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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Uitspraak Raad van State inzake het BP Buitengebied 
 
Datum 

 
15 april 2010 

 
Nummer 

  
RV-10012 

  
Steller vraag E. van Kampen Fractie CDA 
 
Portefeuillehouder 

 
H. Kerkers 

 
Steller 

  
J. de Greef 

  
Datum afdoening 22 april 2010 
 
 
 
Vraag 
 
Er zijn veertig beroepen ingesteld bij de Raad van State over het BP Buitengebied en onlangs heeft de 
Raad van State uitspraak daarover gedaan. 
1. Bij welke adressen is de gemeente in het gelijk gesteld en is het beroep dus ongegrond verklaard? 
2. Bij welke adressen zijn de indieners van een beroepschrift in het gelijk gesteld? 
3. Wat houdt dit in voor de status van het daarbij betrokken perceel / huisnummer? 
4. Hoe gaat het nu verder in gevallen waar het persoonsgebonden overgangsrecht is geschrapt. Zijn 

die woningen daarmee nu gelegaliseerd tot officiële woningen of zijn ze nu illegaal? 
 
Graag een bondige samenvatting, eventueel via een raadsinformatiebrief. 
 
 
Antwoord 
 
De Raad van state heeft op 31 maart 2010 uitspraak gedaan in de zaak Deurne bestemmingsplan Bui-
tengebied. Daarmee is het grootste gedeelte van het bestemmingsplan Buitengebied nu onherroepelijk.  
Deze uitspraak bestaat uit 104 pagina’s.  
 
Het vervolgtraject is opgepakt. 
Hieronder volgen een paar mogelijkheden van uitspraken en evt. gevolgen: 

• Gemeente/provincie is in het gelijk gesteld � er verandert niets, bestemming is onherroepelijk; 
• Indiener beroepschrift is in het gelijk gesteld � Raad van State onthoudt goedkeuring aan een 

bestemming / aanduiding, er moet opnieuw een afweging worden gemaakt. Gevolgen  hiervan 
zijn op dit moment nog niet duidelijk en worden meegenomen in een 2e Partiële herziening Be-
stemmingsplan Buitengebied.  

• Een beroep kan gedeeltelijk gegrond worden verklaard � gevolgen hiervan worden meegeno-
men in een 2e Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied; 

 
Bijgevoegd zijn 2 documenten: deze worden wegens de omvang (100 MB) niet digitaal verstuurd maar 
voor uw ter inzage gelegd (map raadskamer):. 

1. Uitspraak van de Raad van State nr.200807042/1/R1; 
2. Document waarin per uitspraak/adres kort wordt uitgelegd wat uitspraak is en de eventuele 

vervolgstap. 


