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Onderwerp 

Vindo Solar B.V./raad van de gemeente 

West-Betuwe 
niet tijdig beslissen vaststelling Bp 

Hierbij zend ik u - ter informatie - stukken die betrekking hebben op de bovenvermelde 

procedure. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 

de griffier 
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Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 
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- NADERE REACTIE BEROEP NIET TIJDIG BESLISSEN - 

Geacht college, 

Namens cliënte, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vindo Solar B.V., wenden 

wij ons tot u in de procedure met bovengenoemd zaaknummer ter zake het navolgende. 

1. beroepsprocedure 

Cliënte (hierna: Vindo Solar) is sinds 2017 in samenwerking met de gemeente West-Betuwe bezig 

met het realiseren van een zonnepark voor een periode van maximaal 25 jaar op de locatie 

Ridderslag 4 te Beesd. 

Om de realisatie van het zonnepark mogelijk te maken is door Vindo Solar in samenspraak met de 

gemeente op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een procedure opgestart om te 

komen tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Daartoe is op 26 oktober 2018 de 

kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Zonnepark Beesd' in de 

Staatscourant gepubliceerd. 

Tot op heden is er nog geen formeel besluit op dit bestemmingsplan genomen en is dit besluit ook 

niet op de voorgeschreven bekend gemaakt. Ook heeft de raad in de raadsvergadering van 9 februari 

2021 geen besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan genomen, en is dit besluit niet 

binnen twee weken na de ingebrekestelling van 19 april 2021 bekendgemaakt. Om die reden heeft 

Vindo Solar brief d.d. 5 mei 2021 beroep ingesteld tegen de niet-tijdige vaststelling van het 

bestemmingsplan. Daarbij is uw Afdeling verzocht het beroep versneld te behandelen. 
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2. Geen (tijdig) verweer 

Bij brief d.d. 6 mei 2021 heeft uw Afdeling de start van de beroepsprocedure aan Vindo Solar gemeld 

en bevestigd dat de onderhavige procedure versneld zal worden behandeld. Daarnaast heeft u bij 

brief van diezelfde datum de raad verzocht om een verweerschrift in te dienen. U heeft de raad 

daartoe de gelegenheid geboden tot en met 20 mei 2021. 

Naar aanleiding van het verstrijken van deze termijn hebben wij op 28 mei 2021 gebeld met de 

behandelend ambtenaar van uw Afdeling. Tijdens dit telefonisch contact is gemeld dat er geen 

verweerschrift is ingediend en dat hierover contact met de raad zou worden opgenomen. In een 

recent telefoongesprek van 10 juni jl. met een andere medewerker is ons bevestigd dat de raad geen 

verweer heeft gevoerd. Het beroepschrift zou nu ter behandeling voorliggen bij uw Afdeling. 

3. Belang bij snelle uitspraak 

Ingevolge artikel 8:42 lid 1 Awb dient een bestuursorgaan op verzoek van de bestuursrechter binnen 

vier weken na de dag van de verzending van de gronden (6 mei 2021) een verweerschrift in. Onder 

toepassing van artikel 8:52 lid 2 onder b Awb is deze termijn door uw Afdeling verkort naar twee 

weken. Inmiddels zijn meer dan vijf weken verstreken, maar blijkbaar heeft de raad nog altijd geen 

verweerschrift ingediend. 

Nu de termijn voor het indienen van een verweerschrift ruimschoots is verstreken, is er geen reden 

meer om niet tot uitspraak over te gaan. Immers staat vast dat de wettelijke beslistermijn voor het 

nemen van een weigeringsbesluit op 23 februari 2021 is verstreken, en dat de raad heeft nagelaten 

om op grond van artikel 3.8 lid 1 onder e Wro binnen twaalf weken na de terinzagelegging te 

beslissen omtrent de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Ook heeft de raad nagelaten om 

tijdig een (weigerings)besluit bekend te maken naar aanleiding van de raadsvergadering van 9 

februari 2021. In de visie van Vindo Solar kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dat het 

beroep kennelijk gegrond is, en dat haar verzoek voor toewijzing gereed ligt. 

Dat er reden is om op korte termijn tot uitspraak over te gaan geldt temeer nu uw Afdeling (terecht) 

gekozen heeft voor een versnelde behandeling van het onderhavige beroep. Vindo Solar heeft 

immers een rechtens te respecteren belang bij een snelle bekendmaking van het (weigerings)besluit, 

omdat het project reeds veel kostbare vertraging heeft opgelopen. Dat de raad klaarblijkelijk geen 

gebruik heeft gemaakt van de door u geboden termijn om een verweerschrift in te dienen, is een 

omstandigheid die uitsluitend voor zijn eigen rekening en risico behoort te komen. 
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4. Verzoek 

Gelet op het voorgaande verzoekt Vindo Solar uw Afdeling eerbiedig om zo snel mogelijk uitspraak te 

doen en over te gaan tot gegrondverklaring van haar beroep, met toewijzing haar verzoek. 

Een afschrift van deze brief zenden wij ter kennisgeving aan de raad van de gemeente West-Betuwe. 

De verdere berichtgeving van uw 

Met vriendelijke groet 

Dir ger NA/ 

lenaar en J.L.G. Niederer 

,( 

eling zien wij met belangstelling tegemoet. 
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