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In haar advies is de commissie ingegaan op de ontvankelijkheid van uw ingediende bezwaarschrift en de 
vraag of het college op juiste gronden goedkeuring heeft kunnen verlenen voor de uitvoering van een 
proefneming.   
 
Verwijzing documentnummer 
Het college heeft de goedkeuring gebaseerd op paragraaf 3.14 ‘Proefneming innovatieve bewerking’ uit het 
rapport ‘Toelichting op de vergunningaanvraag’, behorende bij de vergunning van 5 maart 2012, waarbij in 
het goedkeuringsbesluit wordt verwezen naar documentnummer 1KOKVER3.01997.R. De commissie heeft 
geconstateerd dat het documentnummer, als genoemd in het goedkeuringsbesluit, niet overeenkomt met 
het documentnummer 1KOK-VER3.02229.N, zoals opgenomen in de vergunning van 2012. De commissie 
geeft in haar advies aan dat hier sprake is van een kennelijke verschrijving.  
 
Bevoegdheid goedkeuring 
In het advies overweegt de commissie dat uit paragraaf 3.14 niet expliciet dan wel impliciet blijkt dat er 
sprake is van een goedkeuringsbevoegdheid van het college. Ook de voorschriften, die aan de vergunning 
van 5 maart 2012 zijn verbonden, geven geen goedkeuringsbevoegdheid aan het college. De commissie is 
daarom van mening dat een goedkeuringsbevoegdheid ontbreekt en er geen juridische grondslag is voor 
het genomen besluit van 14 april 2022.   
 
Gelet op bovenstaande adviseert de commissie om: 
Het bestreden besluit te herroepen, omdat in de revisievergunning geen grondslag bestaat voor het college om 
goedkeuring te verlenen aan het uitvoeringsplan voor de proefneming.  
 
Motivering beslissing op bezwaar 
Wij nemen het advies van de commissie over en verklaren uw bezwaar gegrond. Wij moeten op basis van 
artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) controleren of dit advies van de commissie 
op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Het advies is inhoudelijk consistent en bevat geen 
tegenstrijdigheden. Het advies bevat de overwegingen die hebben geleid tot het advies. Er is voor ons geen 
aanleiding te twijfelen aan de juistheid van het advies van de commissie. Er zijn daarnaast ook geen andere 
omstandigheden bekend die aanleiding geven om af te wijken van het advies van de commissie (artikel 3:9  
Awb). Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en hebben besloten het advies 
over te nemen (artikel 3:49 Awb). 
 
Wij besluiten derhalve, onder overneming van het advies van de commissie en de motivering van het advies, 
het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Dit besluit neemt niet weg dat het 
college kan overwegen de revisievergunning op aanvraag te wijzigen om proefnemingen alsnog mogelijk te 
maken.  
 
Conclusie 
Gelet op bovenstaande komt het college, met de commissie, tot de conclusie de bestreden beslissing te 
herroepen.  
 
Rechtsbescherming 
Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na de dag van de (op deze brief vermelde) dag van 
verzending, beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 
AD te Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste: 
- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en zo mogelijk een afschrift van het 

besluit waarop het geschil betrekking heeft; 
- de gronden van het beroep.  
Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. De griffier van de rechtbank kan u informeren over de 
hoogte daarvan en over de wijze van betaling. 
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Tegelijkertijd kunt u eventueel een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Dit verzoek moet in tweevoud, samen met 
een afschrift van het beroepschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de sector 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Ook voor het 
indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. 
 
Afschrift verzonden aan 
• Kok Meppel B.V. (derde belanghebbende). 
 
Informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u voor algemene informatie contact opnemen 
met mevrouw  van de provincie Drenthe. Zij is bereikbaar op nummer (0592)  of per e-
mail: @drenthe.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw  van de 
RUDD. Zij is bereikbaar op nummer (0592)  of per e-mail: @ruddrenthe.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 
 
 

 
M. Heidekamp-Prins 
Directeur RUD Drenthe 
 










