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1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Zanderij Tjebbes;
2. In te stemmen met de intrekking van uw beroep tegen de door de provincie geweigerde ontheffing.
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2. Afwikkeling formeel aspect: intrekking beroep tegen geweigerde ontheffing provincie 
Ten tijde van de beroepsprocedure is er - als gevolg van de discussie die ontstond over de toets aan 
de provinciale verordening - beroep door de gemeente ingesteld tegen dat onderdeel.

Dat beroep is gezien de uitspraak die nu voorligt achterhaald. Om het juridisch af te kunnen ronden, is 
intrekking daarvan nodig. Zodoende dat u geadviseerd wordt om in te stemmen met de intrekking van 
dat beroep.

Omgeving
Beleid,

Deze adviesnota heeft als doel dat u kennis neemt van die uitspraak en dat u beslist om uw beroep 
tegen de ontheffing, die de provincie had geweigerd, in te trekken.

Communicatie
De Raad van State heeft alle betrokkenen geïnformeerd.

Kaders
Bestemmingsplan Zanderij Tjebbes
Hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht
Raadsbesluit 28 mei 2020

Aanleiding
Op 18 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat door Stichting LeV en 
anderen was ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan Zanderij Tjebbes.

Financiën
De gemeente is tot betaling van bepaalde kosten veroordeeld (zie uitspraak) welke langs het 
gebruikelijke mandaat worden verzorgd voor de betrokkenen.

Bijlagen
1. Uitspraak Raad van State (zaaknummer 201900094/2/R1 ;
2. Mededeling wethouder Boom aan commissie Fysiek Domein van 19 november 2020.

Argumentatie
1. Er is nu sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan

Wethouder Boom heeft de commissie Fysiek Domein met een mededeling geïnformeerd over de 
uitspraak. Graag verwijs ik u naar dat memo, omdat daarin puntsgewijs de relevante aspecten staan.

Uitvoering en evaluatie
Nvt
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Nvt


