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Beslispunten
Het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee met de planaanduiding
NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12.BP42

Inleiding
Naar aanleiding van de eind uitspraak van de Raad van State is de raad opgedragen een stukje
grond wat nu de bestemming "agrarisch" heeft de bestemming "groen" te geven. Dit is een bindende
opdracht en moet dus worden uitgevoerd. Dit wordt gerealiseerd door aan de bestemming
"agrarisch" de sub-bestemming "groen" mee te geven waardoor er alleen groenvoorzieningen
mogelijk zijn.
Na uitvoering hiervan is de procedure ten einde gekomen en is het bestemmingsplan
onherroepelijk.

Doelstelling
Doelstelling is om de uitspraak van de Raad van State te verwerken in het te wijzigen
bestemmingsplan.

Argumenten
De uitspraak van de Raad van State draagt de gemeenteraad van de gemeente Goeree -
Overflakkee op om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de uitspraak. Dit
voorstel voorziet hierin.

Na beroep heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan op basis waarvan u het
bestemmingsplan op diverse punten heeft aangepast (besluit 20 maart 2014).
Deze aanpassing is door de Raad van State beoordeeld en op een punt niet akkoord bevonden en
dat is de bestemming van een stuk grond tussen de woning van de appellant en de camping aan de
Bommelsedijk te Zuidzijde.
U heeft gemotiveerd aangegeven dat dit de bestemming "agrarisch" kan krijgen. De Raad van State
heeft bij de einduitspraak echter geoordeeld dat dit "groen" moet zijn. Dit wordt gerealiseerd door
aan de bestemming "agrarisch" de sub-bestemming "groen" mee te geven waardoor er alleen
groenvoorzieningen mogelijk zijn.

Voor de motivatie van de uitspraak verwijzen wij u naar de bijlage.
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Kanttekeningen
Geen, het betreft een einduitspraak waarbij de Raad van State de gemeenteraad opdraagt het
bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de uitspraak.

Financiële consequenties
Geen, de betreffende wijziging wordt bekostigt uit de bestaande post herziening
bestemmingsplannen.

Kader
Wet Ruimtelijke Ordening en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Planning 8
De gemeenteraad moet uiterlijk op~ktober 2014 een besluit nemen in overeenstemming met de
uitspraak van de Raad van State:
Dit besluit moet daarna meegedeeld worden aan de Raad van State. De preJcedUie vOeJrzietf1iet in
inspraak (zienswijzen (bemep en daaror:t:1 is na het êJel9eJffiellbesluill,el bestelllllliligsplali-
wberr8Sf3elijlc

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, locoburgemeester,
drs. B. Marinussen F.J. Tollenaar

Bijlagen:
• Inkomende post 41176 - Uitspraak Raad van State
• Intern 30259 - Bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee POF regels
• Intern 30259 - Bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee POF toelichting
• Intern 30259 - Bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee POF verbeelding totaal
• Uitsnedes verbeelding buitengebied Oostflakkee (korte samenvatting)
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Koppenol, Dick

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Categorieën:

Beste leden van de raad e.a.,

Mimpen, Jeroen
donderdag 16 oktober 2014 15:14
@griffie
Mededelingen raadsvergaderingvanavond

Jeroen

In overleg met de verantwoordelijK wethouder meld ik bij deze op voorhand dat er helaas twee fouten zijn
geconstateerd in het raadsvoorstel Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee:
1) De uiterlijke datum van wijziging is 8 i.p.v. 16 oktober 2014.
2) De opmerking dat geen beroep mogelijk is waardoor het plan nu onherroepelijk zou zijn, is onjuist. Er is
wel beroep mogelijk.
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn hierover, kan een ieder die dat wenst vanavond voorstellen
het voorstel terug te halen naar de oordeelsvormende fase. Voor de volledigheid zal de voorzitter
vanavond deze twee correcties nog melden bij het betreffende agendapunt.

Tot slot ter informatie nog de mededeling dat de fractie van het CDA vanavond zal verzoeken om het
ingekomen stuk m.b.t. de beantwoording van de vragen over de maatschappelijke stage te agenderen in
de beeldvormende fase.

Met vriendelijke groet,

Jeroen

Met vriendelijke groet,

Jeroen Mimpen
Griffier

.-Goeree-Overflakkee
Gemeente Goeree-Overflakkee
Koningin Julianaweg 45
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Uitspraak Raad van State beroep Buitengebied Oostflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2014;

gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

bes I u i t:

vast te stellen het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee met de
planaanduiding NL.IMRO.1924.LGBOostflakkee12-BP42;
dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken conform de aangehaald
uitspraak van de Raad van State.

Aldus va tgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de emeente Goeree-Overflakkee op 16 oktober 2014

Publicatiedatum:

Inwerkingtreding:
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