
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 21 januari 2021

Zaaknummer : 166082

Onderwerp: : Verzoek intrekken bestemmingsplan en omgevingsvergunning windpark Den Tol

De raad wordt voorgesteld
1. Het verzoek  af te wijzen van Amice advocaten om het onherroepelijke bestemmingsplan voor windpark Den Tol 

in te trekken.

2. De reactie op het verzoek over te dragen aan het college.

Aanleiding
Amice advocaten heeft namens Stichting Tegen Wind een verzoek ingediend om het onherroepelijke 
bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor windpark Den Tol in te trekken. Gesteld wordt dat de besluiten niet 
zijn getoetst aan me.r. Dit is echter aantoonbaar wel gebeurd. Het verzoek om de besluiten in te trekken kan daarom 
worden afgewezen. Omdat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en de omgevingsvergunning door het 
college, moeten beide bestuursorganen een besluit nemen over het verzoek.

Wat wordt met beslissing bereikt
Door het verzoek af te wijzen blijft het onherroepelijke bestemmingsplan voor windpark Den Tol van kracht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het verzoek om het bestemmingsplan in te trekken is ongegrond.

   
Amice advocaten stelt dat zowel de omgevingsvergunning als het bestemmingsplan niet zijn getoetst aan 
m.e.r. Dit is onjuist. In 2011 is voor het windpark de m.e.r.-procedure doorlopen, met als resultaat een 
gecombineerde projectMER/planMER: MER Windpark Den Tol (juni 2013). Mede naar aanleiding van de 
uitspraak van de Raad van State van 27 mei 2015 is het MER aangevuld. Dit heeft geresulteerd in de 
Oplegnotitie MER Windpark Den Tol (30 november 2015). Het MER uit 2013 en de oplegnotitie uit 2015 
liggen samen ten grondslag aan de bestemmingsplanherziening en de omgevingsvergunning voor het 
windpark. Toetsing conform m.er.-regelgeving heeft dus wel degelijk plaatsgevonden. Het verzoek is niet 
gegrond.

2.1. Het college heeft eind november 2020 al gereageerd op het verzoek.
   

Het verzoek van Amice advocaten heeft betrekking op zowel de omgevingsvergunning als het 
bestemmingsplan voor windpark Den Tol. Omdat het college bevoegd gezag is voor de 
omgevingsvergunning, is dat deel van het verzoek eind november 2020 al beantwoord.Het verzoek om de 
omgevingsvergunning in te trekken is afgewezen. Ter beantwoording van het verzoek om het 
bestemmingsplan in te trekken is een conceptbrief voorbereid die inhoudelijk aansluit op de reactie die het 
college heeft verzonden. Door de beantwoording van het verzoek om het bestemmingsplan in te trekken 
over te dragen aan het college, wordt voorkomen dat eventuele verdere correspondentie via verschillende 
wegen gaat lopen. 

Kanttekeningen
a. De gemeente is in gebreke gesteld wegens een te late reactie

Het verzoek om de besluiten in te trekken is in eerste instantie gedaan door Amice advocaten per brief van 
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Bijlagen
1. Verzoek tot herzien - intrekken besluiten bestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark Den Tol 

Netterden, 17 juli 2020
2. In gebreke stelling voor niet tijdig beslissen op op verzoek tot onherroepelijke intrekken bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning windpark Den Tol, 11 november 2020
3. Reactie college 24 november 2020

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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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……………….

☐ ……………………………………………….

3


	Raadsvoorstel
	De raad wordt voorgesteld
	Aanleiding
	Wat wordt met beslissing bereikt
	Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
	Kanttekeningen
	Kosten, baten, dekking
	Uitvoering
	Raadsvergadering d.d.



