
 
1 

Bekendmakingen op 
locatie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Partij voor de Dieren gemeenteraadsfractie Amsterdam 
Amsterdam, 7 december 2017 

Johnas van Lammeren 

 
 



 
2 

Inleiding 
Amsterdammers worden regelmatig geconfronteerd met veranderingen in de omgeving waar ze 

niet van op de hoogte waren. Zo kan het zomaar gebeuren dat de bomen waar zij zo van 

genieten plotseling gekapt zijn of een nabijgelegen gebouw wordt omgetoverd tot een hotel. Voor 

veel Amsterdammers is het lastig om te vinden welke vergunningen worden verleend. Niet 

iedereen weet zijn of haar weg te vinden in de internetservices die de gemeente biedt om op de 

hoogte te blijven van ruimtelijke ingrepen en andere vergunningverleningen. De Partij voor de 

Dieren vindt dat het voor elke Amsterdammer mogelijk moet zijn om gewaarschuwd te worden 

voor veranderingen in de omgeving zodat zij op tijd bezwaar kunnen maken tegen de 

vergunningverlening. In het kader van toegankelijkheid wil de Partij voor de Dieren daarom naast 

een app of andere internetservice ook een simpel en effectief middel: fysieke bekendmakingen 

op de locatie waar het over gaat. 

 

Bekendmakingen op locatie 

Als in Frankrijk een vergunning verleend wordt, dan moet de vergunning op de locatie toonbaar 

gemaakt worden zodat buurtbewoners weten wat er gaande is. Omwonenden weten zo ook wat 

er speelt en hoe zij bezwaar kunnen maken. Maar ook Nederlandse gemeenten nemen 

maatregelen om omwonenden beter te informeren. Zo bindt gemeente Rijswijk sinds juli 2017 

een lint om elke te kappen boom met de tekst “Deze boom wordt gekapt”, met het 

telefoonnummer en webadres waar de inwoners meer informatie kunnen krijgen. 

 

Amsterdam 

Op dit moment kunnen Amsterdammers vergunningsaanvragen en ontheffingen inzien op 

een daarvoor bestemde website en zich abonneren op een e-mailservice die 

belangstellenden informeert over bekendmakingen in hun omgeving. Er zijn echter vele 

Amsterdammers die verrast worden wanneer er plotseling bomen worden gekapt, een 

nieuwe horeca zich vestigt of een straat wordt herinricht. In de gemeenteraad van 8 juni 

2017 heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend voor bekendmakingen op locatie 

die op sympathie kon rekenen, maar ingetrokken werd omdat meer onderzoek nodig zou 

zijn. Middels dit initiatiefvoorstel stelt de Partij voor de Dieren voor om onderzoek te doen om 

de mogelijkheden voor bekendmakingen op locatie in Amsterdam te verkennen. 

 

Verzoek 

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

- een plan uit te werken voor het verplicht op locatie publiceren van bekendmakingen over 
vergunningen, ontheffingen en besluiten,  

- aanvragers hierbij verantwoordelijk te maken voor de aankondiging op locatie en de gemeente 
dit indien nodig te laten faciliteren door bijvoorbeeld het plaatsen van notificatieborden; 

- in dit plan aandacht te besteden aan de verschillende soorten bekendmakingen en 
kennisgevingen en per soort de noodzaak, mogelijkheden en belemmeringen voor het publiceren 
op locatie te benoemen; 

- in het plan een inschatting te maken van de jaarlijkse kosten per maatregel; 

- dit plan voor het najaar van 2018 naar de gemeenteraad te sturen. 

 


