
Bestemmingsplan “Buitengebied Leek” 

 

Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 19 oktober 2011 over de reactieve 

aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Groningen op het bestemmingsplan Buitengebied Leek  

 

Bij besluit van 27 april 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten (hierna: college) aan de 

gemeenteraad een aantal aanwijzingen gegeven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 17 

maart 2010 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Leek". 

 

Tegen dit besluit heeft het college van burgemeester en wethouders bij brief, bij de Raad van 

State ingekomen op 28 mei 2010, beroep ingesteld. 

 

Nadien heeft het college het bestreden besluit deels ingetrokken, voor zover het betreft de 

aanwijzing ten aanzien van de plandelen met de bestemming "Wonen" en de bijbehorende 

bestemmingsregeling uit artikel 32 van de planregels wat betreft percelen die reeds in het 

voorgaande plan een woonbestemming hadden. 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 oktober 2011 (nr. 

201005289/1/R1) uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroepen tegen de reactieve aanwijzing 

op het bestemmingsplan “Buitengebied Leek”. De uitspraak van de Raad van State leidt ertoe dat 

de volgende artikelen alsnog deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied Leek zoals 

dat op 27 april 2010: 

 

1. artikel 3, lid 3.4.1, onder a van de planregels (Het betreft hier de ontheffingsmogelijkheid voor 

het college van B&W om onder specifieke randvoorwaarden buiten het bestemmingsvlak 

middels ontheffing kuilvoerplaten en/of sleufsilo’s toe te staan). 

 

2. de artikelen 12 (Bedrijf), lid 12.4.1, onder b1, 13 (Bedrijf-Garage), lid 13.4.1, onder a1, 15 

(Bedrijf-Opslag), lid 15.4.1, onder b1, 17 (Detailhandel), lid 17.4.1, onder a1, 18 (Detailhandel-

Tuincentrum), lid 18.4.1, onder a1, en 19 (Horeca), lid 19.4.1. onder a1, van de planregels alle 

voor zover voor singelgebied is bepaald ‘niet meer mag bedragen dan 50% van het bebouwde 

bedrijfsoppervlak, indien het perceel is gelegen tussen besloten houtwallen en...’ (Het betreft een 

ontheffingsmogelijkheid voor het college van B&W om onder specifieke randvoorwaarden 

eenmalig uitbreidingen van niet-agrarische bedrijvigheid binnen het bestemmingsvlak toe te 

staan). 

 

3. artikel 32.1. onder j. (Wonen) voor het perceel Hoofdstraat 188a te Lettelbert (Het betreft een 

recreatiewoning). 

 

Door de uitspraak zijn de volgende onderdelen van de reactieve aanwijzing wel in stand 

gebleven:  

 

a. de plandelen met de bestemming "Wonen" en de bijbehorende bestemmingsregeling uit artikel 

32 van de planregels; 

 

b. de artikelen 4, lid 4.8.2, onder b, 5, lid 5.8.2, onder b, 6, lid 6.8.2, 7, lid 7.8.2, onder b, 8, lid 

8.7.2, onder b, 9, lid 9.8.2, onder b, 10, lid 10.7.2, onder b, 12, lid 12.6.2, onder b, 13, lid 13.5.2, 

onder b, 15, lid 15.6.2, onder b, 17, lid 17.5.2, onder b, 18, lid 18.5.2, onder b, 19, lid 19.5.2 

onder b, en 20, lid 20.5.2, onder b, van de planregels. Deze bepalingen betreffen de mogelijkheid 

om via wijzigingsplan meer dan één woning in vrijkomende panden te realiseren.  
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