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Naar aanleiding van diverse vragen uit het presidium informeren wij u
hierbij over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (verder: de RvS) op het beroep van SOS tegen de
vaststelling van het bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof. De RvS
heeft op 23 oktober 2019 een tussenuitspraak gedaan. In deze uitspraak
is de gemeente opgedragen om binnen 20 weken na verzending de
uitspraak de gebreken in de besluitvorming te herstellen en het
gewijzigde besluit zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven wijze
bekend te maken. De in de tussenuitspraak genoemde termijn eindigde
op 11 maart 2020.
Het herstelbesluit is tijdig door uw raad op 26 februari 2020 genomen.
Nadat het besluit is genomen moet een planologisch adviesbureau het
besluit implementeren in het digitale bestemmingsplan. Dit is inmiddels
gebeurd. Het besluit is daarna op 2 april op de voorgeschreven wijze
bekend gemaakt.
Telefonisch was de RvS op de hoogte gesteld van het besluit van uw
raad. In het verleden wachtte de RvS in een dergelijk geval de publicatie
af. Helaas is dat nu niet meer het geval en heeft de RvS haar werkwijze
veranderd. Nu wordt direct een uitspraak gedaan als van de gemeente
niet binnen de gestelde termijnen de RvS van de publicatie op de hoogte
heeft gebracht. Een dergelijke uitspraak hebben wij nog niet eerder
gezien.
Inmiddels is op 1 april uitspraak gedaan. De RvS heeft het beroep van
SOS gegrond verklaard. De gemeente is veroordeeld tot het vergoeden
van de proceskosten en het betaalde griffierecht van SOS. Daarnaast is
opgedragen om binnen 16 weken het besluit op de voorgeschreven
wijze bekend te maken.
De bekendmaking heeft zoals aangegeven op 2 april plaatsgevonden.
De RvS en SOS worden daarvan op de hoogte gesteld.
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De uitspraak heeft voor de rechtspositie van partijen geen gevolgen. Het
bestemmingsplan is vastgesteld en wordt op de voorgeschreven wijze
bekendgemaakt. SOS heeft de mogelijkheid, indien zij het niet eens zijn
met de inhoud van het besluit, beroep in te stellen bij de RvS. Deze
mogelijkheid had zij daarvoor overigens ook.

