Onderwerp: FW: RMS/Wi ndvision natu urvergun n ingsaanvraag

Geachte heer,

Hierbij geven wij u antwoord op de door u gestelde vragen.
-ls het juridisch houdbaar dat u een besluit herziet en het daarna de aanvraag
opnieuw beoordeelt met richtlijnen van een latere datum?

antwoord:
De ontwerpbeschikking weigering Wnb-vergunning dateert von 77 september 2A2L, de
zienswijze von 3 november, vio e-moil aangevuld op L5 november.
Bij beide reactíes wardt gewezen op de aonstaande wijziging vdn het stikstafsolderingsbeleid. Provinciole Staten hebben uiteindelijk in november 2027
ingestemd met het openen van de mogelijklteid von extern solderen. Doorom hebben
wij RMS in de gelegenheid gesteld haar aanvroag aan te possen

op het nieuwe beleid, wdarna wij de oanvrqdg opnieuw zullen beoordelen. Het zou
eerder van onbehoorlijk bestuur getuigen om met dit nieuwe beleid
dat zo concreet in de moak is geen rekening te houden. Het gaat hier immers om een
nieuw besluit na vernietiging van het primaire besluít doar de rechtbank.

-Hoe kunt u een natuurvergunningsaanvraag beoordelen waarin een bouwkavel
vermeld staat waarvan koopoptie verlopen is?
Of er nog een en ander gesteggeld wordt tussen Laarberg en WSB is in deze niet
relevant. Koopcontract is verlopen en WSB probeert op deze manier
tijd te rekken in de hoop dat u intussen natuurvergunning verleent.

antwooord:
Het vervallen von de koopoptie is een privaatrechtelijke kwestíe tussen het bedriif en
De Laorberg. Daar stoon wij als vergunning verlenende portíi buiten.
Het ol dan niet eigenaar/ rechthebbende zijn van de grond is geen weigeringsgrond
voor een vergunning.
-u bent ongetwijfeld op de hoogte van uitspraken in recente rechtszaken waarin
extern salderen problematisch, cq verboden is geworden?
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antwoord:
Die uitsproken zijn bij ons bekend. Bij het deÍinitieÍ beschíkken op de Wnb-aonvraqg
zullen wii rekening houden met de op dat moment
geldende feiten en omstandigheden en het op dot moment geldende recht.

Met vriendelijke groet,

Projectleider
Omgevingsdienst Rivierenla nd

Van: @ODRivierenland.nl
Verzonden: dinsdag 22 februari 20229:36

Aan:'
CC:'

Onderwerp: FW:

RMSAtVi ndvisio n natu u rvergu n ni ngsaanvraag

Geachte heer

In antwoord op uw waag. Voor zover ik het nu begrijp zijn het bedriiventerrein en het bedrijf
nog met elkaar in gesprek
Het wegvallen van de koopoptie betekent niet meteen dat er gezocht moet worden naar een
andere locatie. Maar dit is
een privaatrechteliike kwestie tussen deze partijen. Voor de beoordeling van de
vergunningaanwagen gaan wU uitvan
vestiging op de locatie zoals deze altijd gepland was. De plannen van het bedrijf en de daarop
te baseren aanvragen zullen
daar ookvan uit moeten gaan."
AIs met de beantwoording van de vraag de indruk is ontstaan dat een beoordeling van de
aanvraag los kan staan van de
beoogde locatie, dan is dat onjuist. De omgevingsvergunning heeft betrekking op een locatie
gebonden project
De kadastrale aanduiding dan wel ligging van het project is een van de indieningsvereisten om
een aanvraag in behandeling
te kunnen nemen. Dit geldt ook voor de Wnb-aanwaag.
Als het bedrijf uiteindelijk geen gebruik kan maken van de beoogde locatie waarvoor
vergunning wordt aangevraagd, dan is
dat haar risico. De vergunning is zaak gebonden, dat wil zeggen dat de vergunning wordt
verleend aan degene die het project
uitvoert waarop de vergunning betrelking heeft

Met vriendelijke groet,

Projectleider
Omgevingsdienst Rivierenland
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