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Onderwerp

Beslissing op bezwaarschrift afwijzing aanvraag tot
vaststelling bestemmingsplan voor een grondgebonden
agrarisch bedrijf aan de Burgemeester ten Holteweg te
Dalen.
Het bezwaar ongegrond te verklaren conform het advies
van de Bezwaarschriftencommissie en het besluit in stand
te laten

Voorgesteld besluit

Aan de raad,
Inleiding
De heer H. Blaauwgeers heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van uw raad van 19
september 2017 waarin is besloten tot afwijzing van de vaststelling van een bestemmingsplan aan
de Burgemeester ten Holteweg (ongenummerd) te Dalen.
Dit bezwaarschrift is behandeld tijdens de vergadering van de Bezwaarschriftencommissie (hierna
commissie) van 14 februari 2018. De commissie heeft op 5 maart 2018 advies uitgebracht.
Argumenten
Het bezwaar is in de Bezwaarschriftencommissie op 14 februari 2018 behandeld. De
Bezwaarschriftencommissie het op 4 maart 2018 geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren.
De commissie is van oordeel dat uw raad gelet op de aan hem toekomende beleidsvrijheid in
redelijkheid de gevraagde herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Coevorden" heeft
kunnen weigeren. De commissie acht het niet onredelijk dat de raad wenst vast te houden aan het
gemeentelijke beleid zoals neergelegd in dat plan. Er zijn geen bijzondere omstandigheden
gebleken op grond waarvan thans een afwijking van dat beleid gerechtvaardigd is. Gelet op de
aanvraag en het beleid zoals verwoord in het bestemmingsplan kan de weigering het
bestemmingplan buitengebied Coevorden te herzien in stand blijven.
Opmerkingen
De beslissing op bezwaar dient op uiterlijk 9 mei bekendgemaakt te worden. De beslistermijn is al
verdaagd en kan niet nog een keer verdaagd worden. Dat betekent dat in de gemeenteraad van 24
april uw raad een besluit dient te nemen over de beslissing op bezwaar.
Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Aanpak/uitvoering
Uw raad dient de beslissing op bezwaar te nemen. Na schriftelijke bekendmaking kan de heer
Blaauwgeers beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State te Den
Haag.
Communicatie
Geen.
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