Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.1
Doetinchem, 26 februari 2020

Beslissing op bezwaar
Te besluiten om:
Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren conform het advies van de Commissie
bezwaarschriften.
Inleiding
Op 25 juli 2019 heeft het college van burgemeester en eethouders een omgevingsvergunning
verleend voor het realiseren van een biologische pluimveehouderij. Op 26 juli 2019 is de
omgevingsvergunning gepubliceerd. In de publicatie is vermeld dat de gemeenteraad een
definitieve verklaring van geen bedenkingen (hierna: Vvgb) heeft afgegeven op 18 juli 2019.
Op 24 juli 2019 heeft het college de definitieve omgevingsvergunning met de nota van
beantwoording van zienswijzen naar omwonenden gestuurd. Op 12 juli 2019 is bezwaar
ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad tot het afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen voor de omgevingsvergunning.
Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift heeft de Commissie bezwaarschriften
(hierna: de Commissie) op 24 januari 2020 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies
bieden wij u nu dit voorstel aan.
Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift is niet- ontvankelijk conform het advies van de Commissie
bezwaarschriften.
De commissie is van mening dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is omdat een verklaring van
geen bedenkingen een vereiste instemming is van een ander bestuursorgaan. De kern van het
advies is dat de verklaring van geen bedenkingen geen appellabel besluit is maar een
instemming van een ander bestuursorgaan die onderdeel uitmaakt van de verleende
omgevingsvergunning. Men dient een zienswijze in tegen het ontwerpbesluit, niet tegen het
ontwerp van de vvgb. Het is - strikt genomen - niet mogelijk om een zienswijze in te brengen
tegen het ontwerp-vvgb. In plaats daarvan dient men een zienswijze in tegen het
ontwerpbesluit waarin de vvgb is verwerkt. De bezwaarde heeft op 20 maart 2018 een
zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ingediend. Deze is beantwoord in de
zienswijzennota op 23 juli 2019. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegen de definitieve
Vvgb. Het standpunt van de commissie delen wij helemaal. Daarom kunnen wij ons vinden in het
advies en overwegingen van de commissie (zie bijlage 1).
1.2 De raad is bevoegd om de beslissing op bezwaar te nemen.
De raad is bevoegd om de beslissing op bezwaar te nemen, omdat de Vvgb door de raad is
gegeven.
Financiën
Niet van toepassing.
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Kanttekeningen
Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank.
Vervolg
Bezwaarde zal, conform de conceptbrief, op de hoogte worden gesteld van dit besluit
(zie bijlage 2).
Bijlagen
1. Advies van de Commissie bezwaarschriften d.d. 24 januari 2020.
2. Beslissing op bezwaar.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beslissing op bezwaar;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren conform het advies van de Commissie
bezwaarschriften.

Aldus besloten in zijn vergadering van 5 maart 2020,

, griffier

, voorzitter

