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Raadsvragen   
van het raadslid de heer De Jong (VVD) over 
sloopvergunning. 
 

 

Geacht college,  

 

De VVD heeft vernomen dat er op dit moment nog geldige sloopvergunningen zijn die 

door de gemeente meer dan 10 jaar geleden zijn afgegeven. Sloopvergunningen die in 

Eindhoven worden afgegeven verlopen namelijk niet. Dit brengt ons tot de volgende 

vragen. 

 

1. Klopt het dat sloopvergunningen in Eindhoven niet aflopen? 

2. Kan het college aangeven waarom het wenselijk is dat Sloopvergunningen niet 

aflopen? 

 

Het lijkt de VVD logisch dat gezien het snelle tempo waarin Eindhoven zich ontwikkeld 

en de toenemende aandacht voor erfgoed om te kijken naar de effecten van deze 

manier van vergunningverlening. 

 

3. Ziet het college voordelen van het na een periode opnieuw overwegen van een 

beslissing om mee te werken aan sloop? 

4. Kan het college aangeven wat het effect zou zijn als sloopvergunningen 

verstrekt zouden worden voor een periode van 2 jaar (gelijk aan 

bouwvergunningen)? 

 

Joost de Jong 

VVD 

 

Eindhoven, 16 april 2017. 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Klopt het dat sloopvergunningen in Eindhoven niet aflopen? 

 

Ja, Daarnaast is het sloopvergunningstelsel op grond van de bouwverordening is per 1 

april 2012 komen te vervallen.  

Sinds 2012 is het sloopmelding systeem uit het Bouwbesluit 2012 van kracht. Uit onze 

administratie blijkt dat er nog 1 sloopvergunning openstaat, waarvoor verlenging is 

aangevraagd en verleend. 
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2. Kan het college aangeven waarom het wenselijk is dat Sloopvergunningen niet 

aflopen? 

 

de praktijk heeft tot op heden hiertoe geen directe aanleiding gegeven. 

Gelet op het gewijzigde regime (2012) zijn er sinds 1 januari 2016 slecht 2 

sloopvergunningen aangevraagd en verleend. 

 

3. Ziet het college voordelen van het na een periode opnieuw overwegen van een 

beslissing om mee te werken aan sloop? 

 

Nee zie antwoord onder 2 

 

4. Kan het college aangeven wat het effect zou zijn als sloopvergunningen 

verstrekt zouden worden voor een periode van 2 jaar (gelijk aan 

bouwvergunningen)? 

 

Gelet op het geringe aantal zal het effect minimaal zijn. 

Als er een termijn aan wordt gekoppeld zal alvorens aan sloopvergunning kan worden 

ingetrokken, ene voorgenomen intrekking kenbaar gemaakt dienen te worden aan de 

houder van de sloopvergunning, waarbij deze in de gelegenheid wordt gesteld om 

redenen aan te voeren om niet over te gaan tot intrekking. Waarbij dan weer verlenging 

mogelijk is. 

 

 

Eindhoven, 16 mei 2017 


