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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Het bezwaar van bezwaarmaker d.d. 22 mei 2020 tegen het raadsbesluit van 30 april 2020
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.
Bijlage(n)
1. Het bezwaarschrift d.d. 22 mei 2020
2. Aanbieding advies
3 Advies van de Commissie voor Advies van de Bezwaarschriften d.d. 17 november 2020
Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit d.d. 8 december 2020 en de daarbij behorende stuken.
2. Deskundigennotitie Dienstenrichtlijn De Tweeling Nieuw-Amsterdam-Veenoord d.d. 13 oktober 2020
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1. Inleiding
Op 17 december 2019 is door bezwaarmaker een verzoek ingediend tot wijziging van de planregels die
gelden voor het perceel met adres De Velden 1 te Veenoord. Meer specifiek heeft bezwaarmaker
verzocht om de ter plaatse geldende beperking in de gebruiksmogelijkheden voor bestaande
detailhandel op te heffen door ter plaatse alle vormen van detailhandel toe te staan.
Op 30 april 2020 heeft uw raad het verzoek afgewezen. Bij brief van 22 mei 2020 heeft bezwaarmaker
bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. Daarbij heeft bezwaarmaker eveneens verzocht om in te stemmen
met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Op 24 september 2020 heeft uw raad met dit verzoek
niet ingestemd. Op 17 november 2020 heeft de onafhankelijke Commissie voor advies van de
bezwaarschriften geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
2. Beoogd effect
Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
3. Argumenten
1.1. Wij zien geen reden om het advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften niet over
te nemen.
Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Commissie van advies voor de bezwaarschriften.
Het betreft hier een onafhankelijke commissie, die de gemeentelijke bestuursorganen adviseert met
betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.
Deze commissie heeft het bezwaar behandeld in haar hoorzitting van 18 oktober 2020 en vervolgens
advies uitgebracht aan uw raad. Wij delen het standpunt van de commissie en de daaraan ten grondslag
liggende overwegingen. Het advies van de commissie nemen wij dan ook over. De overwegingen van de
commissie dienen op deze plek als ingelast en herhaald te worden beschouwd.
4. Kanttekeningen
Geen
5. Financiën
De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen bepaalt dat bij niet tijdige beslissen op een
bezwaarschrift het bestuursorgaan een dwangsom is verschuldigd. Deze termijn is verlopen zodat
bezwaarmaker recht heeft op een tegemoetkoming van € 1442,-- (prijspeil 2020).
6. Uitvoering
Tegen de beslissing op bezwaar staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Het beroep moet
binnen 6 weken naar verzenddatum van het besluit worden ingediend.
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 8 december 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020, B&W nummer: 20/635;

besluit:
1. Het bezwaar van bezwaarmaker d.d. 22 mei 2020 tegen het raadsbesluit van 30 april 2020 ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2021.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

