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Onderwerp Bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'
(reparatieOe Hoeven52-52a)

Portefeuillehouder Oe heerC.A.M.van Bokhoven

Datum raadsvergadering 24 maart2020

Aantalbijlagen: 2

Samenvatting
Met dit voorstel leggenwij een reparatievan het bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'
ter vaststellingaan u voor. Het bestemmingsplanis opgesteldvanwegede uitspraakvan de Raadvan State
over het eerderevastgesteldebestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'dat door u werd
vastgesteldop 18 december2018.Oe Raadvan Stateheeft het bestemmingsplanter plaatsevan de locatie
Oe Hoeven52-52a in Haarsteegvernietigden u opgedragenom een nieuwbesluit te nemen.

In dezegewijzigdeversie van het bestemmingsplanis een bouwvlakopgenomenvoor beidewoningenmet
een aanduidingdat ter plaatsevan het bouwvlaktweewoningenzijn toegestaan.

Feitelijkeinformatie

Plangebied
Het plangebied ligt in Haarsteegen betreftde percelenOe Hoeven52 en 52a .
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Raadsvoorstel Bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'
(reparatieDe Hoeven52-52a)

Doel bestemmingsplan
Het doel van het bestemmingsplanis het herstellenvan het vernietigdeplandeelDe Hoeven52-52a.

Geenontwerpbestemmingsplanvereist
De Raad van State heeft in zijn uitspraakvan 16 oktober2019 aangegevendat u afdeling3.4 van de
Algemenewet bestuursrecht(Awb) niet hoeft toe te passen. Dat betekentdat u direct het besluit mag nemen
tot vaststellingvan het (gerepareerde)bestemmingsplanzonderdat daar eerst een
ontwerpbestemmingsplanvoor ter inzageheeftgelegen.

De reparatie is besprokenmet de eigenarenvan de percelen.Zij hebbenaangegevenzich te kunnenvinden
in de manierwaaropdat het bestemmingsplanwordt aangepast.

Inzet van middelen
De kosten van het opstellenvan het bestemmingsplankomen ten laste van het regulierebudgetvoor de
actualisatievan bestemmingsplannen.

Er hoeft geen exploitatieplante wordenvastgesteld.Er is namelijkgeen sprakevan een bouwplanals
bedoeld in de Wet ruimtelijkeordeningwaarvoorkostenverhaalmoetwordengedekt. Ook het stellenvan
locatie-eisenof faseringseisenis voor dit bestemmingsplanniet noodzakelijk.Bij de vaststellingvan het
bestemmingsplanmoetdit wel explicietdoor u wordenbesloten.

Risico's
Dit voorstelheeft geen risico's,ook niet in relatie tot stikstofdepositieop Natura2000-gebieden
(natuurwetgeving).Er is geen sprakevan nieuwbouwc.q. verbouw.

Afweging
De Raad van Stateheeft in zijn uitspraakbepaalddat de gemeentebeidewoningenop had moetennemen
in de 4de herzieningvan het bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied'. In het huidige bestemmingsplan
'HeusdenBuitengebied,4de herziening' is slechtseen woningtoegestaan.Hierdoormoet u een nieuw
besluit nemenoverDe Hoeven52-52a in Haarsteeg.Dit wordt integraalopgenomen in het bestemmingsplan
'HeusdenBuitengebied,4de herziening',dat voorwat betrefthet perceelDe Hoeven52-52agewijzigdwordt
vastgesteld(met een nieuwidentificatienummerVG02).

Zoals u kunt lezen in de bijgevoegde'Notawijzigingen' is het bouwvlakvergrootzodat ook de woning De
Hoeven52 daar binnenvalt. De bestemming'Tuin' is aangepastconformde plansystematiekvoor het
buitengebied.Dat houdt in dat voortuinende bestemming'Tuin' krijgen tot drie meter achter de voorgevel.
Doordeze reparatiezijn twee woningentoegestaanbinnenhet bouwvlak.Dit is vastgelegddoor het
opnemenvan de aanduiding'maximumaantalwooneenheden= 2' voor het volledigebouwvlak.Daarnaast
is op het bouwvlakter plaatsevan de woningDe Hoeven52 de aanduiding 'bestaandebouw- en
goothoogte'opgenomen.De woningDe Hoeven52 staat in de tweede lijn en het is gewenstom de
bestaandestedenbouwkundigehierarchiein bebouwingshoogtente handhaven(hoofdgebouwenin de
eerste lijn, bijgebouwenin de tweede lijn).

Het bestemmingsplansluit aan op de uitgangspuntenvan het handboekbestemmingsplannenvan de
gemeente.Voor het plan zijn dezelfdemodelregelsals voor de andere Heusdensebestemmingsplannen
gebruikt.



Zaak 00619967 3

Raadsvoorstel Bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'
(reparatieDe Hoeven52-52a)

ProcedureI vervolgstappen
Binnentweeweken na de vaststellingmoet dit besluitbekendwordengemaakt.Na publicatiewordt het
bestemmingsplanvoor een periodevan zesweken ter visie gelegd. In deze periode kan beroep tegen het
bestemmingsplanworden ingesteld.

Het besluitwordt gepubliceerdin de Staatscourant,in het Gemeenteblad,op de gemeentelijke
informatiepaginain het WeekbladHeusdenen op de gemeentelijkewebsite.Ookwordt het plan beschikbaar
gesteld op de landelijkewebsite ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaastwordt het besluit toegezondenaan
belanghebbendeandereoverheden.

Voorgenomenbesluit
Wij stellen u voor bijgaandbesluitvast te stellen.

Het college van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M.Timmermans drs. W. van Hees

Bijlagen:
. Notawijzigingen
. UitspraakRaad van State van 16 oktober2019
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De raad van Heusdenin zijn openbarevergaderingvan 24macfrf2020; ,J, .\ \
\ !'

gezien het voorstelvan het collegevan 18 februari2020; \ <:» '-'r7 \_. - \( I l_ \.,
"

"

t<-'-----/\//gelet op artikel3,8 Wet ruimtelijkeordening;

gelet op de beraadslaging;

besluit:
· de wijzigingenzoalsopgenomenin de 'Notawijzigingen'vast te stellen;
· het bestemmingsplan'HeusdenBuitengebied,4de herziening'gewijzigdvast te stellen,met de

daarbij behorenderegels, toelichtingen verbeelding,vervat in het digitalegebiedsgerichtebesluit
met identificatie:NL.lMRO.0797.PHHBG4-VG02;

· geenexploitatieplanals bedoeld in artikel6:12 Wet ruimtelijkeordeningvast te stellen.

de voorzitter,
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Uitspraak 201902405/1/R2

ECLI ECLI:NL:RVS:2019:3496

Datum uitspraak 16 oktober 2019

Inhoudsindicatie Bij besluit van 18 december 2018 heeft de
raad het bestemmingsplan "Heusden
Buitengebied, 4de herziening" vastgesteld.

Volledige tekst

201902405/1/R2.
 Datum uitspraak: 16 oktober 2019

AFDELING
 BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Haarsteeg, gemeente Heusden,

en

de raad van de gemeente Heusden,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Heusden
Buitengebied, 4de herziening" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 september 2019, waar [appellant],
vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door ing. J. Burgs, zijn
verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1. Het plan is een voornamelijk conserverend plan voor het buitengebied van de gemeente
Heusden. Op een aantal locaties in het plangebied is het planologisch regime gewijzigd, om
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onder meer nieuwe inzichten en enkele ontwikkelingen te accommoderen. Het beroep van
[appellant] heeft betrekking op de planregeling voor het perceel aan [locatie 1] en [locatie 2]
te Haarsteeg. Volgens hem voorziet het plan ten onrechte in de mogelijkheid voor één
woning in plaats van twee woningen.
Ontvankelijkheid

2. De raad stelt dat het beroep niet-ontvankelijk is, omdat het geen betrekking heeft op het
plan, maar op gronden daarbuiten. Uit het voorstel dat het college van burgemeester en
wethouders bij de raad heeft ingediend, blijkt namelijk volgens de raad dat het besluit alleen
ziet op die delen van het buitengebied waarop de aanduiding "Overige zone-4e herziening"
betrekking heeft. Deze aanduiding is niet toegekend aan het plandeel dat betrekking heeft op
[locatie 1] en [locatie 2]. Deze conclusie volgt, zo heeft de raad ter zitting naar voren gebracht,
ook uit artikel 47 van de planregels, omdat hierin geregeld is dat het vorige bestemmingsplan
van kracht blijft op deze locatie. Weliswaar is dit plandeel wel op de verbeelding opgenomen,
maar dit moet worden beschouwd als een consolidering van de bestaande regeling, aldus de
raad.

2.1. Artikel 47 van de planregels luidt: "Het bestemmingsplan Heusden Buitengebied van de
gemeente Heusden, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2012
(identificatienummer NL.IMRO.0797.BPBuitengebied-VG02), aangevuld en gewijzigd door
middel van het bestemmingsplan Heusden Buitengebied Reparatieplan deel A van de
gemeente Heusden, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 maart 2015
(identificatienummer NL.IMRO.0797.RPHBGA-VG01) en het bestemmingsplan Heusden
Buitengebied, 3de herziening, vastgesteld op 27 september 2016 (NL.IMRO.0797.PHHBG3-
VG02) blijven van kracht, met dien verstande dat: a. ter plaatse van de aanduiding ‘overige
zone - 4de herziening’, de verbeelding volledig wordt vervangen inclusief alle ter plaatse
geldende aanduidingen;

b. de regels van bovengenoemde bestemmingsplannen als volgt worden gewijzigd:

1. de tekstdelen die in dit bestemmingsplan vet zijn weergegeven, aan de regels van
bovengenoemde bestemmingsplannen worden toegevoegd;

2. de tekstdelen die in dit bestemmingsplan zijn doorgehaald, uit de regels van
bovengenoemde bestemmingsplannen worden verwijderd."

2.2. De Afdeling volgt het betoog van de raad niet. Vast staat dat de verbeelding mede
betrekking heeft op de locatie aan [locatie 1] en [locatie 2]. Verder heeft de raad op 18
december 2018 besloten: "het bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 4de herziening'
gewijzigd vast te stellen, met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat
in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie NL.IMRO 0797 PHHBG4-VG01." De
genoemde verbeelding is in deze vorm ook op ruimtelijkeplannen.nl opgenomen.

Omdat artikel 47 van de planregels ook deel uitmaakt van het vastgestelde plan, volgt hieruit
ook dat een beroep, waarin, zoals in het onderhavige beroep, wordt betoogd dat het plandeel
dat betrekking heeft op [locatie 1] en [locatie 2] ten onrechte niet is gewijzigd ten opzichte
van het vorige plan, zich richt en zich ook kan richten tegen het door de raad vastgestelde
plan.

Het beroep is ontvankelijk.

Het beroep inhoudelijk

3. [appellant] kan zich niet verenigen met de planregeling voor het perceel aan [locatie 1] en
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[locatie 2] te Haarsteeg. De planregeling voor deze locatie is niet gewijzigd ten opzichte van
het vorige plan. [appellant] is het hier echter niet mee eens, omdat het plan maar in één
bouwvlak voor één woning voorziet, terwijl op deze locatie twee woningen met twee
adressen aanwezig zijn. Voor de additionele woning op nummer [locatie 2] is op 16 april 1981
een vergunning verleend, zodat sprake is van een als zodanig te bestemmen legale situatie.
Daarnaast wijst [appellant] op een vergunning voor het vergroten van het woonhuis op
nummer [locatie 1] die op 25 februari 2003 is verleend, zodat er recht is op twee woningen
aan [locatie 1]/[locatie 2].
3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat [appellant] weliswaar gelijk heeft dat in 1981 een
vergunning is verleend voor het pand aan [locatie 2], maar dat dat pand ook als zodanig is
bestemd. Het bouwvlak heeft hier betrekking op.

Dit is volgens de raad echter anders voor het pand aan [locatie 1]. Voor dit pand is inderdaad
weliswaar op 25 februari 2003 een vergunning verleend, maar deze vergunning heeft volgens
de raad geen betrekking op een zelfstandige woning, doch op een bijgebouw bij de woning
op nummer [locatie 2]. In samenhang bezien met de omstandigheid dat in het
bestemmingsplan "Buitengebied Heusden" dat op 16 april 1996 is vastgesteld voorzien is in
één woning, nummer [locatie 2], gaat de raad uit van een bestaand recht voor één woning op
de locatie ‘[locatie 1]/[locatie 2]’. Dit standpunt ondersteunt de raad verder met de
omstandigheid dat in 2001 de bewoning van nummer [locatie 1] is beëindigd. In het
bestemmingsplan uit 2012 is deze situatie bevestigd.

Uit stedenbouwkundig oogpunt acht de raad het bovendien onwenselijk om op deze locatie
een woning in de zogeheten tweedelijns bebouwing toe te staan.

3.2. De Afdeling stelt voorop dat legaal bestaande bebouwing en gebruik in beginsel als
zodanig in het bestemmingsplan dient te worden bestemd. Indien nieuwe planologische
inzichten daartoe aanleiding geven en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming
zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen, kan uit een oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening daarvan worden afgezien. In dat geval kan het bestaande legale
bouwwerk en gebruik onder het overgangsrecht worden gebracht, mits de raad aannemelijk
maakt dat het bouwwerk wordt verwijderd en het gebruik wordt beëindigd. Met het
overgangsrecht wordt immers beoogd een tijdelijke situatie te overbruggen.

3.3. Niet in geschil is dat de bestaande woning aan [locatie 2] met vergunning is gebouwd en
als zodanig is bestemd. Ook is niet in geschil dat het gebouw aan [locatie 1] reeds voor 1996
als woning is vergund.

De Afdeling stelt over de vergunning uit 2003 de volgende relevante feiten vast:

a. Aangevraagd en verleend is een vergunning voor het "vergroten van het woonhuis op het
perceel plaatselijk bekend [locatie 1] te Heusden".

b. Op de tekening behorende bij de vergunning staat vermeld dat het betreft: "Verbetering
bestaand woonhuis aan [locatie 1]".

c. Deze tekening heeft betrekking op het gebouw aan [locatie 1].

Gelet op deze feiten volgt de Afdeling niet het standpunt van de raad dat met deze
vergunning niet een (separaat) woonhuis is vergund, maar slechts een bijgebouw behorende
bij de woning aan [locatie 2]. Weliswaar staan op de tekening behorende bij de vergunning
niet alle zogeheten woonvoorzieningen vermeld, maar deze voorzieningen worden op de
tekening ook niet uitgesloten, terwijl vergunning en tekening wel expliciet spreken van een
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woonhuis. Ook is de omstandigheid dat gedurende langere tijd feitelijk niet van bewoning
sprake zou zijn geweest, niet bepalend voor de vraag of uit deze vergunning een recht op
bewoning volgt. Daarnaast geeft de vergunning uit 2003 ook geen aanleiding om aan te
nemen dat de (oorspronkelijke) vergunning voor het woonhuis is ingetrokken.
De Afdeling is daarom van oordeel dat er bestaand legale bebouwing en gebruik is als
woning aan [locatie 1]. Dat in de bestemmingsplannen uit 1996 en 2012 deze woning niet als
zodanig is bestemd, doet hieraan niet af, omdat de planologische regeling geen
consequenties heeft voor dit vergunde recht.

3.4. Omdat de raad deze omstandigheid betreffende de woning aan [locatie 1] niet in de
besluitvorming voor het aantal toegestane woningen aan [locatie 1]/[locatie 2] heeft
betrokken, is het plan in zoverre vastgesteld in strijd met de zorgvuldigheid die bij het
voorbereiden van een besluit moet worden betracht. Het beroep is gegrond. Het bestreden
besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) voor zover dit het aantal toegestane woningen betreft op het
perceel aan [locatie 1]/[locatie 2] te Haarsteeg.

Opdracht

4. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de
raad op te dragen om met inachtneming van deze uitspraak een gewijzigd of nieuw plan vast
te stellen, dan wel alsnog het besluit te onderbouwen, rekening houdend met de legaal
bestaande bebouwing en het gebruik aan [locatie 1]. De Afdeling zal daartoe een termijn van
26 weken stellen.

De raad behoeft bij de voorbereiding van een gewijzigd of nieuw besluit niet opnieuw
afdeling 3.4 van de Awb toe te passen. De raad dient het te wijzigen besluit wel op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

Proceskostenveroordeling

5. De raad dient ten aanzien van [appellant] op na te melden wijze tot vergoeding van de
proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Heusden van 18 december 2018 tot
vaststelling van het bestemmingsplan "Heusden Buitengebied, 4de herziening" voor zover het
betreft het plandeel waar de woning aan [locatie 1] te Haarsteeg is gesitueerd;

III. draagt de raad van de gemeente Heusden op om binnen 26 weken na de verzending van
deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te
nemen over het plandeel dat betrekking heeft op [locatie 1] te Haarsteeg en dit op de
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Heusden tot vergoeding van bij [appellant] in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van €
1.024,00 (zegge: duizendvierentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Heusden aan [appellant] het door hem voor de
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behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 174,00 (zegge:
honderdvierenzeventig euro) vergoedt;
Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid
van mr. M. Scheele, griffier.

w.g. Polak w.g. Scheele
 lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 16 oktober 2019

723.
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