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bestemmingsplan “Oostbroek I” in Kootwijkerbroek

Samenvatting raadsvoorstel
Op 7 juli 2021 heeft uw raad het bestemmingsplan “Oostbroek I” vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld.
In een tussenuitspraak van 20 april 2022 heeft de Afdeling uw raad op de meeste punten in het gelijk
gesteld. Op twee punten heeft de afdeling verzocht de gebreken te herstellen. Dit voorstel voorziet hierin.
Dit betekent dat u instemt met een nadere motivering betreffende het aspect externe veiligheid alsmede dat
u de planregels aanpast en verduidelijkt betreffende het parkeren. Het bestemmingsplan wordt met deze
aanpassing opnieuw vastgesteld.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:
1. in te stemmen met de nadere motivering betreffende externe veiligheid en de aangepaste planregels
inzake parkeren.
2. het op voorgaande punten aangepaste bestemmingsplan “Oostbroek
I” met planidentificatie
NL.IMRO.0203.1333-0003 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
3. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;

1. Inleiding
U heeft op 7 juli 2021 het bestemmingsplan “Oostbroek I” vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld.
Op 20 april 2022 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een
tussenuitspraak gedaan (zie bijlage 1) waarbij de gemeente op de meeste punten in het gelijk is gesteld. Op
twee punten verzoekt de Afdeling om de gebreken in het besluit te herstellen. Dit betref enerzijds het aspect
externe veiligheid en anderzijds de toegepaste parkeerregeling. De Afdeling stelt:
“ingevolge artikel 8:51d van de Awb, voor zover hier van belang, kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen
een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.”
en
“Met het oog op een spoedige beëindiging van het geschil ziet de Afdeling aanleiding de raad op grond van
artikel 8:51d van de Awb op te dragen om binnen twaalf weken na verzending van deze uitspraak met
inachtneming van overwegingen 5.7 en 8.1 de daarin geconstateerde gebreken te herstellen. De raad moet
de Afdeling en de betrokken partijen vervolgens de uitkomst van de opdracht meedelen en een gewijzigd
besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendmaken en meedelen. Het door de raad te nemen nieuwe
besluit hoeft niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid. Het nieuw te nemen besluit
moet op de wettelijk voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt en medegedeeld.
“De gemeenteraad van de gemeente Barneveld wordt opgedragen om binnen 12 weken na verzending van
de tussenuitspraak de geconstateerde gebreken te herstellen.
Deze uitspraak impliceert dat de Afdeling akkoord gaat met het plan als een adequate nadere motivering wordt
overlegd inzake externe veiligheid en de planregels betreffende het parkeren duidelijk en rechtszeker worden
aangepast. Dit betreft dus een verduidelijking van uw eerder genomen besluit van 7 juli 2021.

2. Door de raad gestelde kaders
Het bestemmingsplan “Oostbroek I” is door de raad vastgesteld op 7 juli 2021.

3. Effect/Meetbare doelstellingen

2
Het plan beoogt het herstel van de gebreken in het bestemmingsplan “Oostbroek I” naar aanleiding van de
uitspraak van de Afdeling van 20 april 2022, betreffende externe veiligheid en de aangepaste planregels inzake
parkeren.

4a. Argumenten
Wij stellen u voor om het besluit voor wat betreft het aspect ‘externe veiligheid’ toereikend te motiveren.
De betreffende motivering is als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegd en in de toelichting verwerkt.
Daarnaast worden de algemene gebruiksregels in artikel 13 van het bestemmingsplan “Oostbroek I”
aangepast om de door de Afdeling gevraagde duidelijkheid te scheppen.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen
Niet van toepassing

5. Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing.

6. Proces
Vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie):
Conform de uitspraak wordt het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt en
medegedeeld en de uitkomst zal aan de Afdeling en de andere partij (indiener van het beroepschrift)
worden medegedeeld.

Vervolgstappen/planning/uitvoering: zie vervolg/besluitvormingsproces (inclusief participatie).
Communicatie:
De Afdeling als ook de betrokken partij (indiener van het beroepschrift) zal op de hoogte worden gesteld
van uw besluit

Evaluatie/controle:
N.v.t.

7. Risico's
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
W. Wieringa
J.J. Luteijn
Bijlagen:
• Bijlage 1: Uitspraak Afdeling inzake Oostbroek 1
• Bijlage 2: Nadere motivering externe veiligheid
• Bijlage 3: Aangepaste planregels Artikel 13
• Bijlage 4: Bestemmingsplan “Oostbroek I” inclusief aanpassingen

