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Voorstel 
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1 e herziening' gewijzigd vast te stellen. Dit 
bestemmingsplan bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.lMRO.0150. D125a-VG02 met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische 
planobjecten is gebruik gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart versie 
juni 2009. 

Kern van het raadsvoorstel 
Het bestemmingsplan Buitengebied Deventer is op 6 juni 2012 door u vastgesteld. Op 26 maart 2014 
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder Afdeling) uitspraak gedaan. 
Naar aanleiding van deze uitspraak en naar aanleiding van enkele geconstateerde omissies in het 
bestemmingsplan is besloten het bestemmingsplan Buitengebied op onderdelen te herzien. Ook tegen 
dit herziene bestemmingsplan is beroep ingesteld. Gebleken is dat er een aanduiding op de 
verbeelding ontbreekt. Dit wordt via de bestuurlijke lus hersteld. 

Beoogd resultaat 
Door het geconstateerde gebrek te herstellen, wordt de bestaande juridisch planologische situatie 
voor het bedrijf weer in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie van het bedrijf en de 
gewenste toekomstige bedrijfsvoeringsmogelijkheden. 

Kader 
Uitspraak 201603519/1/R4, Wet ruimtelijke ordening, bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening 

Argumenten ten behoeve van de raad 
Tegen het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening' is beroep ingesteld. Deze 
herziening is doordoor u vastgesteld om ommissies en actualisaties in het bestemmingsplan 
Buitengebied (vastgesteld in 2012) door te voeren. Tegen deze eerste herziening is beroep ingesteld. 
Het beroep is gericht op een tweetal aspecten. Een bomenkweker wil bij recht meer kunnen uitbreiden 
dan de toegelaten 2 ha aan lage teeltondersteunende voorzieningen. Dit punt is door de Afdeling 
ongegrond verklaard. Wel heeft de Afdeling bepaald dat de bestaande hoge teeltondersteunende 
voorzieningen ter plaatse van de gronden van appellant alsnog als zodanig moeten worden bestemd. 
Concreet houdt dit in dat wij de op de verbeelding weggevallen aanduiding conform de 
bestaande rechten op zullen nemen. Om gevolg te geven aan de uitspraak dient u daarom een 
gewijzigd besluit te nemen, waarmee de verbeelding in lijn komt met de regels. Hiermee wordt 
voldaan aan het recente vaststellingbesluit tot vaststeling van de 1 e herziening en het 
vaststellingbesluit uit 2012. 

Tussen de vaststelling van het bestemmingslan op 9 maart 2016 en de bekendmaking van het 
gewijzigde besluit in 2017, zijn ook andere plannen in het buitengebied in procedure gebracht. Om te 
voorkomen dat deze plannen worden overschreven door het nieuwe door u vast te stellen 
bestemmingsplan, zijn deze zelfstandige plannen uit het bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1 e 
herziening gehaald. 
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Ketenpartnersl participatie 
Het geconstateerde gebrek wordt hersteld, conform de eis van appellant. Appellant en de Raad van 
State worden op de hoogte gebracht van het door u genomen besluit. 

Financiële consequenties 
De kosten van de geringe aanpassing komen voor rekening van de gemeente en worden gedekt uit 
het begrote budget voor het bestemmingsplan Buitengebied. 

Betrokkenheid van de raad 
De gemeenteraad is betrokken bij het vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer' 
en de 1 e herziening daarvan. 
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