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Gemeent^^nA Huizen

Geachte leden van de commissie,

Even een korte terugblik;
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Hierbij treft u aan de einduitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Zanderij Tjebbes. 
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat het gewijzigde bestemmingsplan (raadsbesluit 28 mei 2020) 
onherroepelijke rechtskracht heeft.

1. In de vergadering van de raad van 7 november 2013 heeft de raad besloten het onderdeel 
“kwekerij" uit te zonderen van het bestemmingsplan Buitenwijken. Daarmee stelde de raad 
omwonenden en eigenaar in de gelegenheid gezamenlijk en langs de weg van participatie tot 
een alternatieve bestemming te komen.

2. Hoewel de insteek was om hiervoor een jaar de gelegenheid te geven, heeft dit vele jaren 
geduurd.

3. Uiteindelijk heeft de raad in november 2017 een bestemmingsplan vastgesteld, waar de 
omwonenden en Stichting de Limiten en Valkeveen zich echter niet in konden vinden.

4. Dit bestemmingsplan is vastgesteld, mede gelet op de schriftelijke verklaring van de provincie dat 
het bestemmingsplan niet strijdig is met de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV).

5. Het tegen dit bestemmingsplan ingediende beroep leidde tot een tussenuitspraak van de Raad 
van State. Hierin oordeelde de Raad van State dat alle materiele beroepen ongegrond waren. De 
Raad van State stelde evenwel ook dat het bestemmingsplan wél in strijd was met de PRV.

6. Gemeente en Provincie werden in de gelegenheid gesteld dit “gebrek” op te heffen.
7. Dit heeft geleid tot een wijzigingsplan dat bij de raad voorlag in zijn vergadering van 28 mei 2020. 

Hiervoor is intensief samengewerkt met de provincie.
8. Vervolgens heeft de Raad van State einduitspraak gedaan in deze inmiddels uiterst complex 

geworden kwestie.
9. Het bestemmingsplan dat in november 2017 door de raad is vastgesteld heeft het niet gehaald, 

zoals ook uit de tussenuitspraak kon worden afgeleid. Reden; strijd met de PRV.
10. Het gewijzigde bestemmingsplan (28 mei 2020) heeft wél de zgn. eindstreep gehaald, waarmee 

onherroepelijk een nieuwe (woon) bestemming is komen vast te staan en dit dossier kan worden 
gesloten.

11. Als gevolg van punt 9 dient de gemeente wel proceskosten te betalen, een bedrag van circa € 
2.100.

12. Gelet op punt 4 (de verklaring van de provincie dat het bestemmingsplan niet strijdig was met de 
PRV), acht ik het reëel dat de provincie een deel van deze proceskosten voor rekening neemt. 
Een verzoek om 50% van deze kosten te dragen is inmiddels (ambtelijk) gedaan. Ik ga ervan uit 
dat de provincie hierin bewilligt, mede gelet op de goede samenwerking in dit hele omvangrijke 
dossier.
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Gemeente Huizen
Ik ben verheugd dat na zeven jaar overleg/participatie tussen partijen en intensieve pogingen (tevergeefs) 
van onze ambtelijke dienst om partijen tot overeenstemming te brengen, de Raad van State een 
uitspraak heeft gedaan waarmee het (gewijzigde) bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 
Tegelijkertijd hebben we het bijzondere karakter van het gebied verankerd in dit onherroepelijke 
bestemmingsplan. Ook dat stemt mij verheugd.


