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Onderwerp: Uitspraak bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen

Geachte raadsleden,

Op 26 maart 2019 heeft uw raad het bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vastgesteld. Het 
plan bestaat uit de ontwikkeling van 16 koopwoningen rond een gemeenschappelijk erf op de bestaande 
boerderij aan de Minister Cremerstraat 8. Het betreft een bijzonder woonconcept gericht op huisvesting 
van ouderen die op zoek zijn naar een zelfstandige, geschikte woning in een gemeenschappelijke setting 
op het platteland. 

Meer onderbouwing van gemeente nodig
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan was beroep ingesteld door een omwonende. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 27 november 2019  een 
tussenuitspraak gedaan. De Afdeling had een gebrek geconstateerd in de motivering van het besluit van 
de raad op 26 maart 2019. De Afdeling was van oordeel dat er een aanvullende motivering nodig was op 
de volgende drie punten:
1. Dat het plan voorziet in een behoefte zoals bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit 
ruimtelijke ordening.
2. Dat het plan niet binnen bestaand stedelijk gebied in een behoefte kan worden voorzien;
3. Dat het plan voldoet aan artikel 2.17 van de provinciale Omgevingsverordening.

Binnen zes maanden na verzending tussenuitspraak moet dit worden hersteld of moet de raad een ander 
besluit nemen. Het college heeft op 19 mei 2020 ingestemd met de nadere onderbouwing en verzonden 
aan de Afdeling. Bij handhaving van het oorspronkelijke besluit hoeft geen nieuw besluit tot vaststelling 
door uw raad te worden genomen. Uw raad is hierover per brief van 19 mei 2020 geïnformeerd. 

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Op 9 september jl. heeft de Afdeling uitspraak gedaan in het beroep tegen het bestemmingsplan. In de 
uitspraak oordeelt de Afdeling dat de raad heeft voldaan aan de opdrachten in de tussenuitspraak. Dit 
betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt en dat het woonzorgcomplex waarin dat plan 
voorziet, kan worden gerealiseerd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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