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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 24 september 2020 

Zaaknummer : 147068 

Onderwerp: : beslissing op bezwaar verzoek aanpassen bestemmingsplannen en niet uitkeren 

dwangsom 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om aanpassing van de bestemmingsplannen Varsseveld 

en het niet uitbetalen van een dwangsom, conform het advies van de Commissie bezwaarschriften, ongegrond te 

verklaren met aanpassing van de motivatie. 

 

Aanleiding 
Op 13 september 2019 ontvingen wij per email een verzoek van bezwaarmakers waarin gevraagd werd het 
bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 en bestemmingsplan Kom Varsseveld 2010 te actualiseren. 
Als reden voor dit verzoek wordt opgegeven de ontbrekende gegevens Externe Veiligheid veroorzaakt door geplande 

mestvergister Agrogas op bedrijventerrein Hofskamp 2, adres Euroweg 2, 4 en 23 te Varsseveld. 

 In het verzoek vragen zij de gemeente de risico's van de mestvergister Agrogas (mestvergister vergund in 2013) op 

te nemen in de bestemmingsplannen Kom Varsseveld 2010 en Buitengebied Oude IJsselstreek 2017. Ze vragen om 

de genoemde bestemmingsplannen te actualiseren door het opnemen van een effectafstand van de CO2-opslag. Dit 

verzoek is onderzocht en vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in haar vergadering 

van 23 april 2020 besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek. Zij heeft daarbij o.a. geconcludeerd dat 

verzoekers niet belanghebbend zijn bij de CO2 contour. Op 30 april is de brief verzonden waarin het besluit werd 

medegedeeld. 

Op 9 november 2019 ontvingen wij een ingebrekestelling van bezwaarden waarin zij aangeven dat er nog geen 

besluit is genomen op het actualisatieverzoek. Op 20 januari 2020 ontvingen we een email van bezwaarden waarin 

zij aangeven dat de volledige dwangsom zou zijn verbeurd en verzocht wordt over te gaan tot betaling. 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 april 2020 besloten dat er geen dwangsom verbeurd is omdat 

verzoekers niet belanghebbend zijn in hun verzoek voor het opnemen van de effectcontour CO2 in de 

bestemmingsplannen. 

Tegen het besluit is door verzoekers bezwaar ingediend. 
De bezwaren zijn op 7 juli besproken in een hoorzitting bij de Commissie bezwaarschriften. De Commissie heeft een 

verslag en advies uitgebracht dat als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 

Beslissen op bezwaar is voorbehouden aan de gemeenteraad. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Het bezwaarschrift wordt formeel afgehandeld en het bestreden besluit blijft, met aanpassing van de motivatie, in 

stand. 
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Bijlagen 

1. advies Commissie bezwaarschriften 

2. verslag Commissie bezwaarschriften 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Het voorgestelde besluit is conform het advies van de Commissie bezwaarschriften     

   

De commissie geeft in haar advies duidelijk dat een ieder de gemeenteraad kan verzoeken een 

bestemmingsplan aan te passen, maar dat het een discretionaire bevoegdheid van de gemeenteraad 

betreft. De weigering van het verzoek is voldoende onderbouwd en Agrogas beschik over een actuele en 

geldige omgevingsvergunning. 

 

1.2. De motivatie voor het niet uitkeren van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen dient te worden 

aangepast. 

             

Op het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan is niet binnen de 8 weken termijn beslist die de wet 

hiervoor stelt. Bij afwijzing van de gevraagde dwangsom is beargumenteerd dat geen dwangsom is verbeurd 

op basis van artikel 4:17 lid 6 onder b van de Awb. De motivering van de afwijzing dient echter te worden 

aangepast naar 4:17 lid 1. 

De gemeenteraad is op grond van jurisprudentie geen dwangsom verschuldigd. Dit volgt onder andere uit 

rechtsoverweging 2.11 en punt 3, eerste alinea, van de noot bij de uitspraak van de Afdeling d.d. 4 mei 2020 

(ECLI:NL:RVS:2010:BM3260). Hieruit blijkt dat het nemen van een besluit omtrent de vaststelling van een 

bestemmingsplan (ook in het geval daaraan een aanvraag ten grondslag ligt) niet gelijk wordt gesteld aan 

het nemen van een beschikking op aanvraag als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, van de Awb gelezen in 

samenhang met artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. Daardoor kan geen dwangsom worden verbeurd. 

Kanttekeningen 
nvt 

Kosten, baten, dekking 
nvt 

Uitvoering 

Planning 

Bezwaarden worden door middel van een brief op de hoogte gesteld van het besluit 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

Tijdens de hoorzitting is met bezwaarden de mogelijkheid besproken om openstaande vragen van de zijde van de 

bewoners te beantwoorden in een informeel gesprek. De gemeente neemt het voortouw in dit traject en probeert de 

betreffende deskundigen aan tafel te krijgen om vragen te beantwoorden. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

 


