SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

B.A. Walsma I GBTL

Datum indiening

:

15 april 2021

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Uitspraak Afdeling van de Raad van State inzake de
Hemeler Hoeve te Hemelum II

Wijze van beantwoording

:

Mondeling (eerstvolgende raadsvergadering 29 april
2021)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

29 april – voor de beantwoording wordt verwezen naar de
live uitzending van de raadsvergadering van 29 april 2021
(agendapunt 24)

Toelichting:
Op 24 maart 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedure
aangaande de Hemeler Hoeve B.V. te Hemelum. De strekking van de uitspraak is dat het beroep van de
Hemeler Hoeve B.V. gegrond is verklaard en beide besluiten zijn vernietigd. De Afdeling stelt vast dat de
besluiten onzorgvuldig zijn genomen en gebrekkig zijn gemotiveerd.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden
1.

Naar aanleiding van een door de inwoners van Hemelum ingediend wob-verzoek heeft de gemeente
SWF laten weten dat Bestemmingsplan de Soal 4 - opgesteld door adviesbureau Rho - door deze
gemeente werd betaald. Uit het factuuroverzicht dat zij ontvingen blijkt dat de gemeente tot 15
januari 2019 hieraan € 4.500,- netto heeft uitgegeven. Zijn dit de volledige kosten geweest of zijn er
destijds nog meer kosten gemaakt om het raadsvoorstel van het college ten gunste van de ondernemer
te onderbouwen?
Antwoord:

2.

Uit het factuuroverzicht blijkt verder dat adviesbureau Rho al in januari 2018 een factuur stuurde voor
het opstellen van Bestemmingsplan De Soal 4. De raad heeft echter pas op 8 maart 2018 de
startnotitie vastgesteld. Dat wil dus zeggen: maanden voordat de raad hiermee akkoord was had het
college al opdracht gegeven om een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan op te
stellen teneinde de uitbreiding van het varkensbedrijf in Hemelum mogelijk te maken. Hoe verklaart u
dat?
Antwoord:

3.

Op grond van het gelijkheidsbeginsel – dat deel uitmaakt van de Algemene beginselen van behoorlijk
bestuur – lijkt het redelijk een zelfde bedrag beschikbaar te stellen aan de inwoners van Hemelum om
een milieudeskundig advies te laten opstellen voor de onderbouwing van een weigeringsbesluit. Is het
college / de wethouder hiertoe bereid?

Antwoord:

Tussenantwoord (indien van toepassing):

