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Het hoger beroep van het college van Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Houdt Vlietrand Groen,
uw kenmerk 201404980/1/Al
Geacht heer Rietbergen,
Bijgaand treft u ons schrijven aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan inzake uw
hoger beroep met kenmerk 201404980/1/A1.
Wij verwijzen u naar de inhoud van bijgevoegde brief.
Uw gemachtigde hebben wij reeds per mail geïnfonneerd.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Senior Jurist Afdehng Juridische Zaken,

mr.
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Het hoger beroep van het college van Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Houdt Vlietrand Groen,
uw kenmerk 201404980/1/A1
Geacht college,
In uw tussenuitspraak van 27 mei 2015, inzake het hoger beroep van het college van LeidschendamVoorburg en de Vereniging Houdt Vlietrand Groen, uw kenmerk 201404980/1/A1, heeft u ons opgedragen
het besluit te herstellen door alsnog een verklaring van geen bedenkingen voor onderhavig initiatief te
verkrijgen overeenkomstig artikel 2.27 Wabo jo artikel 6.5 Bor.
Op 2 juli 2015 is in de raad het raadsvoorstel behandeld en aangenomen waarbij voor onderhavige
omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven.
Bijgevoegd treft u het aangenomen raadsvoorstel rv 61 en de besluitenlijst (onder E.6) aan.
Hiermee is alsnog de verklaring van geen bedenkingen, ex artikel 2.27 Wabo jo artikel 6.5 Bor, afgegeven.
Een afschrift van deze brief wordt ook verzonden aan het college van Leidschendam-Voorburg en de
Vereniging Houdt Vlietrand Groen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Senior Jurist AfdeUng Juridische Zaken,
mr. M.W. v^n Amerongen
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Voorstel van het college inzake Verklaring van Geen Bedenking W A B O ten aanzien van
"Omgevingsvergunning Windturbine Geva Logistics Westvlietweg'V Inleiding
Op 30 november 2011 hebben wij van De Wolff Nederland Windenergie, ten behoeve van logistiek
bedrijf Ceva Logistics, een aanvraag om omgevingsvergunning eerste fase ontvangen voor het bouwen
van een windturbine op het terrein van de bedrijfsruimte Westvlietweg 7. De aanvraag heeft
betrekking op het gebruiken van gronden en gebouwen in strijd met het de geldende
beheersverordening. Overeenkomstig artikel 3.10, lid 1, sub a, Wabo is op de aanvraag de afdeling 3.4
Awb van toepassing.
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 29 november 2012 voor een periode van zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen ingediend. Bij besluit van 23 april 2013 is de
omgevingsvergunning verleend.
In het besluit is aangegeven dat op grond van het raadsbesluit van 20 januari 2011, RIS 176693, geen
verklaring van geen bedenkingen van de Raad nodig is.
Tegen het besluit is beroep ingediend door het college van burgemeester en wethouders van
Leidschendam-Voorburg en Skagen Property Company B V en Skagen Services BV.
De rechtbank Den Haag heeft de ingediende beroepen op 12 mei 2014 ongegrond verklaard. Tegen
deze uitspraak heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hoger
beroep ingediend.
In haar tussenuitspraak van 27 mei 2015 heeft de Raad van State overwogen dat het door de
gemeenteraad op 20 januari 2011 afgegeven verklaring van geen bedenkingen (RIS 176693) wegens
strijd met de rechtszekerheid, onverbindend is, nu vermelde criteria "ruimtelijke relevante
ontwikkelingen van enige omvang" en "politiek gevoelige ontwikkelingen" dermate ruim en algemeen
zijn.
Nu, gezien bovenstaande, de verklaring van geen bedenkingen niet is verleend, was het college, zo
overweegt de Raad van State, niet bevoegd om de Wabo omgevingsvergunning eerste fase te verlenen.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ons opgedragen, in het belang van een
spoedige beëindiging van het geschil, het in het besluit van 23 april 2013 geconstateerde gebrek
binnen zestien weken te herstellen door een nieuw besluit te nemen en dat op de wettelijk
voorgeschreven wijze bekend te maken. Om het gebrek te herstellen dient te worden voldaan aan
artikel 6.5, eerste lid, van het Besluit Omgevingsrecht.
Verklaring van geen bedenkingen, raadsbesluit van 20 ianuari 2011
Nu met de uitspraak van de Raad van State het raadsbesluit van 20 januari 2011, RIS 176693,
onverbindend verklaard is, kan dit besluit niet langer gebruikt worden.
Er zal ter vervanging van het onverbindend verklaarde raadsbesluit een nieuwe besluit genomen
moeten worden; een nieuwe algemene verklaring van geen bedenkingen.
Dit zal echter pas aan u voorgelegd kunnen worden na het reces. Hieromtrent zal u nader geïnformeerd
worden middels een separate raadsmededeling.
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de Windturbine Ceva Logistics ChersteQ

Zo lang er geen nieuwe algemene verklaring van geen bedenkingen door uw Raad is afgegeven dienen
voor aanvragen om omgevingsvergunning, welke niet passen in de het geldende bestemmingsplan of
beheersverordening en zien op een project dat enkel vergund kan worden middels een zogenaamde
uitgebreide Wabo procedure, door uw Raad aparte verklaringen van geen bedenkingen te worden
afgegeven.
De aanvraag om omgevingsvergunningen ten behoeve van de Windturbine van Ceva Logistics aan de
Westvlietweg past niet in de beheersverordening Vlietzone (RIS 181846) en om medewerking te
verlenen is de zogenaamde uitgebreide Wabo procedure gevolgd.
Het college is pas bevoegd tot het afhandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning die in
strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening nadat de raad heeft verklaard daar geen
bedenkingen tegen te hebben. Wij zijn bij tussenuitspraak van 27 mei 2015 in de gelegenheid gesteld
deze verklaring van geen bedenkingen alsnog te verkrijgen.
Over onderhavig bouwinitiatief bent u reeds eerder geïnformeerd bij commissiebrieven van 14 maart
2012 (RIS 247395) en 28 maart 2013 (RIS 257687). Voorts is het initiatief besproken in de
Commissie Leefomgeving van 25 april 2012. Blijkens het verslag van die commissievergadering is
daarin voornoemde brief van 14 maart 2012 aan de orde geweest. Toenmalig wethouder heeft tijdens
die vergadering vragen van raadsfracties over het project beantwoord en heeft verklaard dat de
windmolen in de A4-zone een afspraak uit het college-akkoord is.
Het project betreft een particulier initiatief op eigen terrein dat helpt de duurzaamheidsambitie van de
gemeente en provincie te verwezenlijken. Het project is gesitueerd nabij grootschalige infrastructuur
en passend in de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving. De principiële geschiktheid van de
A4/Vlietzone als mogelijke locatie voor de plaatsing van windturbines is al aangegeven in de Vijfde
Nota over de ruimtelijke ordening uit 2001 en wordt in de Nota Wervel en de Nota Wervelender van
de provincie bevestigd. Voorts is ook in het coalitieakkoord 2010-2014 de principiële geschiktheid
van de A4/Vlietzone voor de plaatsing van windturbines bevestigd. Tot slot is onderhavig initiatief als
"de locatie A4 CEVA Den Haag (3MW)"expliciet opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit van
2014.
Gezien de goede match tussen het initiatief en het beleid en met het oog op de eigen
duurzaamheidsambities én de urgentie voor het verduurzamen van energiebronnen hebben wij
aanleiding gezien om medewerking te verlenen aan onderhavige aanvraag.
Besluit: Verklaring van geen bedenkingen
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen:
De raad van de gemeente Den Haag,
Gezien het voorstel van het college van 9 juni 2015,
Gelet op:
- bovenstaande;
- de verleende omgevingsvergunning van 23 april 2013:
- de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 12 mei 2014, en;
- de overige procedurestukken.

Besluit:
de "verklaring van geen bedenkingen voor de "omgevingsvergunning strijdig gebruik Windturbine
Ceva Logistics Westvlietweg" af te geven als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2015.
De griffier.

De voorzitter.

Raadsbesluit 61
De raad van de gemeente Den Haag,
Gezien het voorstel van het college van 9 juni 2015,
Gelet op:
- bovenstaande;
- de verleende omgevingsvergunning van 23 april 2013:
- de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 12 mei 2014, en;
- de overige prpcedurestukken.
Besluit:
de verklaring van geen bedenkingen voor de "omgevingsvergunning strijdig gebruik Windturbine
Ceva Logistics Westvlietweg" af te geven als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrechten artikel 6.5 van het Besluit Omgevingsrecht.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2015.
De griffier, /

De voorzitter.

RIS 283826
BESLUITENLIJST RAAD d.d. 2 juli 2015

punt
F.

_G.
H.

Omschrijving
Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen
mevrouw Teunissen (PvdD) over Veenkade

Bekrachtiging geheimhouding (rv 69; RIS 28381)
Datumbepaling initiatiefvoorstel
- Initiatiefvoorstel van de heer De Mos (Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag) "Ouderenroof (rv 67; RIS 283760).
- Initiatiefvoorstel van de heer De Mos (Groep de Mos/Ouderenpartij Den Haag) "Bereikbaarheid Scheveningen"
(rv 68; RIS 283761).
Voorstel van het college inzake het sportbeleidskader 20152030: "Den Haag sportief in beweging, Sport maakt Den Haag
sterker, lange termijnvisie 2015-2030 met ambities voor 20152018
(rv60; RIS 283153)

J.

Voorstel van het college inzake Verklaring van Geen
Bedenking voor 12 bouwplannen (rv 62; RIS 283363)

d.d. 2 juli 2015

Stemming
Motie F.2015/1
vóór:
PVV, Groep De
Mos/OPDH, ID. SP,
PvdD, CU/SGP, PvdE,
Groep Okcuoglu —

besluit
verworpen

aangenomen
Reactie college
d.d. september 2015
na reces
Reactie college
d.d. december 2015
Motie rv 60.2015/1
vóór: alle leden
Voorstel rv 60.2015
vóór:
HSP, V V D . PvdA, CDA.
D66, Groep De
Mos/OPDH, GroenLinks,
ID, SP, Groep Van der
Helm, CU/SGP, PvdE,
Gr, Okcuoglu

algemene
stemmen
aangenomen

aangenomen

Amendement rv
62.2015/A
vóór: Groep De
Mos/OPDH, SP, PvdD

verworpen

Motie rv 62.2015/1
tegen: PVV

aangenomen

Motie rv 62.2015/2
tegen: PVV

aangenomen

Motie rv 62.2015/3
tegen: PVV

aangenomen

Voorstel rv 62.2015
vóór: HSP, V V D . PvdA,
CDA. D66. PVV, Groep
Van der Helm, CU/SGP

aangenomen
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punt

Omschrijving

K.

Voorstellen van het presidium inzake wijziging
Reglement van Orde en Verordening raadscommissies (rv
63 en rv 64)
a. Voorstel van het presidium inzake Wijziging van het
Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad (rv 63; RIS 283380)

b. Voorstel van het presidium inzake wijziging van de
Verordening raadscommissies (rv 64; RIS 283382)

d.d. 2 juli 2015

Stemming

besluit

Amendement rv
63.2015/A
vóór: Groep De
Mos/OPDR ID, PvdE,
Groep Okcuoglu

verworpen

Amendement rv
63.2015/B
vóór: HSP, PvdA. D66,
Groep De Mos/OPDH,
GroenLinks, ID, SP,
Groep Van der Helm.
PvdD, CU/SGP, PvdE,
Groep Okcuoglu

aangenomen

Amendement rv
63.2015/C
vóór: HSP. Groep De
Mos/OPDH. GroenLinks.
SP, PvdD, CU/SGP

verworpen

Voorstel rv 63.2015
vóór: VVD, PvdA, CDA,
D66, PVV, Groep van der
Helm, CU/SGP

aangenomen

Amendement rv
64.2015/A
vóór: Groep De
Mos/OPDH, ID, PvdE,
Groep Okcuoglu

verworpen

Amendement rv
65.2015/B
vóór: HSP, GroenLinks.
SP, PvdD, CU/SGP

verworpen

Amendement rv
64.2015/C
vóór: GroenLinks, PvdD,
CU/SGP

verworpen

Voorstel rv 64.2015
vóór: VVD, PvdA, CDA,
D66, PVV. Groep van der
Helm

aangenomen
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punt

Omschrijving

Stemming

besluit

L.

Voorjaarsnota rm 140.2015 / Algemene beschouwingen

Motie L.2015/1
vóór: alle leden

Algemene
stemmen
aangenomen

-Motie -L.-201-5/2
vóór: hoofdelijke
stemming, 39 tegen 4
voor

-verworpen

Motie L.2015/3
vóór: hoofdelijke
stemming 39 tegen, 4
voor

verworpen

Motie L.2015/4
vóór: GroenLinks, PvdE,
Groep Okcuoglu

verworpen

Motie L.2015/5

aangehouden

Motie L.2015/6
vóór: PVV, Groep De
Mos/OPDH. GroenLinks.
ID, SP, PvdD, CU/SGP,
PvdE, Groep Okcuoglu

d.d. 2 juli 2015

verworpen

Gew. Motie L.2015/7
vóór: HSP, PvdA, D66,
Groep De Mos/OPDH,
GroenLinks. ID, SP.
PvdD, CU/SGP, Groep
Okcuoglu

aangenomen

Motie L.2015/8
vóór: Groep De
Mos/OPDH, CU/SGP

verworpen

Motie L.2015/9
Vóór: Groep De
Mos/OPDH

verworpen

Motie L.2015/10
Vóór: Groep De
Mos/OPDH, GroenLinks

verworpen

Gew. Motie L.2015/11

aangehouden

Motie L.2015/12
vóór: PVV, Groep De
Mos/OPDH. ID, SP,
PvdD, CU/SGP, Groep
Okcuoglu

verworpen

Motie L.2015/13

ingetrokken

R M 140.2015

voor
kennisgeving
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punt

Omschrijving

S temming

besluit
aangenomen

Besluitenlijst
Punt
E.1.
E.2.
£.3
E.4

E.S

E.6

Omschrijving
Voorstel van het college inzake Interbestuurlijk Toezicht
voor gemeenten (rv 57; RIS 283340)
Voorstel van het college inzake Inkoopkader Jeugdhulp
Den Haag 2016 (rv 58; RIS 283147)
Voorstel van het college inzake Gemeenschappelijke
regeling Inkoopbureau H-10 (rv 59; RIS 282209)
Voorstel van het college inzake vaststelling (geactualiseerd)
Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs stadsdeel
Centrum (rv 65 ; RIS 283342)
Voorstel van het presidium inzake zienswijze op de concept
begrotingen 2015 en 2016 van het inkoopbureau
H 10 (rv66;RIS 283705)
Voorstel van het college inzake Verklaring van Geen
Bedenking WABO ten aanzien van Windturbine Ceva
Logistics Westvlietweg (rv 61; RIS 283151)

d.d. 2 juli 2015

stemverklaring

besluit
aangenomen
aangenomen
aangenomen
aangenomen

aangenomen

Tegen:
Groep De Mos/OPDH
PVV

aangenomen

