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Motie vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 30 april 2015, 

 

Kennis genomen hebbend van: 

- De besluiten van de raad dd 20 december 2012 en 28 november 2013 inzake Elswoutshoek 

 

Overwegende dat: 

- De raad in zijn besluit van 20 december 2012 aan het college opdracht heeft gegeven om 

met de initiatiefnemers een oplossing te vinden voor het in stand houden van het landgoed 

inclusief het bouwen van een gezinswoning, een oplossingsrichting te bespreken en vast te 

stellen en een plan van aanpak voor te leggen aan de gemeenteraad; 

- De raad in zijn besluit van 28 november 2013 een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 

heeft afgegeven; 

- De Vvgb niet kan worden ingetrokken nadat deze is verleend,1 

- Op grond van artikel 2.4 Wabo het college zelf op een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moet beslissen; 

- Een aanvraag tot op heden niet is ingediend, maar dat dit alsnog kan gebeuren; 

- Het college moet nagaan of zij een aanvraag om een omgevingsvergunning kan weigeren; 

 

Is van mening dat: 

- Op grond van artikel 2.12, eerste lid aanhef en sub a, 3 Wabo het college de 

omgevingsvergunning slechts kan weigeren indien sprake is van strijd met een goede 

ruimtelijke ordening; 

- Het college echter niet meer de vrijheid heeft om de omgevingsvergunning te weigeren in 

verband met aspecten waarvoor de Vvgb is afgegeven, aangezien deze is afgegeven juist 

voor het aspect van de goede ruimtelijke ordening.2 

 
Draagt het college op: 

- Uitvoering te geven aan de vervolmaking van de besluiten van de raad dd 20 december 

2012 en 28 november 2013 en de aangelegenheden zoals verwoord in laatstgenoemd besluit 

zo spoedig mogelijk af te wikkelen door een omgevingsvergunning te verlenen zodra een 

aanvraag hiertoe is ingediend conform het inrichtingsplan Utiliteitszone. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

                                                 
1
 Kamerstukken II 30844, nr 3, toelichting artikel 2.31 Wabo 

 
2
 Kamerstukken II 30844, nr 8, p 14 


