
 

Art. 32 vragen De Wakkere Geelbuik over bezwaarschrift Omgevingsvergunning Populierenweg 45 

 

Context  

Het college heeft recent een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van ‘bedrijfshallen en 

kantoorruimte’ op het perceel Populierenweg 45.  Het bouwplan is in hoofdzaak in strijd met het 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Tappersheul c.q. met de kaders die de gemeenteraad in het 

bestemmingsplan gesteld heeft. Toch heeft uw college gemeend mee te werken aan het bouwplan. 

            

In reactie op mondelinge vragen van De Wakkere Geelbuik over de verleende omgevingsvergunning 

stelde uw college, dat de gemeenteraad geen rol heeft in de bezwaarprocedure, omdat het 

bezwaarschrift gericht is tegen een besluit van het college. Het college neemt een besluit, nadat de 

bezwaarschriftencommissie  advies heeft uitgebracht.   

De commissie bezwaarschriften heeft op 19 maart advies uitgebracht over de ingediende 

bezwaarschriften. 

Het advies luidt als volgt: 

 

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders: 

1. bezwaarden ontvankelijk te verklaren; 

2. de bezwaarschriften gegrond te verklaren; 

3. het besluit te herroepen; 

4. voor verlening van de omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure te  

   doorlopen; 

5. proceskosten te vergoeden aan bezwaarden die hierom verzocht hebben. 

 

 

 

 



Vragen: 

1. Waarom heeft uw college gemeend omgevingsvergunning te (kunnen) verlenen voor een 

bouwplan, dat in hoofdzaak in strijd is met het vigerend bestemmingsplan? (zie motivering advies 

commissie bezwaarschriften) 

2. Heeft uw college de bezwaarschriften al gegrond verklaard? 

3. Heeft uw college het besluit waartegen bezwaar gemaakt is, al herroepen? 

4. Is uw college voornemens de uitgebreide voorbereidingsprocedure te doorlopen ten einde de 

gevraagde omgevingsvergunning alsnog te verlenen? 

5. Welke aanpassingen van de bouwaanvraag en/of het bestemmingsplan acht het college 

noodzakelijk om de omgevingsvergunning alsnog te kunnen verlenen? 

6. Welke rol ziet u voor de gemeenteraad in de uitgebreide voorbereidingsprocedure? 

7. hoeveel bedragen de te vergoeden proceskosten? 

8. Heeft uw college al een besluit genomen op het advies van de commissie bezwaarschriften?  

   -  Zo ja, hoe luidt dit besluit? 

   -  Zo nee, op welke termijn kunnen we dit besluit tegemoet zien?   

 

Ik zie uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.  

Met vriendelijke groet, 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik 

(maandag 6 mei 2019) 


