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Onderwerp Aanvultende vragen inzake biomineralen fabriek - ll

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Wethouder Lok

U heeft recent een verzoek tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen aangaande
Biomineralen bij de provincie ingediend. De VLP wil U graag op het volgende wijzen (uit
memorie van toelichting blz 28): Voor een uitgebreidere toelichting op de procedure met
betrekking tot de wgb wordt verwezen naar het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie
Hieronder wordt deze kort geschetst.

De wgb komt alleen voor in de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Wanneer een
aanvraag is ontvangen, beoordeelt het bevoegd gezag of er aspecten zijn waaromtrent een
ander bestuursorgaan een wgb moet afgeven. lndien dat het geval is, zendt het de
aanvraag zo spoedig mogelijk aan het orgaan dat bevoegd is de verklaring te geven. Het
ontwerp van de beslissing omtrent de wgb doorloopt dezelfde procedure als het
ontwerpbesluit, hetgeen betekent dat ten aanzien van beide onderdelen (ontwerpbesluit en
ontwerp-wgb) zienswijzen kunnen worden ingediend. De beoordeling en eventuele
venrverking daarvan in de definitieve beslissing omtrent de verklaring geschieden door het
orgaan dat bevoegd is de verklaring te geven. Het bevoegd gezag venruerkt vervolgens de
definitieve beslissing omtrent de verklaring in de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Tijdens de laatste commissievergadering werd medegedeeld dat de ontwerpbeschikking
spoedig ter inzage zou komen.

Vraaq

l. Beide documenten dienen gelijktijdig ter inzage aangeboden te worden. ls er al een
datum bekend voor de start van de zienswijze procedure?

Tijdens de commissievergadering werd ook gesproken over een nader op te stellen "GGD-
stuk". Dan wil de VLP u wijzen op art 3:1 1 , eerste lid, onderscheidenlijk art 3:2 uit Algemene
wet bestuursrecht.

Afdel i n g 3.2. Zor gvu ld i g hei d en belan genañlreg i n g
Artikel 3:2
Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent
de relevante feiten en de af te wegen belangen.
Artikel 3:11
1. Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking
hebbende stukken die redelijkeruvijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter
inzage.



Dit geldt dus volgens de Vlp ook voor het "GGD-stuk", wat is toegezegd.

Vraaq:

2.Wordt met publicatie van de ontwerpbeschikking Biomineralen gelijktijdig het "GGD-
stuk" ter inzage gelegd?

Namens de fractie van de VLP,

Jos Heeren

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Er is nog geen datum bekend waarop het ontwerpbesluit ter inzage zal worden gelegd. Omdat in
dit geval sprake is van een gefaseerde aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij in de
voorliggende 1" fase de activiteit 'milieu' is aangevraagd, is het er inzage leggen van de door u
bedoelde wgb nog niet aan de orde. Deze vvgb is pas benodigd voorafgaand aan het kunnen
verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit'bouwen'door ons college, welke in de
2" fase zal worden aangevraagd. De omgevingsvergunningen 1" en 2u fase mogen niet
afzonderlijk gebruikt worden, dus er is pas sprake van een volledige bruikbare
omgevingsvergunning als zowel de 1u én de 2" fase verleend zijn.

2. Gelijktijdig met het ontwerpbesluit zal ook het GGD-advies ter inzage worden gelegd
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