voorgelegde uitspraken minder positief: ‘medewerkers dachten met mij mee’ en ‘ik ben 
voldoende geïnformeerd’.  

De aanvragers beoordelen het vooroverleg met een ruime voldoende (rapportcijfer 6,5). In 2016 was 
dit nog een 7,4. Aanvragers bij de gemeente Beemster zijn minder tevreden dan die bij gemeente 
Purmerend: respectievelijk geeft men gemiddeld een 5,1 en een 7,1. 
 
APV/BW 
Van de aanvragers van een APV/BW vergunning heeft circa 90% zich vooraf georiënteerd, vooral via 
de website van gemeente Purmerend. Aanvragers in de Beemster deden dit ook via de website van 
gemeente Beemster. Ruim een derde had (ook) telefonisch contact met de gemeente; 6% is langs 
geweest op het stadhuis van Purmerend.  

57% van de respondenten heeft vóór het indienen van de aanvraag een vooroverleg gehad met 
medewerkers van VTH van de gemeente. Van hen reageert circa driekwart positief op uitspraken over 
het vooroverleg: medewerkers dachten mee, men is voldoende geïnformeerd en het vooroverleg was 
nuttig. Krap de helft vindt dat door de gemeente naar oplossingen gezocht werd als de aanvraag niet 
paste binnen de eisen. Voor relatief veel mensen (20%) was deze uitspraak niet van toepassing.   

De aanvragers beoordelen het vooroverleg met het rapportcijfer 7,6: een goed. Dit is gelijk aan 2016. 
Aanvragers bij de gemeente Beemster (6,0) lijken minder positief dan die bij gemeente Purmerend 
(7,9). Door het kleine aantal respondenten in de Beemster is het verschil indicatief. 

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• Van welke informatiebronnen hebben vergunningaanvragers voor het indienen van een 
vergunningaanvraag gebruik gemaakt? 

• Hebben vergunningaanvragers voorafgaand aan de vergunningaanvraag overleg gehad met 
gemeente Purmerend? 

• Hoe beoordelen vergunningaanvragers het overleg vooraf? 
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3.1 Informatie vooraf: internet belangrijk, maar ook telefonisch contact 

Mensen kunnen op verschillende manieren informatie krijgen over de aanvraag van een vergunning. 
Gevraagd is welke bronnen aanvragers gebruikt hebben voordat zij de aanvraag indienden. Zij 
konden meerdere antwoorden geven. 

 
WABO 

Van de aanvragers in Purmerend hebben drie op de vijf (60%) op de website van de gemeente 
Purmerend gekeken. Bijna drie op de tien (28% hebben de landelijke website van het omgevingsloket 
geraadpleegd. Een kwart (24%) heeft telefonisch contact met de gemeente gehad en 6% is 
langsgegaan. Eveneens een kwart (24%) heeft een bouwkundige of adviseur geraadpleegd. 

Van de aanvragers in de Beemster (42 personen) heeft ruim een derde (36%) de website van de 
gemeente Beemster bekeken en 12% de website van gemeente Purmerend. Krap een derde deel 
(31%) bezocht de site omgevingsloket.nl. Bijna drie op de tien (29%) had telefonisch contact met de 
gemeente; 10% is langsgegaan. Relatief veel aanvragers (33%) hebben een bouwkundige of andere 
adviseur geraadpleegd.  
 

Ontwikkeling WABO 
Ten opzichte van 2016 zijn minder mensen langsgegaan op het stadhuis. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
komen door de situatie rondom corona. Dit geldt voor zowel aanvragers in Purmerend als in de 
Beemster. 
 

3.1. Van welke informatiebronnen heeft u gebruik gemaakt voordat u uw aanvraag heeft ingediend? %, 2020 
meer dan een antwoord mogelijk, gesorteerd op meest totaal WABO 

 

 
 

 
WABO 

 

 
 

 
 

 
APV/BW 

 

 
 

Beemster* Purmerend Totaal Beemster* Purmerend Totaal 

website van de gemeente Purmerend 12 60 48 15 74 66 
landelijke website www.omgevingsloket.nl 31 28 29  - - -  
bouwkundige of andere adviseur 
geraadpleegd (buiten de gemeente) 

33 24 27 0 1 1 

telefonisch contact met de gemeente  29 24 25 31 36 36 
website van de gemeente Beemster 36 2 11 46 0 6 

internet, op andere sites dan bovenstaande 7 10 10 8 1 2 

langsgegaan op stadhuis van gemeente 
Purmerend 

10 6 7 0 7 6 

anders 21 6 10 8 1 2 
n.v.t., heb geen informatie vooraf opgezocht 5 6 5 31 6 9 

       

aantal 42 124 166 13 85 98 
* indicatief, vanwege klein aantal respondenten 
 
 
APV/BW 

Voorafgaand aan de aanvraag voor een vergunning voor de APV/BW in gemeente Purmerend heeft 
bijna drie kwart (74%) de Purmerendse website geraadpleegd; ruim een derde (36%) heeft telefonisch 
contact gehad met de gemeente. 7% is langsgegaan op het stadhuis.  

Van de aanvragers in de Beemster (13 personen) heeft bijna de helft (46%) de website van de 
gemeente Beemster bezocht en 15% de website van gemeente Purmerend. 31% heeft telefonisch 
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contact gehad met de gemeente. Niemand is langsgegaan op het stadhuis van gemeente Purmerend. 
Relatief veel aanvragers (31%) hebben vooraf geen informatie opgezocht. De percentages zijn 
indicatief gezien het kleine aantal respondenten.  
 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn minder mensen langsgegaan op het stadhuis. Dit zal hoogstwaarschijnlijk 
komen door de situatie rondom corona. Aanvragers in Purmerend hebben in 2020 vaker de website 
van de gemeente bezocht (55% in 2016 tegen 74% in 2020). 
 
 

3.2 De helft WABO en driekwart APV/BW vindt vooroverleg nuttig 

De helft (50%) van de aanvragers van een omgevingsvergunning heeft vooraf een overleg met de 
gemeente gehad. Bij aanvragers bij de gemeente Beemster lag dit percentage hoger (65%) dan bij de 
gemeente Purmerend (45%). Van de aanvragers voor de APV/BW heeft 57% vooraf overleg met de 
gemeente gehad. De aanvragers is een aantal stellingen voorgelegd over dit vooroverleg, dat ook wel 
principeverzoek genoemd wordt. 
 

WABO 

De reacties op de vijf uitspraken over het vooroverleg worden besproken in volgorde van het meest 
‘mee eens’, zie grafiek 3.2. 

• ‘Ik kreeg binnen acht weken een definitief antwoord op mijn principeverzoek.’  
Ruim de helft (56%) is het met de uitspraak eens; 20% is het hiermee oneens. 14% is het er deels 
wel/deels niet mee eens. 

• ‘Het overleg is nuttig geweest bij mijn definitieve aanvraag’.  
De helft (51%) is het eens met deze uitspraak; 14% is het hiermee oneens. Ruim een kwart (27%) 
is het hiermee deels eens/deels oneens. 

• ‘Medewerkers dachten met mij mee tijdens het overleg.’  
De helft (49%) is het hiermee eens; 21% is het hiermee oneens. Een kwart (24%) is het hiermee 
deels eens/deels mee oneens.  

• ‘Ik ben voldoende geïnformeerd tijdens het overleg.’ 44% is het hier mee eens; 20% is het 
hiermee oneens. 27% is het hiermee deels eens/deels oneens. 

• ‘Tijdens het overleg werden op punten waar de aanvraag niet paste binnen de eisen, door de 
gemeente andere mogelijkheden en oplossingen voorgesteld.’  
Ruim een derde (36%) is het hier mee eens; 22% is het hiermee oneens. Een op de vijf (20%) is 
het hiermee deels eens/deels oneens. Een relatief groot percentage (22%) geeft aan het niet te 
weten of dat het niet van toepassing is. 
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3.2. Reactie op uitspraken over het vooroverleg, WABO, %, 2020 
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 81 

 

 
 
 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 zijn de aanvragers van een omgevingsvergunning die een voorgesprek met de 
gemeente hebben gehad, in 2020 minder positief over het gesprek. Het gaat dan vooral om de reactie 
op de uitspraken ‘ik ben voldoende geïnformeerd’ en ‘medewerkers dachten mee’. In beide gevallen 
nam het percentage ‘mee eens’ af en het percentage ‘mee oneens’ toe. Ook bij de andere twee 
uitspraken nam het aandeel ‘mee eens’ af, maar dat verschil is niet significant.  
 
 
3.3. Reactie op uitspraken over het vooroverleg, WABO, %, 2016 en 2020 

aantal 2020 is 81; 2016 aantal is 64 

 mee eens mee oneens 

 2016 2020 2016 2020 
Medewerkers van de gemeente dachten met mij mee 
tijdens het overleg. 67 49 9 21 

Ik ben voldoende geïnformeerd tijdens het overleg. 66 44 6 20 
 
 
 
 
APV/BW 

De reacties op de vier uitspraken over het vooroverleg worden besproken in volgorde van het meest 
‘mee eens’, zie grafiek 3.4. De uitspraak over de reactietermijn van acht weken is niet voor APV/BW 
gesteld. 

• ‘Medewerkers van de gemeente dachten met mij mee tijdens het overleg.’  
Vier op de vijf respondenten (79%) zijn het eens met de stelling; niemand is het ermee oneens. 
16% is het deels eens/deels oneens met de uitspraak. 

• ‘Ik ben voldoende geïnformeerd tijdens het overleg.’  
Driekwart van de respondenten (75%) is het hiermee eens; 4% is het hiermee oneens. 16% is het 
deels eens/deels oneens met de uitspraak.  

• ‘Het overleg is nuttig geweest bij mijn feitelijke aanvraag’.  
Driekwart (75%) is het hiermee eens; 5% is het ermee oneens. Een op de tien (11%) is het deels 
eens/deels oneens met de uitspraak.  
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• ‘Op punten waar de aanvraag niet paste binnen de eisen, werden door de gemeente tijdens het 
overleg andere mogelijkheden en oplossingen voorgesteld.’  
Met deze uitspraak zijn minder mensen het eens: krap de helft (46%). Ruim een op de tien (13%) 
is het ermee oneens. Eveneens 13% is het deels eens/deels oneens met de uitspraak. Een 
relatief groot aandeel (29%) geeft aan dat ze het niet weten of dat het niet voor hen van 
toepassing is. 

 
3.4. Reactie op uitspraken over het vooroverleg, APV/BW, %, 2020 

gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 56 

 
 
Ontwikkeling APV/BW 

De reacties op de uitspraken over het vooroverleg zijn in 2020 gelijk aan die in 2016. 
 
 

3.3 Beoordeling vooroverleg WABO ruim voldoende; APV/BW goed  

De aanvragers is gevraagd het vooroverleg te beoordelen met een rapportcijfer.  
 

WABO 

Bij de WABO geeft men het vooroverleg gemiddeld een 6,5: een ruim voldoende. Krap twee op de vijf 
(38%) respondenten geven een 8 of hoger. Een kwart (27%) geeft een onvoldoende: 5 of lager. De 
aanvragers bij de gemeente Beemster zijn minder tevreden dan die bij de gemeente Purmerend. De 
aanvragers in de Beemster geven gemiddeld een 5,1 (25 aanvragers) en die in Purmerend een 7,1  
(52 aanvragers). 
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3.5. Beoordeling overleg voorafgaand aan de vergunningaanvraag, WABO, % en rapportcijfer, 2016 en 2020 
aantal 2020 is 77; aantal 2016 is 63  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 is de beoordeling van het voorgesprek lager dan in 2020: 7,4 tegen 6,5. Dit 
sluit aan bij de reactie op de uitspraken over het vooroverleg (paragraaf 3.2). De lagere beoordeling is 
zowel in Beemster als in Purmerend: Beemster van 6,4 in 2016 naar 5,1 in 2020, Purmerend van 7,8 
in 2016 naar 7,1 in 2020. 
 
 
APV/BW 

Bij de APV/BW geven de respondenten het vooroverleg gemiddeld een 7,6: een goed. Bijna drie op de 
vijf (58%) geven een 8 of hoger. Krap een op de tien (8%) geeft een onvoldoende: een 5 of lager. Een 
derde (35%) geeft een voldoende (6 of 7). Aanvragers voor Purmerend geven het vooroverleg 
gemiddeld een 7,9 (46 respondenten). Aanvragers voor de Beemster geven een 6,0. Dit laatste cijfer is 
indicatief, daar het om een klein aantal respondenten gaat (6).   

 

3.6. Beoordeling overleg voorafgaand aan de vergunningaanvraag, APV/BW, % en rapportcijfer, 2016 en 2020 
aantal 2020 is 52; aantal 2016 is 49 

 
 
Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 is het  gegeven gemiddelde rapportcijfer gelijk gebleven. Wel is er een 
verschuiving in de gegeven cijfers. Het aandeel respondenten dat een voldoende geeft is groter 
geworden (van 16% naar 35%). Het aandeel dat een goed geeft is afgenomen van 74% naar 58%. 
Het aandeel dat een onvoldoende geeft is gelijk gebleven.  
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4 De vergunningaanvraag 

Samenvatting 

WABO 
Voor zeven op de tien aanvragers was het op moment van de vergunningaanvraag duidelijk hoe de 
procedure zou verlopen. Voor circa twee derde was het duidelijk welke documenten en gegevens 
nodig waren en waar men met vragen terecht kon. Zes op de tien vonden het duidelijk hoe lang de 
procedure zou duren. Voor 55% waren de kosten duidelijk. Voor 21% tot 38% waren deze vijf zaken 
niet duidelijk. De antwoorden zijn vergelijkbaar met 2016. 
 
APV/BW 
Aanvragers deden hun vergunningaanvraag vooral per e-mail (75%). Post is nog goed voor 5%. De 
helft van de aanvragers heeft een ontvangstbevestiging ontvangen binnen de afgesproken termijn van 
vijf werkdagen. 10% van de aanvragers geeft aan geen ontvangstbevestiging te hebben gehad.  
Voor 90% was op het moment van de vergunningaanvraag duidelijk welke documenten aangeleverd 
moesten worden; voor 80% waar ze met hun vragen terecht konden en hoe de procedure zou 
verlopen. Voor circa 70% was het duidelijk hoe lang de procedure zou duren en welke kosten er 
gemoeid zouden zijn bij de aanvraag. Voor 6% tot 22% waren deze vijf zaken niet duidelijk. Ten 
opzichte van 2016 vinden meer mensen het duidelijk hoe lang de procedure duurt en welke 
documenten nodig zijn. 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• Op welke manier de vergunningaanvraag is ingediend (alleen voor APV/BW). 
• Of mensen een ontvangstbevestiging hebben gehad (alleen voor APV/BW). 
• Of een aantal zaken duidelijk waren op moment van de vergunningaanvraag. 
 

4.1 Driekwart vergunningaanvragen APV/BW digitaal ingediend 

WABO 

Voor de WABO is niet gevraagd naar de manier waarop de vergunningaanvraag is ingediend, omdat 
deze vrijwel volledig via de landelijke website omgevingsloket.nl gaat. 

 

APV/BW 

De aanvraag voor een vergunning in het kader van de APV/BW is vooral per e-mail gedaan (75%).  
Een klein percentage deed dit per post (5%), aan de balie (3%) of tijdens overleg met een 
medewerker van vergunningverlening (6%). 
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4.1. Wijze waarop vergunningaanvraag is ingediend, APV/BW, %, 2016 en 2020 

 2016 2020 

per post 17 5 

aan de balie 5 3 
tijdens overleg met een medewerker van vergunningverlening 13 6 
digitaal via e-mail 54 75 
op een andere manier 10 11 
totaal 100 100 
   

aantal 92 98 
 
 
Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 hebben meer mensen de aanvraag digitaal ingediend en minder per post. Ook 
zijn aanvragen minder ingediend tijdens overleg met een medewerker van vergunningverlening. Of dit 
laatste veroorzaakt is door de situatie rondom corona is niet te zeggen. 
 

4.2 De helft APV/BW aanvragers ontving op tijd ontvangstbevestiging 

WABO 

Voor de WABO is niet gevraagd naar het ontvangen van een ontvangstbevestiging, omdat deze na het 
digitaal indienen van de aanvraag automatisch verzonden wordt. 

 

APV/BW 

Indieners van een vergunningaanvraag horen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging te 
krijgen. Voor ruim de helft van de aanvragers (53%) is dit het geval. Bij 11% duurde het langer. 9% 
heeft wel een bevestiging ontvangen maar weet het aantal dagen niet meer. 10% zegt geen 
ontvangstbevestiging te hebben gehad; 16% weet het niet meer. Overigens geldt dat als een 
aanvraag binnen vijf dagen kan worden afgehandeld er geen ontvangstbevestiging wordt gestuurd. 

 
4.2. Ontvangstbevestiging ontvangen?, APV/BW, %, 2020 

 
 

% 

ja, binnen 5 werkdagen 53  

ja, maar niet binnen 5 werkdagen 11  

ja, maar weet niet of dat binnen 5 werkdagen was 9  

nee, geen ontvangstbevestiging gehad 10  

weet niet (meer) 16  

totaal 100  

  

aantal 98 

 

4.3 Duur procedure en kosten het minst duidelijk 

Aan de respondenten is een aantal zaken voorgelegd met de vraag of deze duidelijk waren op het 
moment dat ze de vergunningaanvraag indienden. 
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WABO 

Voor ruim 70% van de aanvragers was op moment van de vergunningaanvraag duidelijk hoe de 
procedure zou verlopen. Voor circa twee derde was het duidelijk waar men terecht kon met vragen, 
welke documenten en gegevens nodig waren en hoelang de procedure zou duren. Het minst duidelijk 
was welke kosten er gemoeid waren met de aanvraag: 55% duidelijk en 38% onduidelijk. De 
genoemde zaken waren voor 21% tot 38% niet duidelijk. 
 

4.3. In hoeverre zaken duidelijk waren op moment van vergunningaanvraag, WABO, %, 2020 
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 165 

 

 
Ontwikkeling WABO 

De mate waarin zaken duidelijk of onduidelijk zijn is in vergelijking met 2016 niet veranderd. 
 

APV/BW 

Voor negen op de tien aanvragers was het op het moment van de aanvraag duidelijk welke 
documenten zij moesten aanleveren. Voor acht op de tien was het duidelijk hoe de procedure zou 
verlopen en waar zij met hun vragen terecht konden. Voor iets minder aanvragers was het duidelijk 
hoe lang de procedure zou duren (72%) en welke kosten er gemoeid zouden zijn bij de aanvraag 
(68%). Voor 6% tot 25% waren de genoemde zaken onduidelijk. 

 
4.4. In hoeverre zaken duidelijk waren op moment van vergunningaanvraag, APV/BW, %, 2020 

gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 94 
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Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn twee zaken nu duidelijker bij het indienen van de aanvraag. In 2016 was 
het voor 57% duidelijk hoe lang de procedure zou duren, in 2020 is dat toegenomen naar 72%. Verder 
vond in 2016 77% het duidelijk welke documenten en gegevens voor de aanvraag ingeleverd moesten 
worden; in 2020 is dat toegenomen naar 89%.  
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5 Communicatie over vergunningaanvraag 

Samenvatting 

WABO  
Over de telefonische, digitale en schriftelijke bereikbaarheid van de gemeente tijdens de behandeling 
van de vergunningaanvraag is circa de helft van de aanvragers tevreden; 10% is ontevreden. 
Ongeveer 20% is gedeeltelijk tevreden. In 2016 was de tevredenheid met de telefonische 
bereikbaarheid groter. De ontvangen brieven of e-mails vindt twee derde van de aanvragers duidelijk 
geformuleerd. De informatie die men tijdens de procedure ontving, was voor de helft duidelijk, voor 
40% was deze (deels) niet duidelijk. 45% vindt (deels) dat zij te weinig informatie hebben gekregen 
over de voortgang van de behandeling van de aanvraag. Eveneens 45% vond de informatie 
voldoende. 
 

APV/BW 
Rond de 60% is tevreden over telefonische en digitale bereikbaarheid van de gemeente tijdens de 
behandeling van de vergunningaanvraag. 45% is tevreden over de snelheid waarmee men antwoord 
kreeg op brieven. Dit laatste is voor krap een derde van de aanvragers niet van toepassing. Over alle 
drie de communicatiemiddelen is een klein deel (6%) ontevreden; 16% tot 19% is deels tevreden. 
Voor vier op de vijf aanvragers waren de ontvangen brieven of e-mail duidelijk geformuleerd. De 
ontvangen informatie van de gemeente was voor twee derde van de aanvragers duidelijk. Een derde 
deel vindt dat ze (deels) onvoldoende informatie hebben gekregen over de voortgang van de 
behandeling van de aanvraag. 54% vond de informatie voldoende. 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• Tevredenheid met de bereikbaarheid van de gemeente en snelheid van antwoorden. 
• Duidelijkheid van informatie tijdens de vergunningprocedure en of de informatie voldoende was. 
 

5.1 Circa 50% tot 60% tevreden over bereikbaarheid gemeente 

Gevraagd is naar de tevredenheid met de telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee 
mensen antwoord kregen op brieven en e-mails tijdens de behandeling van de vergunningaanvraag. 
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WABO 

Bij alle drie de communicatiemiddelen is de tevredenheid ongeveer gelijk. Circa de helft van de 
aanvragers (46% tot 53%) is tevreden met de snelheid waarmee ze antwoord kregen op e-mails en 
brieven en de telefonische bereikbaarheid;  10% is ontevreden. Het percentage deels tevreden/deels 
ontevreden is ook ongeveer gelijk. Een relatief hoog percentage geeft als antwoord ‘weet niet/niet van 
toepassing’. 
 

5.1. Tevredenheid met bereikbaarheid gemeente tijdens behandeling vergunningaanvraag, WABO, %, 2020 
gesorteerd op meest ‘tevreden’; aantal is 164 

 

 

Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 is de tevredenheid over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente 
gedaald: het percentage tevreden is gedaald van 64% naar 51% in 2020. Het percentage ontevreden is 
toegenomen van 4% in 2016 naar 10% in 2020. Ook deels tevreden/deels ontevreden is toegenomen. 

 

5.2. Tevredenheid met telefonische bereikbaarheid gemeente tijdens behandeling vergunningaanvraag,  
WABO,  %, 2016 en 2020 

 

 

APV/BW 

Bij de aanvragers van een APV/BW vergunning is circa 60% tevreden over de snelheid waarmee men 
antwoord kreeg op e-mails en de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Een klein percentage 
(6%) is ontevreden. Over de snelheid waarmee men antwoord kreeg op brieven is eveneens 6% 
ontevreden. Krap de helft (45%) is tevreden. Een groot percentage (30%) geeft aan dat de vraag niet 
van toepassing is of dat ze het niet weten. Zeer waarschijnlijk komt dit doordat communicatie per brief 
vervangen is door e-mail (zie paragraaf 4.1) 
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5.3. Tevredenheid met bereikbaarheid gemeente tijdens behandeling vergunningaanvraag, APV/BW, %,  2020 
gesorteerd op meest ‘tevreden’; aantal is 94 

 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen in tevredenheid over de bereikbaarheid van 
de gemeente. 

 

5.2 Bij communicatie minst tevreden over informatie voortgang aanvraag 

De respondent is een drietal uitspraken voorgelegd over de communicatie tijdens de 
vergunningprocedure, zie grafiek 5.4 en 5.5. De uitspraken worden besproken in volgorde van meest 
‘mee eens’. 
 

WABO 

• ‘De brieven en/of e-mails die ik ontvangen heb tijdens de vergunningprocedure waren duidelijk 
geformuleerd.’  
Op deze uitspraak wordt het meest positief gereageerd: twee derde (64%) is het hiermee eens. 
Een op de tien (9%) is het hiermee oneens. Twee op de tien (19%) zijn het hiermee deels 
eens/deels oneens. 

• ‘De informatie die ik tijdens de procedure van de gemeente heb ontvangen was duidelijk.’  
De helft (51%) is het hiermee eens; 12% is het hiermee oneens. 28% is het deels eens/deels 
oneens met de uitspraak. 

• ‘Ik heb tijdens de vergunningprocedure voldoende informatie gekregen over de voortgang van de 
behandeling van mijn aanvraag.’  
Van de drie uitspraken is men het hier het minst mee eens. Iets minder dan de helft (45%) is het 
eens met de uitspraak; 18% is het hiermee oneens. 27% is het hiermee deels eens/deels oneens. 
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5.4. Reactie op uitspraken over communicatie tijdens behandeling vergunningaanvraag, WABO, %, 2020 
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 163 

 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen in de reactie op de uitspraken over de 
communicatie. 

 

APV/BW 

• ‘De brieven en/of e-mails die ik ontvangen heb tijdens de vergunningprocedure waren duidelijk 
geformuleerd.’  
Van de drie uitspraken is men het hiermee het meest mee eens: 80%. Een klein deel (3%) is het 
hiermee oneens. 11% is het hiermee deels eens/deels oneens. 

• ‘De informatie die ik tijdens de procedure van de gemeente heb ontvangen was duidelijk.’  
Twee derde van de aanvragers is het hiermee eens, 8% is het ermee oneens. 20% is het hiermee 
deels eens/deels oneens. 

• ‘Ik heb tijdens de vergunningprocedure voldoende informatie gekregen over de voortgang van de 
behandeling van mijn aanvraag.’  
Van de drie uitspraken is men het minst eens met deze uitspraak: 15% oneens en 54% eens. 
18% is het deels eens/deels oneens met de uitspraak. 

 

5.5. Reactie op uitspraken over communicatie tijdens behandeling vergunningaanvraag, APV/BW, %, 2020 
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 93 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen in de reactie op de uitspraken over de 
communicatie. 
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6 Het contact met medewerkers van gemeente 
Purmerend 

Samenvatting 

WABO  
Twee op de vijf aanvragers (40%) konden tijdens de vergunningprocedure terecht bij één persoon 
voor al hun vragen. Een veel hoger percentage (74%) geeft aan het belangrijk te vinden maar met één 
persoon contact te hebben. 17% vindt dit deels of niet belangrijk. 

Er zijn zeven uitspraken voorgelegd over het gedrag van de medewerker waar men tijdens de 
vergunningenprocedure het meeste contact mee had. Een derde van de aanvragers weet de vraag 
niet te beantwoorden; veelal hebben zij geen voorgesprek gehad. De anderen reageren het meest 
positief op de ‘medewerker was deskundig’ (47% eens), ‘… beantwoordde mijn vragen duidelijk’ (47% 
eens), ‘… kwam gemaakte afspraken na’ (46% eens). Het minst positief wordt gereageerd op de 
uitspraak ‘de medewerker wees me op zaken waar ik zelf niet aan gedacht had’ (24% eens en 16% 
oneens). Op alle uitspraken reageert 21% tot 31% minder positief.  

De aanvragers geven de medewerkers die betrokken waren bij de vergunningaanvraag een 
gemiddeld rapportcijfer 6,9: een ruime voldoende. Personen die de aanvraag bij de gemeente 
Beemster hebben gedaan, geven een lager cijfer dan degenen die de aanvraag bij de gemeente 
Purmerend deden: 6,1 om 7,2. Of men een voorgesprek had, heeft geen invloed op de gegeven 
beoordeling. 

 
APV/BW 
Bijna drie op de vijf aanvragers (57%) konden tijdens de vergunningprocedure terecht bij één persoon 
voor al hun vragen. Een hoger percentage (73%) geeft aan het belangrijk te vinden maar met één 
persoon contact te hebben. 17% vindt dit deels of niet belangrijk. 

Op een zevental voorgelegde uitspraken over het gedrag van de medewerker waar men tijdens de 
vergunningenprocedure het meeste contact mee had, reageren de meeste aanvragers positief. Het 
meest positief is men over ‘de medewerker kwam gemaakte afspraken na’ (63% eens), ‘… heeft mijn 
vragen duidelijk beantwoord’ (62% eens) en ‘… gaf duidelijke uitleg tijdens de procedure (62% eens). 
12% tot 18% reageert minder positief op de uitspraak. Bij alle uitspraken is voor circa een kwart de 
vraag niet van toepassing.  

De aanvragers geven de medewerkers die betrokken waren bij de vergunningaanvraag een 
gemiddeld rapportcijfer 7,8: een goed. Personen die een aanvraag deden bij de gemeente Beemster 
geven de medewerkers gemiddeld een 7,3. Aanvragers bij de gemeente Purmerend geven een 7,9. 
Gezien het kleine aantal respondenten in de Beemster zijn de verschillen indicatief.  

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• Of mensen voor vragen bij één persoon terecht konden en of dit belangrijk voor hen is. 
• Beoordeling van diverse aspecten van de medewerker waarmee het meeste contact is geweest. 
• Beoordeling van de medewerkers met een rapportcijfer. 
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6.1 Driekwart wil graag één contactpersoon tijdens vergunningprocedure  

De respondent is gevraagd of zij voor al hun vragen tijdens de vergunningsprocedure terecht konden 
bij één persoon. Ook is gevraagd of zij het belangrijk vinden maar met één persoon contact te hebben. 

 

WABO 

Twee op de vijf aanvragers (40%) geven aan dat zij met al hun vragen tijdens de vergunningprocedure 
bij één persoon terecht konden. Een op de vijf (19%) zegt dat dit gedeeltelijk kon en 17% kon niet bij 
één persoon terecht. Een kwart van de aanvragers (24%) geeft aan dat ze het niet weten, of dat het 
niet van toepassing is. Dit zijn vooral mensen die geen vooroverleg hebben gehad. Van de mensen 
die wel een vooroverleg hadden, kon 54% terecht bij één medewerker. 

Aanvragers vinden het wel belangrijk om maar met één persoon contact te hebben, 74% geeft dit aan. 
Dit is dus meer dan dat zij hebben ervaren. Slechts 7% vindt het niet belangrijk een vast contact te 
hebben. 

 

6.1. Geldt voor u het volgende?, WABO, %, 2020 
aantal is 163 

 

 
 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen. 

 

APV/BW 

Ruim de helft (57%) van de aanvragers van een APV/BW vergunning kon voor al zijn of haar vragen 
tijdens de vergunningprocedure terecht bij één persoon. Een kwart (23%) kon dit gedeeltelijk of niet. 
Een op de vijf (20%) zegt het niet te weten of dat dit niet van toepassing is. Dit zijn vooral mensen die 
geen vooroverleg hebben gehad. Van de aanvragers met een vooroverleg kon 71% met de vragen 
terecht bij één persoon.  

Drie kwart van de aanvragers (73%) vindt het wel belangrijk tijdens de vergunningprocedure maar met 
één persoon contact te hebben. De wens is dus groter dan wat in de praktijk voorkomt. 
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6.2. Geldt voor u het volgende?, APV/BW, %, 2020 
aantal is 91 

 

 
 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen.  

 

6.2 Bij contact, grootste deel tevreden over medewerker 

Aan de respondenten is gevraagd zeven aspecten te beoordelen van de medewerker waar hij/zij 
tijdens de vergunningprocedure het meest contact mee heeft gehad, zie grafiek 6.3 en 6.5.  

 
WABO 
Wat opvalt bij de antwoorden op deze vragen is het hoge percentage respondenten dat aangeeft geen 
antwoord op de uitspraken te weten of dat dit niet voor hen van toepassing is. Dit zijn vooral mensen 
die geen vooroverleg hebben gehad. Het meest positief is men over de deskundigheid (47%), duidelijk 
antwoord geven (47%) en afspraken nakomen (46%). Het minst positief is men over of de 
medewerker op zaken heeft gewezen waar men zelf niet aan gedacht had (24%); 16% was het met de 
uitspraak oneens en 13% deels eens/deels oneens. Dit is overigens ook de uitspraak met het grootste 
percentage ‘weet niet/niet van toepassing’ (47%).   
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6.3. Reactie op uitspraken over de medewerker waar men tijdens de vergunningenprocedure het meeste contact mee 
heeft gehad, WABO, %, 2020  
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 160 

 

 
 
 
Selecteren we alleen de mensen die een vooroverleg hebben gehad, dan is het percentage dat met 
de uitspraken eens is significant hoger dan de mensen die geen voorgesprek hadden. Dit komt mede 
door het hoge percentage ‘weet niet/niet van toepassing’ in die laatstgenoemde groep. 
 
 
6.4. Reactie op uitspraken over de medewerker waar men tijdens de vergunningenprocedure het meeste contact mee 

heeft gehad, mensen die een vooroverleg hadden, WABO,  %, 2020  
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 79 
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Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen met 2020. Voor drie uitspraken lijkt er wel 
een duidelijke indicatie te zijn dat men hier minder positief oordeelt.  
- De medewerker gaf duidelijke uitleg: het percentage dat het eens is met de uitspraak is afgenomen 

van 55% naar 43%; het percentage deels eens/deels oneens is toegenomen van 12% naar 20%. 
- De medewerker wees me op zaken waar ik nog niet aan gedacht had: het percentage eens is 

afgenomen van 33% in 2016 naar 24%; het percentage oneens is toegenomen van 11% naar 16%. 
- De medewerker heeft mij goed geadviseerd: het percentage eens is afgenomen van 51%  

naar 38%. Het percentage deels eens/deels oneens en oneens is toegenomen van 21% naar 31%. 
 
 
APV/BW 

Net als bij de WABO zegt bij de APV/BW bij de zeven uitspraken een relatief hoog percentage ‘weet 
niet/niet van toepassing’. Ook hier zijn het vooral mensen die geen vooroverleg hadden. Van degenen 
die wel een oordeel over de medewerker gaven, hebben de meesten een positieve ervaring, vooral 
over afspraken nakomen (63%), duidelijk vragen beantwoorden (62%) en duidelijke uitleg over de 
procedure (62%). Het minst positief is men over of de medewerker wees op zaken waar ze zelf niet 
aan gedacht hadden (42%). Bij deze uitspraak is een groot percentage weet niet/niet van toepassing 
(40%). Bij alle uitspraken is het percentage dat het oneens is met de uitspraken klein (tussen 2%  
en 8%). Het aandeel dat het deels eens/deels oneens is met de uitspraken varieert van 6% tot 15%.  

  

6.5. Reactie op uitspraken over de medewerker waar men tijdens de vergunningenprocedure het meeste contact mee 
heeft gehad, APV/BW, %, 2020  
gesorteerd op meest ‘mee eens’;  aantal is 89 

 

 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante verschillen in de reactie op de uitspraken over de 
medewerkers.  
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6.3 Medewerkers krijgen ruime voldoende tot goed als beoordeling 

De respondent is gevraagd de medewerkers die betrokken waren bij het behandelen van de aanvraag 
te beoordelen met een rapportcijfer.  

 
WABO 

Aanvragers van een omgevingsvergunning geven de medewerkers die betrokken waren bij de 
behandeling van de aanvraag gemiddeld een rapportcijfer 6,9: een ruim voldoende. De helft (49%) 
geeft een goed: 8 of hoger. 17% geeft een onvoldoende, 5 of lager. Een derde van de aanvragers 
geeft een cijfer daar tussen in: een voldoende (6 of 7). 

Mensen die de aanvraag bij de gemeente Beemster hebben gedaan, geven een lager cijfer dan 
degenen die de aanvraag in Purmerend deden: Beemster 6,1 (33 respondenten) tegen Purmerend 7,2 
(105 respondenten). Tussen aanvragers met een voorgesprek of zonder voorgesprek is geen 
significant verschil. 

 

6.6. Beoordeling medewerkers betrokken bij het behandelen van de vergunningaanvraag, WABO, %,  
2020 aantal is 138; 2016 aantal is 112  

 
 

Ontwikkeling WABO 

Het verschil tussen 2016 en 2020 is niet significant. 

 

APV/BW 

Aanvragers van een APV/BW vergunning beoordelen de betrokken medewerkers met een gemiddeld 
rapportcijfer 7,8: een goed. Een ruime meerderheid (64%) geeft een 8 of hoger. Een klein percentage 
(6%) geeft een onvoldoende: 5 of lager. Drie op de tien geven een beoordeling daar tussen in: een 
voldoende.  

Mensen die een aanvraag deden in de Beemster geven de medewerkers gemiddeld een 7,3 als 
rapportcijfer (12 respondenten). Aanvragers in Purmerend geven een 7,9 (72 respondenten). Gezien 
het kleine aantal respondenten zijn de verschillen indicatief. Het wel of niet hebben gehad van een 
vooroverleg geeft geen significant verschil. 
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6.7. Beoordeling medewerkers betrokken bij het behandelen van de vergunningaanvraag, APV/BW, %, 2016 en 2020  
aantal 2020 is 84; aantal 2016 is 83  

 
 
Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 is het rapportcijfer voor de medewerkers van de gemeente niet veranderd. Wel 
is het percentage dat een voldoende geeft (cijfer 6 of 7) in 2020 toegenomen. Het percentage goed en 
onvoldoende is iets afgenomen. 
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7 Besluit op vergunningaanvraag 

Samenvatting 

WABO 
Vier uitspraken over het besluit op de vergunningaanvraag zijn de respondent voorgelegd. Circa drie 
op de vijf hebben begrip voor het besluit, vinden dat in het besluit duidelijke taal werd gebruikt en dat 
het besluit goed was onderbouwd. 11% tot 15% is het met de uitspraken oneens. Respondenten 
antwoorden iets minder positief op de uitspraak ‘de aanvraag om de vergunning is snel afgehandeld’. 
De helft is het hier mee eens; 20% is het hiermee oneens en 24% is het hiermee gedeeltelijk eens. 
 
APV/BW 
Vier uitspraken over het besluit op de vergunningaanvraag zijn de respondent voorgelegd. Rond 75% 
vindt dat in het besluit duidelijke taal werd gebruikt, dat het besluit goed was onderbouwd en dat men 
begrip heeft voor het besluit. 1% tot 3% is het hiermee oneens. Met de uitspraak ‘de aanvraag om de 
vergunning is snel afgehandeld’ zijn meer mensen het niet eens, namelijk 15%. Ruim de helft is het 
hier wel mee eens; een kwart is het hiermee gedeeltelijk eens. 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde 

• Hoe de gemeente heeft beslist over de vergunningaanvraag. 
• De reactie op uitspraken over het ontvangen besluit. 
 

7.1 Bij circa vier op vijf vergunning verleend 

WABO 

75% van de aanvragers geeft aan dat de omgevingsvergunning is verleend; bij 6% is dit gedeeltelijk 
het geval. Bij 3% is de vergunning geweigerd. 16% geeft een ander antwoord. Het gaat dan om 
mensen die hun vergunningaanvraag hebben ingetrokken, die nog in afwachting zijn van het besluit, 
of dat hun aanvraag vergunningsvrij bleek te zijn. 

 

APV/BW 

85% van de aanvragers geeft aan dat de vergunning in het kader van de APV/BW is verleend; bij 3% 
is dit gedeeltelijk het geval. Bij 1% is de vergunning geweigerd. 10% geeft een ander antwoord. De 
helft hiervan ging over de situatie rondom corona, waardoor de aanvraag niet meer nodig was, 
bijvoorbeeld omdat een evenement niet meer doorging.  
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7.1. Hoe heeft de gemeente beslist op uw aanvraag?, WABO en APV/BW, %, 2020 

 WABO APV/BW 

vergunning is volledig verleend 75 85 

vergunning is gedeeltelijk verleend 6 3 

vergunning is geweigerd 3 1 

anders 16 10 

totaal 100 100 

   

aantal 157 88 

 

Ontwikkeling WABO en APV/BW 

In 2016 was de verhouding in de enquête ongeveer gelijk aan die van 2020. 

 

7.2 Minst tevreden over snelheid afhandeling vergunningaanvraag 

De respondent is gevraagd om een reactie te geven op uitspraken over het besluit dat zij hebben 
ontvangen van de gemeente. De uitspraken worden besproken in volgorde van het percentage van 
meest ‘mee eens’. Zie grafiek 7.2 en 7.3. 

 
WABO 

De reactie op de eerste drie uitspraken komt nagenoeg overeen. 

• ‘Ik heb begrip voor het gemeentelijke besluit’.  
Ruim drie op de vijf (62%) is het hiermee eens; 15% is het hiermee oneens. 13% is het hiermee 
deels eens/deels oneens.  

• ‘In het besluit op mijn vergunningaanvraag werd duidelijke taal gebruikt.’  
Eveneens ruim drie op de vijf (62%) is het hiermee eens. Een op de tien (11%) is het hiermee 
oneens. Een op de vijf (21%) is het hiermee deels eens/deels oneens. 

• ‘Het besluit dat ik heb ontvangen op mijn aanvraag was goed onderbouwd.’  
Krap drie op de vijf (57%) is het hiermee eens; 14% is het hiermee oneens. Een op de vijf (20%) is 
het deels eens/deels oneens met de uitspraak. 

• ‘De aanvraag om de vergunning is snel afgehandeld’. 
 Met deze uitspraak zijn minder aanvragers het eens, namelijk de helft (50%). Een op de vijf (20%) 
is het er mee oneens. Een kwart (24%) is het deels eens/deels oneens met de uitspraak. 

Het is niet verwonderlijk dat aanvragers waarbij de vergunning is verleend positiever op de uitspraken 
reageren dan mensen waarbij de vergunning niet of gedeeltelijk is verleend.  
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7.2. Reactie op uitspraken over besluit op vergunningaanvraag, WABO, %, 2020   
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 157 
 

 
 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante veranderingen in de reactie op de uitspraken over het 
besluit op de vergunningaanvraag. 
 
 
APV/BW 

• ‘In het besluit op mijn vergunningaanvraag werd duidelijke taal gebruikt.’  
Vier op de vijf (80%) aanvragers zijn het hiermee eens; enkelen (1%) zijn het hiermee oneens. 
Een op de tien (11%) is het deels eens/deels oneens met de uitspraak. 

• ‘Het besluit dat ik heb ontvangen op mijn aanvraag was goed onderbouwd.’  
Driekwart (74%) is het hiermee eens; 3% is het hiermee oneens. 7% is het deels eens/deels 
oneens met de uitspraak 

• ‘Ik heb begrip voor het gemeentelijke besluit’.  
Ruim zeven op de tien (72%) zijn het hiermee eens; 3% is het hiermee oneens. 7% is het deels 
eens/deels oneens met de uitspraak. 

• ‘De aanvraag om de vergunning is snel afgehandeld’.  
Van de vier uitspraken is men met deze uitspraak het meest oneens (15%) en het minst eens 
(55%) Een kwart (26%) is het deels eens/deels oneens met de uitspraak.  

Ook hier reageren aanvragers waarvan de vergunning is verleend positiever op de uitspraken dan 
aanvragers waarbij de vergunning niet of gedeeltelijk is verleend. Daarnaast heeft deze laatste groep 
relatief vaak ‘weet niet/niet van toepassing’ aangekruist. 
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7.3. Reactie op uitspraken over besluit op vergunningaanvraag, APV/BW, %, 2020  
gesorteerd op meest ‘mee eens’; aantal is 88 

 

 

Ontwikkeling APV/BW 

Ten opzichte van 2016 zijn er geen significante veranderingen in de reactie op de uitspraken over het 
besluit op de vergunningaanvraag. 
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8 De vergunningaanvraag: het totaal overziend 

Samenvatting 

WABO 
Het totaal overziend geven de aanvragers van een omgevingsvergunning gemiddeld een 6,8 als 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een ruime 
voldoende. Het snel afhandelen en het verkrijgen van de vergunning beïnvloeden de beoordeling 
positief. Het maakt niet uit of aanvragers wel of geen vooroverleg hadden of dat de procedure vóór of 
na de ‘intelligente lockdown’ werd afgerond. Degenen die bij de gemeente Beemster een aanvraag 
indienden, geven een lager cijfer dan degenen die dat bij de gemeente Purmerend deden: 5,8 om 7,1.  
 

APV/BW 
Het totaal overziend, geven de aanvragers van een vergunning voor APV/BW gemiddeld een 7,7 als 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een goed. 
Het snel afhandelen en het verkrijgen van een vergunning beïnvloeden het cijfer positief. Het maakt 
niet uit of aanvragers wel of geen vooroverleg hadden, de procedure vóór of na de ‘intelligente 
lockdown’ werd afgerond of dat men de aanvraag in de Beemster of Purmerend deed: men gaf een 
gelijke beoordeling.  

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde 

• Het rapportcijfer in het algemeen voor de dienstverlening bij de afhandeling van de 
vergunningaanvraag. 

 

8.1 Ruim voldoende tot goed voor dienstverlening bij afhandeling 

Tot slot van de vragen over het vergunningenproces is gevraagd of de aanvragers een totaal oordeel 
willen geven over de dienstverlening van de gemeente bij het afhandelen van de vergunningaanvraag. 
 
WABO 

Het totaal overziend geven de aanvragers van een omgevingsvergunning gemiddeld een 6,8 als 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een ruime 
voldoende. Iets minder dan de helft (46%) van de respondenten geeft een rapportcijfer 8 of hoger, een 
derde (33%) geeft een voldoende. Een op de vijf (21%) geeft een onvoldoende, namelijk een cijfer 5 
of lager. 

 



 

Klanttevredenheidsonderzoek VTH 2020  50 team B&I, gemeente Purmerend 

8.1. Alles overziend: gegeven rapportcijfer in het algemeen voor dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling 
van de vergunningaanvraag, WABO, %, 2016 en 2020  
2020 aantal is 151; 2016 aantal is 122  

 

Verschillende groepen reageren anders of juist anders dan te verwachten valt. 

• Gemeente: degenen die bij de gemeente Beemster een aanvraag indienden, geven een lager 
cijfer dan degenen die dat in Purmerend deden: Beemster 5,8 en Purmerend 7,1.  

• Vooroverleg: anders dan misschien verwacht geven aanvragers die een vooroverleg hadden een 
gelijk gemiddeld totaalcijfer (6,7) als degenen die geen vooroverleg hadden (6,8).   

• Verlenen vergunning: mensen aan wie de vergunning is verleend, zijn positiever in hun  
oordeel (7,3) dan degenen aan wie de vergunning gedeeltelijk of niet is verleend of een andere 
situatie aangaven (5,2).  

• Situatie rondom corona: mensen waarvan de vergunningaanvraag is afgerond vóór de ‘intelligente 
lockdown’ van maart 2020 geven een gelijk cijfer als degenen waarvan de afronding was na maart 
2020: 6,9 om 6,8. 

• Snelheid van afhandelen: mensen die vinden dat de vergunningaanvraag snel is afgehandeld zijn 
positiever (7,7) dan degenen die vinden dat dit deels wel/deels niet zo is (6,6) of degenen die 
vinden dat het niet snel is afgehandeld (4,7). 

 
Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 is er geen significant verschil met het gemiddelde rapportcijfer voor 2020.  
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APV/BW 

Het totaal overziend geven de aanvragers van een vergunning voor APV/BW gemiddeld een 7,7 als 
rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling van de aanvraag: een goed. 
Een ruime meerderheid (61%) van de respondenten geeft een 8 of hoger, een derde (34%) geeft een 
voldoende. Een klein percentage (5%) geeft een onvoldoende, namelijk 5 of lager. 
 
8.2. Alles overziend: gegeven rapportcijfer in het algemeen voor dienstverlening van de gemeente bij de afhandeling 

van de vergunningaanvraag, APV/BW, %, 2016 en 2020  
2020 aantal is 85; 2016 aantal is 83 

 

Verschillende groepen reageren anders of juist anders dan te verwachten valt. 

• Gemeente: aanvragers die in bij de gemeente Beemster een vergunningaanvraag hebben 
ingediend, geven gemiddeld een gelijk rapportcijfer als aanvragers die dat bij gemeente 
Purmerend deden (7,5 om 7,7). 

• Vooroverleg: opvallend is dat er geen verschil is tussen rapportcijfers van aanvragers die een 
vooroverleg hadden (7,8) en aanvragers die dat niet hadden (7,5).  

• Verlenen vergunning: degenen waarbij de vergunning verleend is, zijn positiever over de 
dienstverlening van de gemeente (7,8) dan degenen waarbij de vergunning (gedeeltelijk) is 
geweigerd of een andere situatie geldt (6,7). Opgemerkt moet worden dat deze laatste groep  
klein is.  

• Situatie rondom corona: mensen waarvan de vergunningaanvraag is afgerond vóór de ‘intelligente 
lockdown’ van maart 2020 geven een gelijk cijfer als degenen waarvan de afronding was na  
maart 2020: 7,8 om 7,6. 

• Snelheid van handelen: mensen die vinden dat de vergunningaanvraag snel is afgehandeld zijn 
positiever (8,1) dan degenen die vinden dat dit deels wel/deels niet zo is (7,5) of degenen die 
vinden dat het niet snel is afgehandeld (6,3). 

 

Ontwikkeling APV/BW  

Ten opzichte van 2016 is er geen significant verschil met het gemiddelde rapportcijfer voor 2020. 
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9 Toezicht op de vergunning 

Samenvatting 

WABO 
Bij ruim een kwart (28%) van de vergunningaanvragers is een toezichthouder langs geweest. Aan 
deze aanvragers is een zevental uitspraken over de toezichthouder voorgelegd. Het merendeel 
reageert positief op gedragingen van de toezichthouder. Men is het meest eens met de uitspraken dat 
de toezichthouder hen met respect behandelde, hij/zij begrip had voor de situatie en dat wat de 
toezichthouder vertelde duidelijk was. Circa driekwart is het hier mee eens; 0 tot 17% is het hiermee 
(gedeeltelijk) oneens. De meeste verdeeldheid is er over de uitspraak dat de toezichthouder tijdens 
het bezoek met name op zoek was naar overtredingen: de helft is het hier mee oneens; een derde is 
het hier (gedeeltelijk) mee eens.  

De respondenten waar een toezichthouder is langs geweest, geven gemiddeld een 7,5 als 
rapportcijfer aan de medewerker: een goed. 

 

APV/BW 
Toezichthouders zijn bij een kwart (24%) van de aanvragers van een vergunning voor de APV/BW 
langs geweest. Aan deze aanvragers is een zevental uitspraken over de toezichthouder voorgelegd. 
Wegens het kleine aantal respondenten (20) zijn de resultaten weergegeven in aantallen. Op bijna alle 
uitspraken reageert het merendeel van de aanvragers positief op de gedragingen van de 
toezichthouder. Het meest positief is men over dat ‘tijdens de controle de toezichthouder begrip had 
voor de situatie’ (18 eens), hen ‘behandelde met respect’ (17 eens), hen ‘de kans gaf eventuele 
overtredingen op te lossen’ (15 eens) en ‘begrijpelijke taal sprak’ (14 eens). Niemand is het met de 
uitspraken oneens. Een enkeling is het gedeeltelijk met de uitspraken eens. De meeste verdeeldheid 
is er over de uitspraak dat ‘de toezichthouder tijdens het bezoek met name op zoek was naar 
overtredingen’: evenveel mensen zijn het hier mee oneens (8) als mee eens (8). Drie personen zijn 
het hiermee deels eens/deel oneens.  

Mensen met een APV/BW vergunning die een toezichthouder op bezoek hebben gehad, beoordelen 
de medewerker met een gemiddeld 8,0 als rapportcijfer: een goed. 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde 

• Of het afgelopen jaar een toezichthouder langs is geweest in verband met de aangevraagde 
vergunning. 

• Reactie op uitspraken over het toezicht; hoe men dit heeft ervaren. 
• Beoordeling van de toezichthouders met een rapportcijfer. 
 

9.1 Bij circa een kwart is toezichthouder langs geweest  

Na het verlenen van een vergunning kan een toezichthouder van de gemeente langskomen om 
toezicht te houden op het correct uitvoeren van de vergunning. De respondent is gevraagd of een 
toezichthouder is langs geweest. 
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WABO 

Bij ruim een kwart (28%) van de aanvragers van een omgevingsvergunning is een toezichthouder 
langs geweest in verband met de aangevraagde vergunning. Dit zijn 44 respondenten. Bij de anderen 
is deze niet langs geweest of men weet het niet meer. 
 

9.1. Is in het afgelopen jaar een toezichthouder van de gemeente langs geweest in  
verband met de door u aangevraagde vergunning? WABO en APV/BW, %, 2020  

 WABO APV/BW 

ja 28 24 
nee 44 53 
weet niet/ n.v.t. 28 23 
totaal 100 100 
   
aantal 156 88 

 

Ontwikkeling WABO 

Ten opzichte van 2016 is bij meer respondenten een toezichthouder langs geweest: 28%. In 2016 was 
dit 15%. 

 

APV/BW 

Toezichthouders zijn bij een kwart (24%) van de aanvragers van een vergunning voor APV/BW langs 
geweest. Dit zijn 21 respondenten. 
 

Ontwikkeling APV/WABO 

In 2016 en 2020 is bij een gelijk percentage aanvragers een toezichthouder langs geweest. 

 

9.2 Merendeels positieve ervaring met toezichthouders 

Aan de respondenten waarbij de toezichthouder is langs geweest, is gevraagd een reactie te geven 
op een zevental uitspraken over het toezicht. Een uitspraak is negatief geformuleerd; dat betekent dat 
het antwoord ‘oneens’ een positieve reactie is. 
 

WABO 

Op de uitspraken over de toezichthouder gaven 43 mensen antwoord. Op alle uitspraken reageert 
men merendeels positief. Maximaal 16% reageert op een uitspraak negatief. Eveneens maximaal 
16% reageert deels positief en deels negatief. 

Circa driekwart van de mensen is het eens met de uitspraken: ‘de toezichthouder behandelde mij met 
respect’ (81%), ‘de toezichthouder had begrip voor de situatie’ (79%) en ‘wat de toezichthouder 
vertelde was begrijpelijk’ (72%). Geen enkele tot 5% is het oneens met de uitspraken; 2% tot 12% is 
het deels eens/deels oneens. 

Bij de uitspraken die gaan over of de toezichthouder de kans gaf eventuele overtredingen op te 
lossen, zich legitimeerde en of de toezichthouder vertelde of er overtredingen waren, geeft een groot 
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deel aan dat dit voor hen niet van toepassing is of het niet meer te weten: 33% tot 54%. Circa twee op 
de vijf zijn het eens met de uitspraken. 10% tot 26% is het (gedeeltelijk) oneens met de drie 
uitspraken. 

Met de uitspraak ‘de toezichthouder was tijdens het bezoek met name op zoek naar overtredingen’ is 
ongeveer de helft (47%) het oneens. Omdat de uitspraak negatief is geformuleerd, is dit een positief 
antwoord. 16% zijn het hiermee deels eens/deels oneens. Eveneens 16% is het er mee eens, hetgeen 
dus een negatief antwoord is. Voor een op de vijf was de uitspraak niet van toepassing of ze weten 
het niet (meer). 

 

9.2. Reactie op uitspraken over de toezichthouder van de gemeente die langs geweest, WABO, %, 2020  
aantal is 43 

 

 
 
             Negatief geformuleerde uitspraak: 
 

 
 
¹ deze uitspraak is negatief geformuleerd, dat betekent dat ‘oneens’ een positieve reactie is. 
 
 
Ontwikkeling WABO 

De reactie op de meeste uitspraken is ongeveer gelijk aan die in 2016. Op één uitspraak wordt in 2020 
positiever gereageerd dan in 2016. Het gaat om de uitspraak ‘de toezichthouder had begrip voor de 
situatie toen hij/zij de controle uitvoerde.’ In 2016 was 37% het hiermee eens; in 2020 is dit ruim 
verdubbeld naar 79%. Het percentage deels eens/deels oneens is afgenomen van 32% naar 9%. Ook 
het percentage ‘oneens’ is afgenomen: van 5% naar 0%. 
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APV/BW 

20 mensen gaven antwoord op de uitspraken over de toezichthouder. In grafiek 9.3 staan de 
resultaten in aantallen weergegeven, voor percentages is het aantal te klein. Eén meer of minder geeft 
namelijk direct een groot verschil in percentages. 

Op bijna alle uitspraken reageert het merendeel van de mensen positief. Het meest positief is men 
over dat tijdens de controle de toezichthouder ‘begrip had voor de situatie’ (18 eens), ‘hen behandelde 
met respect’ (17 eens), ‘hen de kans gaf eventuele overtredingen op te lossen’ (15 eens) en 
‘begrijpelijke taal sprak’ (14 eens). Niemand is het met de uitspraken oneens. Een enkeling is het  
deels eens/deels oneens met de uitspraken. 

Met de uitspraak over dat ‘de toezichthouder verteld heeft of er sprake was van een overtreding’ zijn 2 
mensen het oneens; ook met de uitspraak dat ‘de toezichthouder zich heeft gelegitimeerd’ zijn 2 
mensen het oneens. Respectievelijk 1 en 3 mensen zijn het gedeeltelijk eens met deze uitspraak. Het 
merendeel is hier positief over. Een relatief groot aantal weet niet meer of de toezichthouder zich heeft 
gelegitimeerd of het was voor hen niet van toepassing. 

De meeste verdeeldheid is er over de uitspraak ‘de toezichthouder was tijdens zijn bezoek met name 
op zoek naar overtredingen.’ Evenveel mensen zijn het eens als oneens met de uitspraak. Hiermee is 
dit de uitspraak waar het meest negatief op wordt gereageerd. 

 

9.3. Reactie op uitspraken over de toezichthouder van de gemeente die is langs geweest, APV/BW, aantallen, 2020  
aantal is 20 

 
             Negatief geformuleerde uitspraak: 

 
 
¹ deze uitspraak is negatief geformuleerd, dat betekent dat ‘oneens’ een positieve reactie is. 
 
 
Ontwikkeling APV/BW  

Het aantal respondenten is in 2016 en 2020 dermate klein dat vergelijken niet goed mogelijk is. 
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9.3 Toezichthouders beoordeeld met een goed 

De respondenten waarbij een toezichthouder is langs geweest, is gevraagd de medewerker met een 
rapportcijfer te beoordelen. 

 

WABO 

De respondenten waar een toezichthouder is langs geweest, geven gemiddeld een 7,5 als 
rapportcijfer aan de medewerker. Twee derde (64%) van hen geeft een goed als beoordeling: 8 of 
hoger. Ruim een kwart (28%) geeft een voldoende. Circa een op de tien (8%) geeft een onvoldoende: 
5 of lager. Aanvragers in Purmerend geven een hogere beoordeling aan de toezichthouder dan 
aanvragers in Beemster: 8,0 om 6,4. Vanwege het kleine aantal respondenten zijn deze cijfers 
indicatief.  

 

9.4. Beoordeling toezichthouder tijdens controle, WABO, %, 2020  
aantal is 39 

 

Ontwikkeling WABO 

De in 2020 gegeven beoordeling aan de toezichthouders is niet significant anders dan die in 2016. 

 
APV/BW 

Respondenten met een APV/BW vergunning die een toezichthouder op bezoek hebben gehad, 
beoordelen de medewerker met een 8,0 als rapportcijfer. Een persoon geeft een onvoldoende (een 5). 
Driekwart (15 personen) geeft een goed als beoordeling. Drie personen geven een voldoende. Het 
aantal respondenten is te klein om onderscheid te maken naar Beemster en Purmerend. 

 

9.5. Beoordeling toezichthouder tijdens controle, rapportcijfer, APV/BW, aantallen, 2020  
aantal is 19 

 

Ontwikkeling APV/BW 

Zowel in 2016 als 2020 wordt de toezichthouder beoordeeld met een 8,0. 
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