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Bijlage(n)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de toezegging in de Commissie Grondgebied van 15 februari 2022 informeerik

u langs deze weg over het raadsvoorstel voor de Binnenweg 27 te Bennebroek.

In de commissievergadering is gesproken over de voorliggende weigering van de Verklaring Van

Geen Bedenkingen (VVGB) en of dit volledig volgens de procedure verloopt. Per abuis heeft de

ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen niet ter inzage gelegen, waardoor er nu geen besluit

genomen kan worden over de VVGB. Er zal eerst een besluit op de ontwerp VVGB moeten komen.

Conform de aangenomen motie in de raadsvergadering van 16 december 2021 ligt de mandatering

voor deze VVGB bij de gemeenteraad in plaats van bij het college. Naar verwachting zal het college

dinsdag 8 maart een besluit nemen over het voorleggen van een nieuw raadsvoorstel. Als het

college heeft besloten dit nieuwe raadsvoorstel aan u voorte leggen, zal deze dinsdag door de griffie

aan u verstrekt worden.

In dit nieuwe raadsvoorstel zal worden aangegeven dat u als raad een besluit kunt nemen over de

weigering van de ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen.

Ook zal er geen besluit meer worden genomen over de ingediende zienswijzen. Voor de volledigheid

zullen na het raadsbesluit zowel de ontwerp weigering VVGB als de ontwerp weigering

omgevingsvergunning tezamen ter inzage worden gelegd. Een ieder kan daar een zienswijze op

indienen. De indieners van de huidige zienswijzen zullen op de hoogte worden gesteld van de

verandering in de procedure en zullen de mogelijkheid krijgen hun zienswijze op de ingediende

manier voort te zetten, te wijzigen of in te trekken.

Met vriendelijke groet,
J

 

H. Wijkhuisen,

Wethouderfysiek domein
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