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Geachte , 
 
Op 12 juli 2019 hebben wij uw bezwaarschrift ontvangen. U maakt bezwaar tegen het  
besluit van de gemeenteraad tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen 
voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van een biologische vleeskuikenhouderij. 
Het college van burgemeester en wethouders hebben uw bezwaar voorgelegd aan de 
Commissie bezwaarschriften en op 24 januari 2020 haar advies ontvangen. In deze brief 

leest u de beslissing op bezwaar die door de raad is genomen. 
 
Wat heeft de raad besloten? 
De raad heeft op @@@@ 2020 besloten: 

1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften van 24 januari 2020 over te nemen; 
2. Uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
Wat is het advies van de Commissie bezwaarschriften? 
Dit bezwaarschrift is behandeld door de Commissie bezwaarschriften van de gemeente 
Doetinchem (verder: de commissie). De commissie heeft uw bezwaarschrift zonder 
hoorzitting behandeld.  
 
Het advies luidt als volgt: 
De commissie (Kamer Algemeen) adviseert burgemeester en wethouders de raad voor te 
stellen om uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.  
Het eerdere advies van de commissie van 18 november 2019 is gerectificeerd op 24 januari 
2020. Per abuis was niet opgenomen dat de raad de beslissing op bezwaar moet nemen 
omdat zij ook de instemming voor de verklaring van geen bedenkingen heeft verleend. In 
het eerdere advies was voorgesteld om burgemeester en wethouders de beslissing op 
bezwaar te laten nemen. 
 
Wat zijn de overwegingen van de commissie? 
De commissie is van mening dat uw bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van de 
gemeenteraad tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) 
voor een omgevingsvergunning. De verklaring van geen bedenkingen is op grond van 
artikel 2:27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) 
afgegeven. Tegen dit besluit is naar het oordeel van de commissie geen bezwaar en 
beroep mogelijk op grond van artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. 
Een verklaring van geen bedenkingen is een vereiste instemming van een ander 
bestuursorgaan (de gemeenteraad) voor het verlenen van een omgevingsvergunning door 
het college van burgemeester en wethouders. Om die reden is geen bezwaar tegen de 
vvgb mogelijk. Daarom dient uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te worden verklaard.  
Het advies van de commissie is als bijlage opgenomen bij deze brief en moet als ingelast 
bij dit besluit worden beschouwd.  
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Beroepsmogelijkheid 
Bent u het niet eens met deze beslissing op bezwaar? Dan kunt u schriftelijk binnen zes 
weken na de verzenddatum van dit besluit een beroepschrift indienen. Dit moet bij de 
Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030  6800 EM Arnhem. Het 
beroepschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: 
1. uw naam en adres; 
2. de datum; 
3. een kopie van het besluit waartegen u beroep aantekent; 
4. redenen voor het beroep;  
5. uw handtekening. 
 
Hebt u nog vragen? 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met 
mevrouw L. Mekouar. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer (0314) 377385 of via e-mail: 
l.mekouar@doetinchem.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


