Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 24 juni 2021

Zaaknummer

: 256968

Onderwerp:

: Beslissing op bezwaar tegen weigeren verzoek intrekken/ vernietigen/ opschorten
bestemmingsplan Den Tol Netterden

De raad wordt voorgesteld
1. Het bezwaarschrift tegen de weigering het bestemmingsplan Den Tol Netterden in te trekken/ te vernietigen/ op
te schorten, conform het advies van de Commissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren

Aanleiding
Bij brief van 17 juli 2020 heeft de heer mr. van de Riet namens Stichting TegenWind(molens) aan burgemeester en
wethouders respectievelijk de gemeenteraad gevraagd om de op 15 mei 2017 aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
verleende omgevingsvergunning in te trekken dan wel nietig te verklaren dan wel op te schorten respectievelijk het op
23 februari 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Windpark Den Tol Netterden 2016’in te trekken dan wel nietig te
verklaren dan wel op te schorten.
Op 21 januari 2021 is door de gemeenteraad besloten om het verzoek tot intrekking dan wel vernietiging dan wel
opschorting van bestemmingsplan Den Tol af te wijzen. Dit besluit is op 8 februari verzonden aan de aanvrager.
Hiertegen werd op 1 maart 2021 bezwaar ingediend. De bezwaargronden zijn ter zitting van de Commissie
bezwaarschriften behandeld op 13 april 2021. Kernpunt vormt het Nevele-arrest van 25 juni 2020 (ook wel Vlarem IIjurisprudentie) van het Europese Hof van Justitie. Bezwaarden redeneren in lijn van het arrest dat het
Activiteitenbesluit en de -regeling niet in stand kunnen blijven waardoor de rechtmatigheid ontvalt aan de
omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.
Het verslag van de hoorzitting en het advies van de Commissie treft u aan in de bijlage bij dit voorstel.
Beslissen op bezwaar is voorbehouden aan de gemeenteraad.
Wat wordt met beslissing bereikt
Het bezwaarschrift wordt formeel afgehandeld.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het voorgestelde besluit is conform het advies van de Commissie bezwaarschriften
De Commissie is van mening dat de gemeenteraad op juiste gronden het verzoek heeft geweigerd.
1.2. De bezwaargronden treffen geen doel
Het verzoek en voorliggend bezwaar zijn gebaseerd op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit
2020 (Vlarem II-jurisprudentie). Hierin werd Belgische wetgeving overruled, wat zijn weerslag had op
vergunde projecten. Bezwaarmakers trekken onterecht een vergelijk met het Nederlandse Activiteitenbesluit
en -regeling en zijn van mening dat op basis van de uitspraak het bestemmingsplan niet langer rechtmatig
is. Deze uitleg wordt in Nederland niet onderschreven en kan daarom niet tot intrekking leiden.
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Bijlagen
1. Raadbesluit
2. Advies Commissie bezwaarschriften
3. Verslag hoorzitting Commissie bezwaarschriften

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester
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☐

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……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 24 juni 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021

gelet op het bepaalde in de 7:11 Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:
1. Het bezwaarschrift tegen de weigering van het verzoek om bestemmingsplan Den Tol Netterden in te trekken/ te
vernietigen/ op te schorten, conform het advies van de Commissie bezwaarschriften, ongegrond te verklaren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van
24 juni 2021

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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