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Onderwerp

Instellen van een adviescommissie volgens art. 7:13 Awb

Voorstel

a. Een adviescommissie in te stellen voor de behandeling van de bezwaarschriften
tegen de omgevingsvergunning voor de uitweg van het terrein van Horne Quartier
naar de Ambachtenhof.

b. Te bepalen dat de commissie bestaat uit de heer mr. L. Pronk als onafhankelijk
voorzitter en twee ambtelijke leden.

Inleiding

Op 25 juli 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een uitweg
vanaf het terrein van Horne Quartier naar de Ambachtenhof. Tegen die vergunning zijn 76
bezwaarschriften ingediend. Geopperd is om de hoorzitting te laten voorz¡tten door een
onafhankelijk voorzitter.

Beoogd effect/doel

De heer mr. Lars Pronk is bereid gevonden om deze hoorzitting te leiden. Hij is voorzitter
van de Bezwarencommissie in de gemeenten Nederweert, Boxmeer en Sint Anthonis en
tevens werkzaam bij de gemeente Venray.
Hij wenst die voorzittersrol nadrukkelijk niet te beperken tot het enkel horen van de
reclamanten. Het ligt dan voor de hand ook advies te geven aan het bestuursorgaan over
de te nemen beslissing op de bezwaren. Dat is immers normaal gesproken ook de taak
van de onafhankelijk voorzitter samen met de andere commissieleden.

In verband hiermee wordt geadviseerd voor deze zaak een bezwaarcommissie in te stellen
als bedoeld in artikel 7:L3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Deze adviescommissie heeft de volgende taken:

a. het horen van de belanghebbenden tijdens de hoorzitting
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b. advies uitbrengen aan het college over:
1. de ontvankelijkheid van de bezwaarschriften (wie is'belanghebbende'?)
2. de te nemen beslissing op de bezwaren.

Geadviseerd wordt de commissie als volgt samen te stellen:
1. de heer mr. Lars Pronk als onafhankelijk voorzitter
2. twee ambtelijke leden: de heer mr. Michel Jans en/of de heer mr. Leon Heesen

en/of de heer mr. Paul Hecker, juristen bij de gemeente Weeft (afhankelijk van
beschikbaarheid op de datum hoorzitting). Deze personen zijn ook al gemachtigd
om namens het college reclamanten te horen.

Argumenten

1.7 Een adviescommissie met een onafhankelijk voorzitter kan in deze situatie zorgen

voor meer vertrouwen bii de reclamanten.

Er zijn veel bezwaren ingediend en een onafhankelijk voorzitter kan een nieuw licht op de

situatie werpen.

1.2 Van een bezwarencommissie van drie personen mag een kwalitatief goed advies
verwacht worcie¡t.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten van de voorzitter worden geraamd op circa € 400,--. Deze kosten kunnen ten
laste worden gebracht van de post rechtskundige en deskundige bijstand, budget
0020000/6343016. Van het geraamde budget van € 115.225,-- resteert tot nu toe nog

€ 19.650
De commissie voldoet aãñ ¿ãã¡sen van artikel 7:1tAwb en kan dan adviSèrenããñ het
college

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Com mu n icatie/ participatie
De indieners van de bezwaarschriften worden op de hoogte gesteld van de instelling van
deze commissie.

Overleg gevoerd met

Intern:
John Camp (Fin.)
Michel Jans, Leon Heesen (Ruimte & Economie)
Paul Hecker (WIZ)

Extern:
De heer Lars Pronk
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