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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Tweede herziening bestemmingsplan buitengebied 

 

Datum 

 

11 juli 2014 

 

Nummer 

  

RV-1423 

  

Steller vraag Benny Munsters Fractie CDA 

 

Portefeuillehouder 

 

N. Lemlijn 

 

Steller 

  

M. Jochem 

  

Datum afdoening 15 juli 2014 

 

 

Vragen 

De gemeente heeft met ingang van 17 augustus 2012 het voorontwerp van de tweede 

herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter inzage gelegd. In januari 2014 

heeft de gemeenteraad dit plan definitief vastgesteld.   

Inmiddels is via een RIB in mei 2014 bekend gemaakt dat het nog enige tijd gaat duren 

voordat het plan in werking zal treden.  

Kan de wethouder, concreet inzage geven in de voortgang tot de inwerkingtreding van 

het plan? Wij vragen u hieromtrent de inwoners van Deurne over te informeren. 

 

Antwoord: 

Datum inwerkingtreden 8 juli 2014 

Op 7 juli 2014 is de uitspraak op de voorlopige voorziening bekendgemaakt. Het be-

stemmingsplan “Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied” is op 8 juli 2014 in 

werking getreden. De publicatie hiervan is vertraagd doordat er een fout in de uitspraak 

gerectificeerd (en afgewacht) moest worden. 

 

Wettelijke regels inwerkingtreding bestemmingsplan 

De wet bepaalt dat een bestemmingsplan in werking treedt na afloop van de beroeps-

termijn, tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Dan treedt het bestem-

mingsplan in werking als op dat verzoek is beslist.  

 

Het plan is nog niet onherroepelijk 

Er zijn nog verschillende beroepen ingesteld tegen het bestemmingsplan. Het bestem-

mingsplan is pas onherroepelijk als door de Raad van State op deze beroepen is beslist. 

De Raad van State kan dus nog bepaalde delen van het bestemmingsplan vernietigen. 

Wanneer deze beroepen behandeld kunnen worden is nog niet bekend. 

 

Welke onderdelen zijn geschorst? 

Het bestemmingsplan is voor 2 percelen met een woonbestemming geschorst. De eige-

naren zijn hiervan op de hoogte. 

Voor een deel van het tracé van de Rotterdam Rijn Pijpleiding heeft de Raad van State 

zelf in de zaak voorzien en de benodigde bescherming vastgelegd. Deze gronden zijn in 

eigendom van de gemeente. 

 

Hoe wordt dit bekend gemaakt? 

De uitspraak is verwerkt in de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ook wordt hierover een kort berichtje in de nieuwsmail en op de website opgenomen. 

 
In de raadsinformatiebrief RIB-NL-1425 is de inhoud van deze raadsvraag eveneens opgenomen.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

