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Geachte leden van de raad,

Bijgaand bieden wij u aan het voorstel inzake de Verordening Elektronische
bekendmakingen.

Als gevolg van een wetswijziging zijn met ingang van 1 januari 2014 alle gemeenten verplicht
om hun algemeen verbindende voorschriften in een elektronisch gemeenteblad bekend te
maken. Met het vaststellen van de Verordening elektronische bekendmaking kan de
gemeente Etten-Leur voor de bekendmaking van een grote hoeveelheid besluiten, volstaan
met bekendmaking via elektronische weg.

Heeft u vragen over dit raadsvoorstel, dan kunt u contact opnemen met Saskia de Smet
(5024221, saskia.desmet@etten-leur.nn of met Martijn Spruijt (5024259,
martijn.spruijt@etten-leur.nl)

Wij verzoeken u dit voorstel in behandeling te nemen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

De burgemeester,,

Mw. B.W. Silvis-de Heer. Rijnbach-de Groot.

Bijlagen:
raadsvoorstel

- ontwerp-raadsbesluit
- Verordening Elektronisch bekendmaken
- Algemene informatie GVOP

Gpeningstijden Stadskantoor Etten-Leur:
Zander en met afspraak: ma t/m vrij 9.00 uur -12.00 uur en ma 17.00 uur -19.00 uur.
Uitsiuitend op afepraak: ma Vm vrij 12.00 tot 17.00 uur.





Datum raadsvergadering :

Agenda nr. : [ nr. ]

Onderwerp : Verordening elektronische bekendmaking

Aan de leden van de raad.

Voorstel
- De verordening elektronische bekendmaking vast te stellen.

Inieiding
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) treedt een besluit niet in werking
voordat het is bekend gemaakt. Als gevolg van een wetswijziging zijn met ingang van 1 januari
2014 alle gemeenten verplicht om hun algemeen verbindende voorschriften in een elektronisch
gemeenteblad bekend te maken. Algemeen verbindende voorschriften zijn regels die burgers
binden, zoals verordeningen, bestemmingsplannen en nadere regels. 4

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor deze bekendmaking
tegen betaling een centrale publicatievoorziening, de Gemeenschappelijke Voorziening Officiele
Publicaties (hierna: GVOP), ter beschikking gesteld. Deze voorziening voldoet aan de door de
wet gestelde eisen en maakt het mogelijk om op www.overheid.nl een eigen gemeenteblad te
publiceren. De gemeente Etten-Leur heeft zich inmiddels bij de GVOP aangesloten. Na een
aantal weken schaduwdraaien, zal het elektronisch gemeenteblad van Etten-Leur per 1 januari
2014 op de hiervoor genoemde website te vinden zijn. De gemeente Etten-Leur voldoet
hiermee tijdig aan de wettelijke verplichting.

effect en evaiuatie

Door algemeen verbindende voorschriften via een digitaal gemeenteblad bekend te maken,
voldoet de gemeente Etten-Leur aan de wettelijke verplichtingen. Als de raad de Verordening
elektronische bekendmaking heeft vastgesteld, kan de gemeente Etten-Leur voor de
bekendmaking van een grote hoeveelheid besluiten, volstaan met bekendmaking via
elektronische weg.

Altematieven/varianten

Het alternatief is om naast de verplichte digitale publicaties nog steeds in de Etten-Leurse Bode
te blijven publiceren. Dit brengt echter wel dubbele kosten met zich mee.

Argumenten

Elektronische publicatie van regelgeving verplicht per 1 januari 2014
De bekendmaking van regelgeving heeft de functie om het publiek te attenderen op nieuwe
regelingen of op wijziging of intrekking van bestaande regelingen. Het bekendmaken van een
regeling is een wettelijke verplichting. Zonder bekendmaking zal de regeling niet in werking
treden. Hetzelfde geldt voor het bekendmaken van beleid. In de Wet Elektronische
Bekendmaking is bepaald dat alle gemeenten verplicht per 1 januari 2014 verplicht zijn dit
elektronisch te doen. Bekendmaking via de analoge weg (papier) is dan facultatief.
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Eenduidige bekendmaking voor regelingen
In de Verordening elektronische bekendmaking wordt voorgesteld om niet alleen algemeen
verbindende voorschriften, maar ook overige besluiten van algemene strekking (beleidsregels,
beleidsnota's, aanwijzingsbesluiten) via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken. Het
onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene
strekking is voor niet-juristen niet altijd makkelijk te maken. Om verwarring te voorkomen wordt
voorgesteld om alle besluiten van algemene strekking op dezelfde wijze bekend te maken. Via
de gemeentelijke website zullen burgers via een link worden doorverwezen naar het
elektronisch gemeenteblad. Doel is om in de loop van 2014 de bekendmakingen rechtstreeks
op de gemeentelijke website te tonen.

Bekendmaking overige besluiten, aanvragen en kennisgevingen
Hoewel het op grand van het wettelijk kader enkel verplicht is om algemeen verbindende
voorschriften via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken, is - om de overzichtelijkheid
te bevorderen - in de nu voorliggende verordening opgenomen dat ook overige besluiten van
algemene strekking voortaan in het elektronisch gemeenteblad bekend worden gemaakt. Hierbij
moet gedacht worden aan beleid(sregels), mandaatbesluiten, aanwijzingsbesluiten, maar ook
andere besluiten, aanvragen en kennisgevingen (bijvoorbeeld met betrekking tot vergunningen).
In de Verordening elektronische bekendmaking wordt voorgesteld deze bekendmakingen
eveneens via de GVOP te laten verlopen. Publicatie in een elektronisch gemeenteblad is voor
deze categorie echter niet vereist. De gemeente is al aangesloten bij de 'Lokale
bekendmakingen' waarmee deze publicaties al via www.overheid.nl te raadplegen zijn.
Daarnaast biedt www.overheid.nl een abonneeservice die burgers in staat stelt aan te geven
van welke publicaties ze persoonlijk op de hoogte gebracht wensen te worden. Dat zal ook in
2014 zo blijven. Ook de inzet van apps als Omgevingsalert maakt gebruik van deze gegevens
en kan dit op gebruiksvriendelijke wijze kenbaar maken aan de geinteresseerde gebruiker.

Verschuiving kosten publicaties
Naast de hiervoor genoemde verplichte bekendmaking via de GVOP is Etten-Leur uit het
oogpunt van bedrijfsvoering en elektronische dienstverlening reeds een traject gestart om alle
overige gemeentelijke bekendmakingen random besluiten via de gemeentelijke website en
www.overheid.nl te ontsluiten. Door meer gebruik te maken van de mogelijkheden die het
GVOP biedt, kan naar verwachting een bedrag van ca. 15.000 euro per jaar worden bespaard
omdat niet langer iedere week allerlei publicaties van aanvragen, meldingen, vergunningen etc.
in de Etten-Leurse Bode worden geplaatst. Dit bedrag komt ten goede aan de kosten van de
voorziening GVOP. Wei blijft het zo dat voor een aantal besluiten op grand van specifieke
wetgeving een mededeling op een andere plaats is vereist en buiten de toepassing van deze
verordening valt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ruimtelijke besluiten zoals
bestemmingsplannen. De publicaties in de Bode zullen steeds meer een service-achtig karakter
houden waarmee de communicatie van de gemeente wordt ondersteund. De Bode als
communicatiekanaal blijft daarmee wel bestaan.

Voldoen aan jurisprudentie
Medio 2012 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een drietal uitspraken
gedaan over de bekendmaking van besluiten waarop de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van toepassing is. Uit deze uitspraken moet
geconcludeerd worden dat de bekendmaking van (ontwerp)besluiten waarop afdeling 3.4 Awb
van toepassing is, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd, Dit is slechts anders als
in een wettelijk voorschrift, zoals een gemeentelijke verordening, is opgenomen dat
kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaats vindt. In de Verordening elektronische
bekendmaking die nu voorligt, is opgenomen dat o.a. kennisgevingen van dit soort besluiten
geschiedt via het elektronisch gemeenteblad. Hiermee wordt voldaan aan de vereisten om



dergelijke kennisgevingen enkel via elektronische weg bekend te maken. In voorkomende
gevallen kan het college overigens besluiten om de kennisgeving eveneens op een andere
wijze, bijvoorbeeld in een huis-aan-huis-blad, te doen. Deze bekendmaking heeft echter geen
juridische status. Daarnaast is het in sommige gevallen aangewezen om de kennisgeving nog
op een andere wijze te doen. Bijvoorbeeld als dit wettelijk zo is bepaald of als er sprake kan zijn
van (gemeente)grens overschrijdende belangen bij het besluit.

Kanttekeningen

Niet iedereen heeft digitaal toegang of is handig om met internet om te gaan
Alleen elektronisch publiceren zou kunnen betekenen dat personen die geen toegang hebben
tot internet of niet bij machte zijn om dit medium te hanteren ook geen kennis nemen van de
elektronisch ontsloten informatie. Er zal vermoedelijk altijd wel een groep personen blijven
waarop deze kanttekening van toepassing is. Niettemin wordt deze groep leder jaar kleiner.
Nederland loopt in Europa zelfs voorop als het gaat om internetgebruik. Uit een in 2012 door
het CBS uitgevoerd onderzoek blijkt dat van alle 12 tot 75-jarigen 96 procent gebruik maakt van
internet (bran: CBS Persbericht PB12-060, 23 oktober 2012). Met uitzondering van de
algemene verbindende voorschriften is er zonder verordening geen wettelijke basis om een
groot deel van de besluiten, aanvragen, kennisgevingen enkel rechtsgeldig digitaal te
publiceren. Publiceren via de Etten-Leurse Bode blijft dan in veel gevallen nog om juridische
redenen aangewezen en de kosten worden daarmee verdubbeld. Een relatief kostbare
voorziening voor een kleine groep inwoners. Overigens kunnen personen die zelf geen
internetvoorziening hebben maar daarvan wel gebruik willen maken dat (ook) doen via de
daartoe opgerichte gratis voorziening in het gemeentehuis of anders dikwijls in andere
openbare voorzieningen (zoals de bibliotheek, internetcafe (tegen betaling). Tot slot wordt
gewezen op de mogelijkheid om informatie bij de gemeente op te vragen. Die kan dan alsnog
schriftelijk worden verstrekt.

Overige toelichting

Financiele consequenties (dekking van het voorstel en gevolgen voor de begroting)
Er zijn geen kosten verbonden aan het vaststellen van deze verordening.

Personele consequenties
De gevolgen voor het personeel zijn beperkt. De verplichting tot bekendmaking van besluiten,
regelingen en beleid is nu al aanwezig. Met de inwerkingtreding van de verordening geschiedt
deze enkel op een andere wijze. Door algemeen verbindende voorschriften via een elektronisch
gemeenteblad bekend te maken, voldoet de gemeente Etten-Leur aan de wettelijke
verplichtingen.

Juridische consequenties
Het bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften via een elektronisch gemeenteblad
is een wettelijke verplichting (hiervoor is de verordening dus niet nodig). Om verwarring te
voorkomen, en eenduidigheid in bekendmaken te bevorderen, wordt voorgesteld om ook
overige besluiten, voor zover de wet geen andere publicatiewijze voorschrijft, via het
elektronisch gemeenteblad te publiceren (hiervoor is wel een verordening nodig). Tegen het
vaststellen van een verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. Nadat de vastgestelde
verordening bekend is gemaakt, treedt deze in werking per 1 januari 2014.



Communicatie

Na vaststelling door uw raad wordt de verordening bekendgemaakt en opgenomen in de
centrale voorziening voor decentrale regelgeving (www.overheid.nl). Na vaststelling van de
verordening zal een persbericht worden verzonden. Verder zal er een bredere bekendmaking
plaatsvinden op het moment dat de voorziening werkt.

Sipagen

Concept raadsbesluit vaststelling Verordening elektronische bekendmaking.
Concept verordening
Informatiebrochure GVOP (ter informatie).

Etten-Leur, c

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

secretaris, Di burgemeestes

Mw. B.W. Silvis-de Heer. ran Rijnbach-de Groot.





De raad van de gemeente Etten-Leur;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 2:14 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht en artikel 139 j° 149
Gemeentewet;

overwegende, dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische
bekendmaking en terinzagelegging van besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere
mededelingen van bestuursorganen van de gemeente Etten-Leur;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de

ArtikeE 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Burgemeester: de burgemeester van Etten-Leur;

College: het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur;

Elektronisch gemeenteblad: gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat voldoet
aan de hiervoor geldende regelgeving op grand van het Besluit
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale
overheden.

2

1. Het college geeft een gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch
uitgegeven en is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

2. Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding
bestaat.

3 Bekendmaklng en
strekking

1. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene
strekking en berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden
bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad.

2. De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het
elektronisch gemeenteblad.

3. Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met
het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het
elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden
gelegd op een door het college te bepalen plaats.



Artikei 4 overige besioften, aanvragen en kennlsgevsngen

Als voor de bekendmaking van een besluit anders dan een besluit als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, een aanvraag of enig ander document of voor de kennisgeving van de
terinzagelegging daarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald, dat deze van gemeentewege
geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-
huisblad dan wel op een andere geschikte wijze, dan heeft die bekendmaking plaats in het
elektronisch gemeenteblad tenzij op die bekendmaking artikel 5 van deze verordening van
toepassing is.

5 en

1. Deze verordening is niet van toepassing op:

a. een verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer, een bestemmingsplan, structuurvisie of
beheersverordening op grand van de Wet ruimtelijke ordening en meldingen
zoals bedoeld in artikel 28, vijfde lid van de Wet bodembescherming;

b. aanvragen, besluiten, kennisgevingen of enig ander document waarvoor bij of
krachtens wettelijk voorschrift een andere wijze van bekendmaking dwingend
is voorgeschreven;

c. besluiten die op grand van artikel 175 en 176 van de Gemeentewet worden
genomen.

2. Het college of, als de bekendmaking of kennisgeving door of vanwege de
burgemeester plaats heeft, de burgemeester, kan in bijzondere omstandigheden of in
het geval van dringende spoed bepalen dat in afwijking van de artikelen 3 en 4 van
deze verordening zal geschieden.

Artikel 6 Inwerkfngtredfng

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
Van

De raad voornoemd.
De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten MBA Mw. H. van Rijnbach-de Groot.



Toeflchting op de Verordening op de bekendmaking

In verband met de elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een verordening op de
bekendmaking vast te stellen. Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in
werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingartikelen in de Gemeentewet en de
Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om
algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking
elektronisch bekend te maken. Op grand van artikel 160 van de Gemeentewet is het college
bevoegd tot het vaststellen van een elektronisch gemeenteblad voor de elektronische
bekendmaking. Het college heeft de internetpagina https://zoek.officielebekendmakingen.nl
aangewezen als internetadres waarop het elektronisch publicatieblad (elektronisch
gemeenteblad) wordt geplaatst.

Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken
over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15
augustus 2012 nr. 201105354/1/A4 (prov. Limburg), 15 augustus 2012 nr. 201102433/1/A4
(Deventer) en 15 augustus 2012 nr. 201101170/1/A4) (Losser) heeft de ABRS
geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een
ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2
Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website
alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is dat dat mogelijk maakt/bepaalt. Dat maakt
vaststelling van deze verordening noodzakelijk.

Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische
bekendmaking van (ontwerp)besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen.

Op grand van artikel 139 Gemeentewet kunnen algemeen verbindende voorschriften (vooral
verordeningen) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch gemeenteblad. In
de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale
overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet
voldoen. Op grand van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen de andere
besluiten van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch
worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het elektronisch
gemeenteblad zijn. Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het
elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt.

Daarnaast maakt voorliggende verordening mogelijk dat ook berichten die niet tot een of
meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) elektronisch kunnen worden
bekendgemaakt. In deze verordening is ervoor gekozen de bekend te maken
(ontwerp)besluiten in hun geheel op te nemen in het elektronisch gemeenteblad. Daarmee
wordt voorkomen dat naast de uitgifte van het elektronisch gemeenteblad ook gezorgd moet
worden voor een systeem van ter inzage leggen. Dat is nodig wanneer in het elektronisch
gemeenteblad alleen een samenvatting van het besluit opgenomen zou worden. Onder
bepaalde omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat
toch alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad wordt
opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan
bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten een zodanige omvang hebben dat in het
geheel opnemen van het besluit in het gemeenteblad onwerkbaar wordt.

Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het elektronisch gemeenteblad
de bekendmaking afgerond, voor een aantal besluiten geldt dat een mededeling op een
andere plaats vereist is. U kunt daarbij denken aan verkeersbesluiten of
bestemmingsplannen. Omdat ruimtelijke plannen veelal omvangrijk zijn en veel foto- een
kaartmateriaal bevatten, worden zij uitgezonderd van de besluiten die in het gemeenteblad



worden opgenomen. Deze besluiten zijn volgens wettelijk voorschrift beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grand van artikel 175 en 176 Gemeentewet kan de burgemeester besluiten van
algemene strekking respectievelijk algemeen verbindende voorschriften geven die ter
handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Het gaat om de
besluiten in het kader van de zogenaamde noodbevoegdheden. Ook die besluiten zijn van
de toepassing van deze verordening uitgezonderd.



(GVOP)

Elektror îsclt pyWieeren verplieiit in 2014
Vanaf 1 januari 2014 moeten gemeenten, provincies en waterschappen hun algemeen
verbindende voorschriften bekendmaken in een elektronisch blad. Dit volgt uit de Wet
elektronische bekendmaking. Het bekendmaken van een besluit is nodig om de
regelgeving in werking te laten treden. Een bekendmaking die niet voldoet aan de nieuwe
eisen is niet rechtsgeldig.

Centrale pubiicatievoorziening: d¥GP
Om decentrale overheden te ondersteunen, stelt het ministerie van BZK een centrale
pubiicatievoorziening ter beschikking. Tegen een jaarlijkse vergoeding kunnen
deelnemende overheidsorganisaties gebruikmaken van de door KOOP ontwikkelde
Gemeenschappelijke Voorziening Officiele Publicaties (GVOP). Via de GVOP kunnen zij
hun formele publicatieblad digitaal uitgeven.

werkt het?

Overheden die zijn aangesloten bij de GVOP voldoen aan alle vereisten en hoeven geen
eigen technische voorzieningen te treffen. Het gebruik van de GVOP is eenvoudig. Via
internet kunnen gebruikers bekendmakingen en mededelingen direct in de GVOP
invoeren of via een Word-template importeren. Na eventuele toevoeging van
wetstechnische informatie en beschrijvingen wordt het online gepubliceerd volgens de
voorgeschreven PDF/A-la opmaak.

Voor overheden die hun bekendmakingen en mededelingen in een eigen systeem willen
redigeren is een webservice beschikbaar. De webservice zorgt voor een export vanuit het
eigen systeem naar de GVOP. Hiervoor moet het systeem van de decentrale overheid de
gegevens wel aanleveren volgens de specificaties van de GVOP. Ook is een webservice
beschikbaar voor het terugleveren van de bekendmakingen naar de gemeentelijke
website. Alle data is als open data (her)bruikbaar.

Burgers kunnen gepubliceerde besluiten makkelijk vinden en doorzoeken. De GVOP is
ook aangesloten op een attenderingsservice. Burgers die zich hiervoor aanmelden,
worden via e-mail op de hoogte gehouden van bekendmakingen in hun omgeving. Op dit
moment wordt voor overheid.nl een nieuw ontwerp gemaakt waarbij het zoeken "bij u in
de buurt" uitgebreid wordt.



De applicatie GVOP is gebaseerd op de techniek die KOOP heeft ontwikkeld voor andere
landelijke systemen, zoals de Staatscourant en CVDR. Hierdoor hebben de gebruikers de
garantie dat de publicaties voldoen aan alle kwaliteits-, beschikbaarheids- en
beveiligingseisen.

De GVOP maakt onderdeel uit van een totaaloplossing voor alle decentrale publicaties.
Op dit moment kunnen decentrale overheden op verschillende manieren hun publicaties
regelen en ze gebruiken hiervoor vaak verschillende systemen. Bijvoorbeeld het Digitaal
Loket van de Staatscourant om te publiceren in de Staatscourant, de Verkeersbesluiten
Applicatie om verkeersbesluiten in de Staatscourant te publiceren (sinds 1 januari 2013),
de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) om geconsolideerde regelingen
te ontsluiten en een bekendmakingsmodule om de attenderingsdienst van lokale
bekendmakingen te voeden.

De meeste van de deze systemen zijn in beheer bij KOOP. Hierdoor kan KOOP ervoor
zorgen dat u straks via een systeem alle publicaties die betrekking hebben op
regelgeving kunt uitvoeren. GVOP is dus niet een systeem erbij, maar het werkt toe naar
een situatie waarbij alle applicaties straks beschikbaar zijn in een omgeving waarbinnen
alle handelingen kunnen worden uitgevoerd.

SysteemlandschapGVOP - na integrate

E-mail aitencierfng bij u
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docymenten publiceren?
Via de GVOP kunnen verschillende soorten besluiten worden gepubliceerd in het
elektronisch publicatieblad. Sommige besluiten moeten elektronisch bekendgemaakt
worden, bij andere besluiten mag dat maar is het niet verplicht. Hieronder een handig,
maar niet uitputtend, overzicht. Aanspreekpunt voor vragen over de publicatie van
besluiten zijn de VNG, het IPO en de UvW.

> Algemeen verbindende voorschriften (belastingverordening, milieuverordening etc.)

> Andere besluiten van algemene strekking (beleidsregels, projectplannen etc.)

> Mededelingen over vergunningaanvragen en verlening (aanvraag
omgevingsvergunning, verlening watervergunning etc.)

> Overige mededelingen (openingstijden kantoor, ophaaltijden huisvuil etc.)

2; overaicht basipiten deeenstrate owssrhesfen

¥oor wie is de G¥OP?
De GVOP is voornamelijk bedoeld voor medewerkers van de juridische afdeling en
vergunningsmedewerkers die nu de besluiten inhoudelijk opstellen en publiceren. Een
decentrale overheid kan na aansluiting zelf bepalen welke personen toegang krijgen tot
de GVOP en wie documenten mogen publiceren. Andere medewerkers die met de GVOP
in aanraking komen zijn onder anderen informatiemanagers, webmasters en
communicatieadviseurs.



meld ik mijn organisatie
Als een decentrale overheid besluit gebruik te maken van de GVOP, wordt een
gebruiksovereenkomst met KOOP gesloten. Een gebruiksovereenkomst aanvragen kan
door een e-mail te sturen naar de KOOP-servicedesk via gvop@overhejd,n|.

Lees meer over de GVOP en de andere oplossingen die KOOP ontwikkeld heeft op de
website.


