
 

Aan:   Afdeling bestuursrechtspraak  

Raad van State  

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

digitaalloket.raadvanstate.nl 

 

Van:  Vereniging Milieudefensie (Amsterdam) / Milieudefensiegroep Westerveld 

(Havelte), verder genoemd: Milieudefensie 

p/a Markeweg 11, 7971 CW Havelte 

westerveld@milieudefensie.nl 

 

Betreft: extra verzoek bij beroep en verzoek om voorlopige voorziening.  

bestemmingsplan buitengebied Gemeente Westerveld 

 

Ons kenmerk: BP2018  

 

Afschrift:  Gemeente Westerveld 

Postbus 50, 7970 Havelte  

info@gemeentewesterveld.nl 

 

Plaats  Havelte 

 

Datum 1 februari 2020 

 

Geachte afdeling,  

 

Wij verzoeken u de gemeente Westerveld te dwingen uitvoering te geven aan uw uitspraak 

van 17 juli 2019 m.b.t. het bestemmingsplan buitengebied 2017 (NL:RVS:2019:2467) om de 

vigerende bestemmingsplannen buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte 

digitaal toegankelijk te maken.  

 

Heden hebben wij beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Westerveld 

om het bestemmingsplan buitengebied 2018 vast te stellen. Tevens hebben wij om een 

voorlopige voorziening gevraagd het besluit te schorsen.  

Het betreft het besluit van de gemeente Westerveld van 3 december 2019 tot het 

vaststellen/herzien van het Bestemmingsplan buitengebied Westerveld met kenmerk 

NL.IMRO.1701.0000BP000000000579-0003. 

 

Dit bestemmingsplan 2018 is mede vastgesteld naar aanleiding van de vernietiging op 17 juli 

2019 van het bestemmingsplan buitengebied 2017 door de Afdeling (NL:RVS:2019:2467).  

 

Met deze brief vragen wij u tevens om het volgende.  

 

In de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2019:2467 van 17 juli 2019 is onder III 

van de beslissing het volgende opgenomen: “III. draagt de raad van de gemeente 

Westerveld op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te 
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dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II wordt verwerkt op de landelijke 

voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;” 
 

Dit laatste betekent dat uiterlijk op 14 augustus 2019 de gevolgen van de uitspraak moeten 

zijn verwerkt in de verbeelding van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Praktisch betekent dit dat de inhoud van de bestemmingsplannen buitengebied van vóór de 

herindeling in 1998 digitaal toegankelijk moeten zijn zodat ze kunnen worden geraadpleegd.  

 

De gemeente heeft zich niet gehouden aan deze gerechtelijke uitspraak. Het gevolg is dat wij 

op dit moment niet in staat zijn een beeld te krijgen van de veranderingen in het nu 

vastgestelde bestemmingsplan 2018 ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen 

buitengebied van de voormalige gemeenten Vledder, Dwingeloo, Diever en Havelte.  Ons 

beroep is mogelijk niet volledig.  

 

Op 11 september 2019 hebben wij dit niet volgen van de uitspraak aan de gemeente gemeld. 

Op 6 november 2019 hebben wij de gemeente in gebreke gesteld.  

Tot op heden hebben wij geen schriftelijk antwoord ontvangen.  

Mondeling zegt de wethouder dat ze zelf de plannen nauwelijks kunnen raadplegen omdat er 

maar één, geplastificeerd archiefexemplaar is.  

 

Wanneer de voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt het bestemmingsplan 2018 niet 

in werking en blijven de oude , niet raadpleegbaren bestemmingsplannen, vigerend.  

 

Wij verzoeken de Afdeling om de gemeente op een of andere manier te dwingen de vigerende 

bestemmingsplannen buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte digitaal 

toegankelijk te maken.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Baptist       Martje Verf 

namens Milieudefensie Westerveld en de Vereniging Milieudefensie 
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