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Beslissing op bezwaarschrift tegen oplaadpunt De Kongo in Drunen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 6 maart 2019 is met een verkeersbesluit een locatie voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in
De Kongo in Drunen aangewezen. Tegen dit verkeersbesluit is op 13 april en 16 april 2019 een
bezwaarschrift ingediend. Dit voorstel gaat over het door u te nemen besluit op deze bezwaarschriften.
Feitelijke informatie
Voor de voorbereiding van een beslissing op bezwaar is een onafhankelijke Commissie bezwaarschriften
ingesteld. Tijdens een op 4 juli 2019 gehouden hoorzitting heeft deze commissie partijen in de gelegenheid
gesteld de standpunten over en weer toe te lichten. Van deze gelegenheid hebben partijen gebruik gemaakt.
In aansluiting op deze hoorzitting heeft de commissie op 4 juli 2019 advies uitgebracht. De commissie
adviseert in heroverweging het verkeersbesluit nader te motiveren, met name waarom de alternatieve locatie
minder geschikt is, en voor het overige het besluit met inachtneming van het vorenstaande in stand te laten.
Verder is het advies om het verzoek van een van de bezwaarmakers om vergoeding van de kosten van
bezwaar af te wijzen (er is geen sprake van onrechtmatigheid en van professionele rechtshulp).
Afweging
Tijdens de voorbereiding van het verkeersbesluit is gezocht naar de meest geschikte locatie voor een
oplaadpunt. Als voorkeur is destijds de Hudsonring aangewezen (minste parkeerdruk). De uitvoerende partij
Nuon Heijmans gaf echter aan dat deze locatie vanwege aansluitmogelijkheden minder gewenst was,
waarna alsnog werd gekozen voor een locatie aan De Kongo.
Mede naar aanleiding van het advies van de commissie is opnieuw overleg gevoerd met Nuon Heijmans.
Het blijkt dat een oplaadpaal langs de Hudsonring weliswaar minder makkelijk is om aan te brengen maar
niet onoverkomelijk is. Om bezwaarmakers tegemoet te komen is hen gemeld dat we daarom de alternatieve
locatie langs de Hudsonring alsnog gaan onderzoeken. Voor de zomervakantie zijn de bewoners van de drie
woningen tegenover het geprojecteerde oplaadpunt aan de Hudsonring via een brief geïnformeerd over dit
voornemen. Hierbij is gevraagd of zij wellicht op voorhand bezwaren hebben tegen het inrichten van een
oplaadpunt. Er is geen reactie ontvangen. Om deze reden wordt voorgesteld om de bezwaren gegrond te
verklaren, het bestreden verkeersbesluit (laadpunt De Kongo) in te trekken en een nieuw verkeersbesluit
voor te bereiden om een laadpunt langs de Hudsonring te realiseren. De aanvrager van het oplaadpunt is
hierover geïnformeerd en heeft op voorhand geen bezwaren. Verder is het voorstel om, in lijn met het advies
van de Commissie bezwaarschriften, geen vergoeding van de kosten van bezwaar toe te kennen omdat er in
dit geval geen sprake is van professionele rechtshulp (door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand als bedoeld in artikel 7:15, lid 4 Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 1
Besluit proceskosten bestuursrecht).
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële en/of personele gevolgen.
Procedure / vervolgstappen
Als u een besluit neemt volgens dit voorstel kan tegen het intrekken van het bestreden verkeersbesluit voor
De Kongo bezwaar worden gemaakt. Tegen het nog te nemen verkeersbesluit voor de Hudsonring kan te
zijner tijd ook bezwaar worden gemaakt.
Het gegrond verklaren van de bezwaren en intrekken van het bestreden besluit gaat verder dan het advies
van de commissie. Vandaar dat dit aan u wordt voorgelegd en niet onder mandaat van de portefeuillehouder
valt.
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Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 3 september 2019
besloten:






de bezwaren van bezwaarmakers tegen het verkeersbesluit van 6 maart 2019, tot aanwijzing van
een locatie voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in De Kongo in Drunen, gegrond te
verklaren;
na heroverweging dit eerdere verkeersbesluit om een oplaadpunt in De Kongo in Drunen te
realiseren in te trekken en een nieuw verkeersbesluit voor te bereiden om een oplaadpunt langs de
Hudsonring te realiseren;
het verzoek van een van de bezwaarmakers om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand af te
wijzen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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