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6. Ingebrekestelling

Gelet op het vorenstaande stelt Vindo Solar de gemeenteraad bij deze in gebreke ex artikel 4:17 

Awb. Dat betekent dat uw gemeenteraad nog twee weken de tijd heeft om het besluit tot weigering 

van het bestemmingsplan bekend te maken. 

Als uw gemeenteraad nalaat binnen twee weken na heden een formeel besluit omtrent de weigering 

van het bestemmingsplan te nemen en bekend te maken, zal beroep worden aangetekend bij de 

rechtbank wegens het niet tijdig nemen van een besluit. In dat geval zal de bestuursrechter worden 

verzocht om de gemeenteraad op te dragen om binnen een door de bestuursrechter in goede justitie 

te bepalen zo kort mogelijke termijn alsnog dit besluit te nemen en bekend te maken op straffe van 

een dwangsom per dag dat uw raad daarmee in gebreke blijft. Vindo Solar gaat ervan uit dat een 

dergelijk beroep achterwege kan blijven en dat uw raad alsnog binnen de gestelde termijn het besluit 

omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan bekendmaakt in de Staatscourant en langs de 

elektronische weg alsmede door toezending rechtstreeks aan Vindo Solar en ondergetekende ex 

artikel 3:43 en 3:44 van de Awb. Vindo Solar handhaaft in ieder geval onverkort haar 

aansprakelijkstelling d.d. 22 februari 2021. Zij verzoekt uw raad met klem om toch positief te 

beslissen zodat een procedure bij de Raad van State alsmede een civiele claim achterwege kan 

blijven. 

7. Tot slot

Een afschrift van deze brief zend ik heden gelijktijdig ter kennisgeving aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe. 

1} Aansprakelijkstelling d.d. 22 februari 2021; en

2} lnformatienota d.d. 2 maart 2021.

Het formele besluit van uw raad ziet Vindo Solar graag tijdig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dirkzwager N.V.

Bijlagen:
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IV. Projectkosten in de vorm van onderzoeken en studies

ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure

Blad 7 van brief d.d. 22 februari 2021 

€ 50.000,--

Het bovenstaande betekent dat, indien en voor zover de raad uiteindelijk zou beslissen tot een 

weigering, Vindo Solar in ieder geval€ 452.000,-- schade lijdt. Voor die schade wordt de gemeente bij 

deze aansprakelijk gesteld. Daarbij behoudt Vindo Solar zich voor dit moment alle rechten voor ten 

aanzien van andere schadeposten waaronder de vertragings- en exploitatieschade. 

8. Het verzoek

Gelet op deze brief verzoekt Vindo Solar de raad met klem om alsnog positief te beslissen op het 

voorliggende bestemmingsplan/project. Daarmee zou een onrechtmatig besluit en de daaruit 

voortvloeiende schade kunnen worden voorkomen, en nog belangrijker; een bijdrage van 5% van de 

gemeentelijke duurzaamheidsdoestellingen in goede samenwerking kunnen worden gerealiseerd. 

1. Memo d.d. 18 december 2020; 

2. De Participatiewaaier; en 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, teken ik, 

Met vriendelijke groet,

Dirkzwager N.V.

Bijlagen:

3. Q&A Lokale Participatie Holland Solar.


































































