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1. Onderwerp: 
 

Bezwaren tegen Beleidskader Tijd voor nieuwe energie 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

13 oktober / 6e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Dru Cultuurfabriek 

 Gemeenteraadsvergadering in Dru Cultuurfabriek  

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Twee ingekomen bezwaren tegen beleidskader niet-ontvankelijk verklaren 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel en advies commissie bezwaarschriften 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Twee ingekomen bezwaren 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

Neen 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

Ja, bezwaarmakers worden door afdeling Beleid geïnformeerd. 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: W.E.N. Rijnsaardt 

13 Meer informatie 
bij:  

C. Huijskes, tel. 0315 292 232; e-mail: c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl,  

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011  

 

Bundelnummer :  4  
 

11int00609 
 
Onderwerp  : Beleidskader `Tijd voor nieuwe energie´ 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De twee ingekomen bezwaren tegen het beleidskader niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
 
 
Aanleiding 
In de brieven van 5 en 6 juli van resp. mevr. C.P. Penders/dhr. G.J.B. Meijer en dhr. J. Gilsing/dhr. G. 
Massop maken deze inwoners bezwaar tegen het door de raad op 23 juni vastgestelde beleidskader ‘Tijd 
voor nieuwe energie’. De bezwaren betreffen met name het onderwerp windenergie in het beleidskader. De 
commissie  bezwaarschriften heeft kennisgenomen van deze bezwaren en hierover een advies uitgebracht 
(bijlage 1). Over deze bezwaren moeten besluiten genomen worden. Het nemen van de besluiten tegen 
bezwaren is wettelijk voorgehouden aan het orgaan dat het besluit genomen heeft, i.c. de raad. Hierbij 
adviseren wij u over deze bezwaren.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Besluiten over twee ingekomen bezwaren. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Er kan geen bezwaar/beroep worden ingesteld tegen een vastgestelde beleidsregel. 

De Algemene wet bestuursrecht is duidelijk over de vraag waartegen wel en geen bezwaar/beroep 
kan worden ingesteld. Tegen het vaststellen van een beleidsregel kan geen bezwaar/beroep 
worden ingesteld. Het beleidskader dient als zodanig te worden gezien. 

 
1.2 De Commissie Bezwaarschriften adviseert de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. 

De commissie is het eens met het gestelde onder argument 1.1 en adviseert beide 
bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. 

 
Kanttekeningen 

 
a. Gelet op de inhoudelijke kant van de zaak kan verwacht worden dat de bezwaarmakers, indien de 

windenergieplannen haalbaar worden geacht, de Wabo-procedures zullen benutten om hun 
bezwaren in te brengen.  
Een en ander noodzaakt (des te meer) tot een goede en zorgvuldige onderbouwing van de 
windenergieplannen. 

 
Uitvoering 
 
Planning 

• De raad behandelt het bezwaar op 13 oktober.  
• Daarna worden de bezwaarmakers schriftelijk geïnformeerd. 

 
Communicatie 
De bezwaarmakers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van de raad. 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 



Gemeente Oude IJsselstreek 

Ontvangen: 24/08/2011 

11ink14352 

Advies van de Commissie bezwaarschriften 

Advies met betrekking tot de bezwaarschriften van mevrouw C.P. Penders, Acacialaan 9 en de heren 
J..H.R. Gilsing en G.H.L. Massop, respectievelijk Netterdensestraat 12 en Acacialaan 17 in Netterden 
tegen het vaststellen van het beleidskader "Tijd voor nieuwe energie". 

Gevolgde procedure 
Op 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad het beleidskader "Tijd voor nieuwe energie" vastgesteld. 
Tegen de vaststelling van dit beleidskader hebben mevrouw Penders en de heren Gilsing en Massop 
bezwaar gemaakt. 

Ontvankelijkheid 
In artikel 1:3, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) staat dat onder een besluit wordt 
verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Een zodanige rechtshandeling moet volgens vaste jurisprudentie zijn gericht op een 
extern rechtsgevolg. 

In artikel 7:1, eerste lid Awb staat dat aan degene wie het recht is toegekend beroep bij een 
administratie rechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen bezwaar dient te maken, tenzij... 

In artikel 8:1, eerste lid van de Awb staat dat een belanghebbende tegen een besluit beroep in kan 
stellen bij de rechtbank. Ingevolge artikel 8:2, aanhef en onder a kan geen beroep worden ingesteld 
tegen o.a. een beleidsregel. 

De commissie stelt vast dat het beleidskader "Tijd voor nieuwe energie" geen besluit is in de zin van 
de Awb. Er is hier immers geen sprake van een rechtshandeling, maar van het vaststellen van een 
beleidsregel. 

Overigens merkt de commissie op dat het bezwaarschrift van de heren Gilsing en Massop niet is 
ondertekend. Normaliter zouden bezwaarmakers de gelegenheid hebben gekregen om het 
bezwaarschrift alsnog te ondertekenen. Dit is nu echter nagelaten, omdat de commissie, als het 
bezwaarschrift wel ondertekend zou zijn, ook zou adviseren om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te 
verklaren om bovenstaande reden. 

Artikel 7:3, sub a van de Awb bepaalt dat van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien 
indien het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is. Gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Verordening 
Commissie bezwaarschriften heeft de voorzitter van de Commissie besloten dat in het onderhavige 
geval van het horen wordt afgezien omdat het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is. 

Advies 
Op grond van vorenstaande adviseren wij u de bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. 

Vastgesteld op 23 augustus 2011 

Commissie bezwaarschriften 
de secretaris, 

-̂ S§ÏS2 
I.G.M. Frerix 

11CB032 
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