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Beslissing op bezwaar, Zesde Tochtweg te Waddinxveen
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Geachte heer Plug,
Op 31 juli 2020 heeft u, namens Beijerinck B.V. te Waddinxveen, op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht een bezwaarschrift ingediend tegen ons besluit van 25 juni 2020 met kenmerk ODH-202000070678. Dit besluit betreft de weigering van de vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) van 25 juni 2020 voor het realiseren van een biomassa-installatie aan
de Zesde Tochtweg te Waddinxveen.
In deze brief delen wij u onze beslissing mee op uw bezwaarschrift.
Advies van de bezwarencommissie
Wij hebben de bezwarencommissie advies gevraagd over de ingediende bezwaren. Op 8 oktober heeft een
digitale hoorzitting plaatsgevonden middels videoconferencing.
De bezwarencommissie heeft op 10 december 2020 het volgende advies uitgebracht over uw bezwaren:
“De bezwarencommissie adviseert het besluit in stand te laten.”
Beoordeling advies
Wij nemen het advies van de bezwarencommissie over. In de bijlage treft u het (volledige) advies van de
bezwarencommissie aan inclusief het verslag van de hoorzitting. Voor de inhoud en motivering van ons
besluit verwijzen wij, in overeenstemming met artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, naar dit
advies.
Besluit
Gelet op het voorgaande nemen wij het volgende besluit:
1. Wij verklaren het door u, namens Beijerinck B.V. te Waddinxveen, ingediende bezwaarschrift
ongegrond;
2. Wij handhaven ons besluit van 25 juni 2020 met kenmerk ODH-2020-00070678.

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na de dag van verzending beroep aantekenen bij de Rechtbank Den Haag, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.
Het aantekenen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt. Indien u de inwerkingtreding
van dit besluit wilt uitstellen, kunt u bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt het verzoek richten aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.
In bepaalde gevallen is het mogelijk het beroep en/of het verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in
te dienen. Voor de mogelijkheden en voorwaarden kunt u onder andere de volgende website raadplegen:
https://loket.rechtspraak.nl/.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ir. L.P. Klaassen
Directeur Omgevingsdienst Haaglanden
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