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Datum 	14 jUni 2019 
Behandeld door Henk-Paul Mhren 

Onderwerp 	Toezegging van wethouder Van Doorninck tijdens de raadscommissie RO van 27 
maart 2019 om het verschil te duiden tussen de cijfers over vergunningverlening in 
de berichtgeving van AT5 en in de beantwoording van de schriftelijke vragen over 
bouwoverlast van het lid Naoum Néhmé. 

Geachte leden van de commissie RO, 

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening op woensdag 27 maart 2019 heb ik u 

toegezegd het verschil te duiden tussen de cijfers over vergunningverlening in de berichtgeving 

van AT51  en in de beantwoording van de schriftelijke vragen over bouwoverlast van het lid Naoum 

Nehmé. Dit heb ik gedaan via een mededeling in de vergadering van de commissie RO van 22 april 

2019. In dezelfde vergadering heb ik toegezegd u de cijfers nog schriftelijk te doen toekomen. 

De cijfers in de berichtgeving van AT5 en de beantwoording van de raadsvragen verschillen 

inderdaad. De genoemde aantallen zijn echter in beide gevallen correct. De verschillen komen 

voort uit: 

	

- 	De aard van de vraagstelling; 

	

- 	Brongebruik voor beantwoording. 

Vragen AT5 aan de stadsdelen: 

lk zou graag voor de jaren 2016, 2017 en 2018 de volgende informatie, voor ieder stadsdeel 

ontvangen: 
- Hoeveel vergunningen zijn er totaal verleend in (stadsdeel) verleend? 

Hoeveel vergunningen zijn van rechtswege verleend? 
- Hoe vaak is er een verlenging van de beslistermijn aangevraagd en verleend? 

1  https://www.ats.nliartikelen/190889/gemeente-verzaakt-in-basistaak-tientallen-vergunningen-
verleend-zonder-toetsing  

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Cijfers in berichtgevingAT5: 

Organisatie 

Vergunningen 
verleend van 
rechtswege 

Verlenging van 
beslistermijn 

Vergunning- 
aanvragen 

Centrum 4 724 
Noord 9 275 
Oost 5 426 
Zuid 49 889 3300 
West 37 874 2000 

Nieuw-West 8 281 
Zuidoost 10 132 

N.B. Bovenstaande cijfers zijn niet aangeleverd door de stadsdelen. Woordvoerders van de 
stadsdelen hebben de journalist verwezen naar het  online  nieuwsarchief van de gemeente 
Amsterdam ( https://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/   ) voor het raadplegen van (verlengde of 
van rechtswege) verleende vergunningen. De cijfers komen zodoende voort uit een zelfstandige 

zoekactie van  ATE.  

Vragen Naoum Néhmé waarvoor cijfers zijn aangeleverd door de stadsdelen: 
- 	Hoeveel omgevingsvergunningen zijn het afgelopen jaar (2018) verstrekt in alle 

stadsdelen en hoeveel zijn afgewezen? Graag een overzicht per stadsdeel. 
- 	Zijn alle bouwaanvragen in 2018 op tijd afgehandeld? Zo nee, waarom niet? Graag een 

overzicht per stadsdeel. 

Cijfers in de beantwoording van de raadsvragen van het lid NoumNéhmé over bouwoverlast: 
Kengetallen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in 2018 

Organisatie Aantal aanvragen 
Aantal buiten 

behandeling gesteld 
Aantal 

geweigerd 
Aantal 

verleend 
Centrum 1708 146 135 886 
Noord 542  43 47 533 
Oost 864 83 30 416 
Zuid 1413  p.m. p.m.  1326 
West 1269 30 92 931 
Nieuw-West 603 36 23 441  
Zuidoost 237 6 16 168  
OD  NZKG 306 58 249 
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Kengetallen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in 2018 

Organisatie 
Aantal verleend: 

totaal 
Aantal verleend: 
binnen de termijn 

Aantal verleend: 
van rechtswege 

Centrum 886 885 1 
Noord 533 524 9 
Oost 416 411 5 
Zuid 1326 1295 31 
West 931 899 32 

Nieuw-west 441  437 4 

Zuidoost 3_68 3_66 2  

OD  NZKG 248 247 1 

ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw de toezegging als 
afgehandeld. 

Met vriendelijke groet, 
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