
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: Vrije Poldermensen 

Naam: Helga Wiedijk 

Onderwerp: De rol van de raad bij Casus verlening vergunning 

natuurontwikkeling Ettenlandseweg 

Beantwoording  x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

Aanleiding: 

Middels diverse e-mails heeft de heer H. Keuper, bezwaarmaker tegen 

vergunningverlening Omgevingsvergunning natuurontwikkeling Ettenlandseweg, 

fractievoorzitters geïnformeerd over deze casus. In een e-mail van 2 juni jl. legt hij aan 

fracties de vraag voor hoe en wanneer fracties in deze casus een actieve rol kunnen 

spelen. Daar ben ik zelf inmiddels ook benieuwd naar. 

 

Vragen: 

1. Wanneer doet de Commissie Bezwaarschriften (CB) uitspraak over deze casus? 

 

Antwoord: 

In de regel is dat binnen vier weken na de hoorzitting. De hoorzitting is 

gehouden op 22 mei 2013. 

 

2. Kan de raad, bij deze het verzoek daartoe, op de hoogte worden gesteld van de 

uitspraak / het advies van de commissie? 

 

Antwoord: 

Ja, dat is mogelijk. Hierbij zeggen wij toe dat wij het advies zullen toesturen. 

 

3. Indien de CB het bezwaar van de heer Keuper gegrond verklaart, wat zijn dan de 

mogelijke scenario’s voor het college om de procedure te vervolgen? Voor beter 

begrip hiervan, de vragen: 

a. klopt het dat het advies van de CB  niet bindend is voor college? 

 

Antwoord: 

Dat is juist. Het college kan gemotiveerd afwijken van het advies. 

 

b. indien college het advies niet overneemt, hoe en tegenover welke partijen gaat 

het college dan verantwoorden hoe de procedure vervolgd wordt? Kan de raad, bij 

deze doe ik het verzoek daartoe, op de hoogte worden gesteld van de 

collegereactie op het advies van de CB? 

 

Antwoord: 

Indien het college het advies niet (helemaal) overneemt, is het op grond 

van de wet verplicht om in het besluit deugdelijk te motiveren waarom het 

advies niet wordt gevolgd. Vervolgens hebben de belanghebbenden (in dit 

geval: de bezwaarmaker en de vergunninghouder) de gelegenheid om dit in 

een beroepsprocedure aan de orde te stellen en zal het college zich hierover 

bij de rechtbank (in beroep) en – als er hoger beroep wordt aangetekend – 

bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State moeten 

verantwoorden. Wij zeggen hierbij toe dat de raad in kennis gesteld wordt 

van het collegebesluit. 

 



c. indien college het advies van de CB opvolgt, wat heeft dit dan voor gevolg voor 

het proces van vergunningverlening? 

 

Antwoord: 

Dat hangt van de strekking van het advies af. Daar kan nu nog niet op 

vooruitgelopen worden. Complicatie is dat er nog een vijftal andere 

bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit, waarvoor de commissie 

nog een hoorzitting zal houden en advies moet uitbrengen. Op basis van 

beide adviezen zal het college vervolgens een besluit dienen te nemen.  

Vervolgens zijn er dan verschillende scenario’s denkbaar, afhankelijk van de 

adviezen van de commissie, varierend van het ongegrond verklaren van de 

bezwaren en het als gevolg daarvan in stand laten van de vergunning, het 

geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren van de bezwaren en het als gevolg 

daarvan repareren van gebreken en het overigens in stand laten van de 

vergunning of het weigeren van de vergunning.  

 

d. is het mogelijk voor de heer Keuper om in te spreken in de commissie 

Woonomgeving nadat de CB uitspraak heeft gedaan? 

 

Antwoord: 

Dat is niet mogelijk. Op grond van artikel 17 van de Verordening op de 

raadscommissie 2012 is het niet mogelijk voor burgers om het woord te 

voeren over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of 

beroep open staat of heeft open gestaan. 

 

4. Hoe en wanneer kunnen fracties in deze casus een actieve rol spelen (mochten 

fracties daartoe de behoefte voelen)? 

 

Antwoord: 

De commissie bezwaarschriften  is op basis van de verordening commissie 

bezwaarschriften Noordoostpolder door de gemeenteraad in het leven 

geroepen. Zij is belast met het horen van de belanghebbenden en het 

uitbrengen van een advies aan – in dit geval - het college van burgemeester en 

wethouders omdat de verlening van een omgevingsvergunning een bestuurlijke 

aangelegenheid is waarbij het college het bevoegd bestuursorgaan is.  Het 

college is ervoor verantwoordelijk om een beslissing op bezwaar te nemen. Dat 

proces is nu nog gaande en moet de ruimte krijgen om zijn beloop te krijgen. 

Wij zien hier dan ook geen directe rol van de raad, anders dan dat vanuit haar 

controlerende rol het college natuurlijk wel gevraagd kan worden om over deze 

casus informatie te geven en vragen  te beantwoorden.   

 

Overigens kan in zijn algemeenheid - maar dat is in deze casus uitdrukkelijk 

niet het geval – bij besluiten waarover de raad beslist heeft en 

rechtsbescherming open staat, bezwaar gemaakt worden bij de raad, die dan in 

heroverweging hierover beslist. 

 

 

 

 


