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Beste dames/heren,
Op 18 mei 2017 is door een 12-tal inwoners van de gemeente Cranendonck beroep ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Het beroep heeft betrekking op het niet
tijdig door uw raad nemen van een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan
‘Duurzaam Industriepark Cranendonck’ (DIC). Met deze brief informeren wij u over deze beroepszaak.
Wettelijk kader:
Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 eerste lid Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) is op de voorbereiding
van een bestemmingsplan afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In
het eerste lid, onder sub e is bepaald dat de gemeenteraad binnen 12 weken na ommekomst van de
terinzageleggingstermijn beslist omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Het ontwerp
bestemmingsplan DIC heeft ter inzage gelegen tot en met 2 februari 2017. Deze gestelde termijn van
12 weken is overschreden.
Uitspraak:
Op 23 augustus 2017 heeft een zitting plaats gevonden bij de RvS inzake het beroepschrift. Op 30
augustus 2017 heeft de RvS uitspraak gedaan.
Samengevat verklaart de RvS het beroep niet ontvankelijk voor zover het is ingediend door 4 van de
12 appellanten (die op ruime afstand van het plangebied wonen). De RvS verklaart het beroep, voor
zover ontvankelijk, gegrond. De RvS draagt uw raad op om uiterlijk op 19 september 2017 te besluiten
omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan DIC en dit besluit vervolgens op de wettelijk
voorgeschreven wijze binnen de daarvoor gestelde termijn bekend te maken. De RvS bepaalt tevens
dat uw raad aan appellanten, voor zover ontvankelijk, een dwangsom verbeurt voor elke dag waarmee
deze datum wordt overschreden, waarbij de hoogte van de dwangsom €100,- bedraagt, met een
maximum van €15.000,-.
Tot slot gelast de RvS uw raad aan appellanten, voor zover ontvankelijk, het door hen voor de
behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van €168,- te vergoeden.
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Voor de volledige uitspraak verwijzen wij u naar de website van de RvS via deze link:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele-uitspraken/hoofdzaken.html .
Procedure:
De besluitvorming voor het vaststellen van het bestemmingsplan DIC stond reeds gepland voor 19
september 2017 en sluit daarmee aan op de uitspraak van de RvS. Indien uw raad op dat moment
besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan, dient geen dwangsom aan appellanten te
worden verbeurd. Tegen een raadsbesluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan DIC staat
vervolgens de mogelijkheid tot beroep open.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken
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