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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Meesters, 

 

In antwoord op uw brief van 16 juli 2016 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de procedurewijziging GOL. 

 

Vraag 1 
Waarom heeft u de gemeenteraad niet van dit besluit of te nemen besluit op de 
hoogte gebracht? Deze vraagt geldt ook t.a.v. de belanghebbenden. 
 
Antwoord 

In de collegevergadering van 19 juli jl. is een memo 'stand van zaken regionale 

opgaven' vastgesteld ter behandeling in de informatievergadering Ruimte van  

7 september 2016. Hierin wordt melding gemaakt van het besluit van GS op 15 juli 

2016 om de coördinatieregeling toe te passen. 

 

Formeel noch inhoudelijk is het nodig om de gemeenteraad hiervoor toestemming 

te vragen. De coördinatieregeling maakt de procedure overzichtelijker, efficiënter 

en sneller terwijl de inspraakmogelijkheden hetzelfde blijven. 

 

De GOL is één project. Het belangrijkste instrument om de GOL mogelijk te maken 

is het PIP. In samenhang hiermee zijn vergunningen nodig. Een aantal 

vergunningen is belangrijk voor de haalbaarheid van het PIP. Daarom is ervoor 

gekozen tegelijk met het PIP en de milieueffectrapportage (MER) ook deze 

vergunningen mee te nemen. 

 

Dit zijn er zes:  

 natuurbeschermingswetvergunning;  

 ontheffing flora- en faunawet; 

 hogere grenswaarde geluid; 
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 ontheffing productieplafond; 

 onttrekking op- en afritten; 

 aanpassing projectplan voor HoWaBo. 

 

Deze vergunningen worden tegelijk aangevraagd en maken daarmee onderdeel uit 

van de totale procedure van het PIP.  

 

Het coördinatiebesluit dat Provinciale Staten (PS) heeft genomen maakt het 

mogelijk om straks gebruik te maken van de coördinatieregeling uit de Wet 

ruimtelijke ordening. Hierdoor kunnen de vergunningen en overige besluiten die 

nodig zijn voor het project tegelijk met het PIP worden voorbereid en vastgesteld. 

Dat zorgt voor één overzichtelijke en samenhangende procedure. 

 

De rest van de benodigde vergunningen volgt na vaststelling van het PIP. De 

aannemer die het plan gaat uitvoeren is hiervoor verantwoordelijk en heeft de 

keuze die vergunningen apart of ook gecoördineerd aan te vragen. 

 

Via de projectwebsite is op 22 juni 2016 een bericht geplaatst over het 

voorgenomen besluit om de coördinatieregeling te kunnen gaan toepassen. 

Verdere berichtgeving over het coördinatiebesluit hebben we niet bewust of expres 

achterwege gelaten. Uiteraard informeren wij alle betrokkenen tijdig en zorgvuldig 

over de momenten en de manier waarop zij een reactie kunnen geven. Voordat het 

PIP, de MER en de vergunningen ter inzage gaan, is er weer een informatieavond 

gepland, waarop iedereen alvast wordt bijgepraat en gegevens kunnen worden 

ingezien. 

 

Vraag 2 
Het is gebruikelijk binnen het GOL te werken met nieuwsbrieven die 
belangstellende via de e-mail ontvangen. Waarom is daar bij dit belangrijk 
onderwerp niet voor gekozen? Vindt u niet dat u hiermee de indruk wekt dit 
onderwerp te willen maskeren? 
 
Antwoord  

Voorafgaand aan de informatieavond van 11 juli 2016 is een nieuwsbrief verspreid. 

Deze stond, net als de informatieavond, geheel in het teken van de MER en de 

verkeerscijfers. Om de informatie zuiver te houden, is ervoor gekozen in die 

nieuwsbrief geen extra informatie op te nemen over de coördinatieregeling.  

 

PS hebben met het besluit enkel de mogelijkheid gegeven om de 

coördinatieregeling toe te passen. Een besluit op procesniveau, waarop wij de 

berichtgeving passend hebben afgestemd. In de voorbereiding van het PIP en de 

MER is het nu aan Gedeputeerde Staten (GS) om samen met de GOL-partners 

inhoudelijk invulling te geven aan deze coördinatie. Belanghebbenden worden via 

de nieuwsbrief en website tijdig geïnformeerd wanneer er een inspraakreactie kan 

worden gegeven. Zoals gebruikelijk bij de GOL nemen we de ruimte om inwoners 

gedurende de voorbereiding van het PIP en de vergunningen mee te nemen in het 

proces en tussentijds te informeren. 
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Vraag 3 
Wethouder Van der Poel vertegenwoordigt de gemeente Heusden in de stuurgroep 
GOL. In hoeverre is de coördinatieregeling besproken binnen de stuurgroep? 
 
Antwoord  

Dit is besproken in de stuurgroep GOL. Gezamenlijk met de overige GOL-partners 

is besloten deze procedure te volgen. 

 

Vraag 4 
Waarom heeft u niet eerst geïnformeerd bij de gemeenteraad of hier draagvlak 
voor is? 

 
Antwoord  

Zoals aangegeven bij antwoord 1 ligt de bevoegdheid voor het PIP en de 

coördinatieregeling bij de provincie, die deze namens de stuurgroep GOL uitvoert. 

Door de stuurgroep GOL is besloten deze procedure tot toepassing van de 

coördinatieregeling te volgen, met als doel het bereiken van uniformiteit in de 

procedure voor het PIP en de vergunningenverlening, alsook een kortere 

doorlooptijd ter realisatie van de GOL. Gezien deze voordelen en het feit dat de 

inspraakmogelijkheden hetzelfde blijven, is het niet meer dan logisch deze stap te 

zetten. 

Overigens blijft de besluitvorming over sommige benodigde vergunningen een 

bevoegdheid van de gemeente, zoals het verkeersbesluit en de vaststelling van 

een hogere grenswaarde. 

 

Vraag 5 
Wanneer is of wordt door de provincie het besluit genomen om gebruik te maken 

van een coördinatieregeling? In hoeverre is dit besluit onomkeerbaar? 

 

Antwoord  

Het besluit om de coördinatieregeling toe te kunnen passen, is unaniem genomen 

door PS op 15 juli 2016. PS heeft de mogelijkheid het besluit in te trekken en in die 

zin is het dus niet onomkeerbaar. 

 

Vraag 6 

Wat is de aanleiding voor het gebruiken van een coördinatieregeling? 

 

Antwoord  

Door toepassing van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening kunnen 

de vergunningen en overige besluiten die nodig zijn voor het project tegelijk met 

het PIP worden voorbereid en vastgesteld. Dat zorgt voor één overzichtelijke en 

samenhangende procedure. Zie verder het Statenvoorstel van GS van 17 mei 

2016 (bijlage). 
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Door alles met elkaar te coördineren, kunnen inwoners nog steeds op alle 

onderdelen apart reageren, maar wordt de mogelijkheid voor die reacties geboden 

in één inspraakperiode. Alles wat met het project te maken heeft, komt zo 

overzichtelijk ter inzage terwijl de rechten op inspraak behouden blijven. 

 

Coördinatie, in plaats van alles apart, zorgt voor een snellere doorlooptijd van het 

project en maakt het proces transparant voor de inwoners. Belanghebbenden 

lopen nu niet de kans dat ze vergeten op een vergunning te reageren en daarmee 

hun rechten te verspelen. 

 

Belanghebbenden worden via de nieuwsbrief en website tijdig geïnformeerd 

wanneer er een inspraakreactie kan worden gegeven. Zoals hiervoor al werd 

opgemerkt, nemen we de ruimte om inwoners gedurende de voorbereiding van het 

PIP en de vergunningen mee te nemen in het proces en tussentijds te informeren. 

Zo is iedereen voorafgaand aan de officiële inspraak tijdig geïnformeerd met 

voldoende ruimte om zich voor te bereiden op eventuele reacties. 

 

Vraag 7 

Het gebruik maken van een coördinatieregeling heeft ongetwijfeld voor- en nadelen 

voor de provincie, maar ook voor ons als raad en natuurlijk belanghebbenden. Wij 

kennen een aantal van deze voor- en nadelen. Kunt u ze voor alle duidelijkheid 

voor iedere groep apart benoemen? 

 

Antwoord 

Wij verwijzen hiervoor naar het antwoord op vraag 6 en het Statenvoorstel van GS 

van 17 mei 2016. 

 

Vraag 8 

Kunt u daarbij ook aangeven of wij hierdoor financiële risico’s lopen? 

 

Antwoord  

Het betreft hier alleen de coördinatie van de benodigde vergunningen, die anders  

apart worden doorlopen. Dit heeft geen invloed op financiële risico´s. 

 

Vraag 9 

Een nadeel van deze regeling is dat belanghebbenden, die vaak niet terdege 

deskundig zijn, alert moeten zijn en binnen zes weken op mogelijk alle 

onderwerpen (PIP, MER, Natuurbeschermingswetvergunning, 

Waterwetvergunning, Wabo-vergunningen, etc.) bezwaar moeten hebben 

aangetekend. Vindt u dit bij een majeure project van deze omvang reëel? Bent u 

bereidt hierover op een uitgebreide manier te communiceren en hen meer tijd te 

geven voor het indienen van een bezwaar? 

 

Antwoord 

Al deze besluiten/vergunningen zijn het resultaat van de maatregelen die het PIP 

beschrijft en de onderzoeken die in het kader van de MER worden gedaan. 

Besluiten op de genoemde vergunningen 1 en 2 volgen uit de natuurtoets, 
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besluiten 3 en 4 uit het geluidsonderzoek, besluiten 5 en 6 uit de beschrijving in het 

PIP. De besluiten/vergunningen bevatten dus geen nieuwe gegevens, maar zijn 

onlosmakelijk verbonden met de gegevens uit het PIP en de MER en volgen uit 

hetgeen daar wordt beschreven. De extra moeite die het kost om in die zes weken 

ook op de vergunningen te reageren is dus zeer minimaal, omdat de argumenten 

worden ontleend aan de onderzoeken en beschrijvingen waarop men al reageert.  

 

Voordat het PIP, de MER en de vergunningen ter inzage gaan, is er weer een 

informatieavond gepland waarop iedereen alvast wordt bijgepraat en gegevens 

kunnen worden ingezien. Zo kunnen inwoners zich al tijdig voorbereiden op de 

start van de inspraak. Medio 2017 start het vooroverleg met de gemeenteraden, 

ook dan wordt er informatie gedeeld. 

 

Ten slotte hebben PS ook gevraagd om meer ruimte voor inspraak. Wettelijk is de 

inspraaktermijn zes weken conform afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Daar is 

geen ruimte voor verlenging, maar er is ook aan PS toegezegd te kijken naar de 

maximale wettelijke mogelijkheden. Dat wordt nog verder uitgewerkt, maar is nu 

nog niet bekend. 

 

Vraag 10 

Een ander in onze ogen belangrijk nadeel is dat de provincie door deze 

coördinatieregeling beschikt over de wettelijke bevoegdheden om de betreffende 

procedures te stroomlijnen. Hierbij behoren een aantal bijzondere bevoegdheden, 

zoals het vorderen van medewerking van andere bestuursorganen en de 

bevoegdheid om in de plaats te treden van een ander bestuursorgaan. Bent u het 

met ons eens dat u, wanneer wij als raad op onderdelen een andere keuze willen 

maken, zonder dit af te stemmen met de raad al onze bevoegdheden heeft 

afgestaan aan de provincie? Zo niet, dan horen wij graag van u hoe u daar dan 

tegen aan kijkt? 

 

Antwoord 

Door deze coördinatie beschikt de provincie, namens de stuurgroep GOL, over de 

wettelijke bevoegdheden om de betreffende procedures te stroomlijnen. Daartoe 

behoren ook een aantal bijzondere bevoegdheden. Echter, hiervan zal alleen in 

bijzondere gevallen gebruik worden gemaakt. Gelet op de goede samenwerking 

binnen de GOL wordt niet verwacht dat dat nodig zal zijn.  

 

 
Vraag 11 

Kunt u aangeven hoe de verdere procedure en planning er uit gaat zien nu er 

(mogelijk) gebruik gemaakt gaat worden van de coördinatieregeling? 

 

Antwoord 

De planning is ongewijzigd en, zoals ook bekendgemaakt op de laatste 

informatieavond van 11 juli 2016, is deze als volgt.  

Voor de MER worden dit najaar de onderzoeken uitgevoerd. Wettelijk vooroverleg 

over het PIP met de gemeenteraden vindt medio 2017 plaats. Het ontwerp van het 
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PIP (samen met de MER en de vergunningen) gaat in het najaar 2017 ter visie en 

wordt eind 2018 vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 

 
 


