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201 205165/1/R2
 3
 30 januari 201 3
 zich op het standpunt dat de gesprekken met Reurslag niet hebben geleid tot
 eàn concreet bouwplan waar de raad bij de vaslstelling van het plan
 rekening mee had moeten houden. Ten aanzien van Iiet toekennen van een
 bestemming zonder de aanduiding ''bouwvlak'' aan het perceel heeft de
 woon
 raad uiteengezet dat bij actualisering van het plan het nieuwe beleld Ieidend
 is wegens demografische ontwikkelingen. Het handhavën van het bouwvlak
 binnen deze woonbestemming acht de raad niet in het belang van een goede
 ruimtelijke ordening.
 3.2. De Afdeling stelt voorop dat in het algemeen aan een geldend
 bestemmingsplan geen blijvende rechten kunnen worden ontleend. De raad
 kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle
 belrokken belangen andere beslemmingen en voorschriften voor gronden
 vaststellen.
 3.3. Ten aanzien van het in het plan al dan niet toekennen van een
 woonbestemming dan wel de aanduiding ''bouWvlak'' binnen een
 woonbestemming heeft de raad uiteengezet dat bij de actualisering van het
 plan vanwege demografische ontwikkelingen het in dit verband opgestelde
 nieuwe beleid Ieidend is. Dit nieuwe beleid is neergelegd in de Regionale
 woonvisiè Achterhoek 2010-2020, die op 1 8 oktober 2010 is opgesteld
 door zeven gemeenten uit de Achterhoek samen met de woningcorporaties
 en de provincie ùelderland (hierna: de woonvisie). De woonvisie heeft als
 taakstelling voor de gemeen'te Berkelland da't het aantal woningbouwplannen
 in de gemeente in verband met de verwachte bevolkingsdaling en de
 afnemende behoefte aan woningen in de periode van 2010 tot 2020 naar
 beneden moet worden bijgesteld van ongeveer 1 .800 naar 635 woningen. In
 de woonvisie is als maalregel genoemd dat er geen pieuwe
 principeverzoeken voor woningbouwontwikk|ling in behandeling worden
 genomen die Ieiden tot extra woningen. Deze maatregel is tevens
 vaslgesteld in het raadsbesluit van 26 oktober 2010, waarin is bepaald da't
 geen medewerking meer wordt verleend aan nieuwe woningbouwplannen die
 niet passen in een bestemmingsplan en die leiden tot extra woningen. De
 raad heeft bij besluit van 25 januari 201 1 injestemd met de woonvisie.
 Teneinde te kunnen voldoen aan de taakstelling uit de woonvisie
 heeft de raad bij besluit van 28 juni 201 1 als kader vier concrete
 maatregelen vastgesteld om de woningbouwplannen te verminderen. Deze
 maatregelen zijn het aanpassen van. de woningbouwplannen, het
 aanscherpen van het iplrekkingsbeleid voor verleende vergunningen voor
 woningen waarvan de uitvoering niet slart of wordt afgerond, het
 de aanvragen voor functieverandering n'aar wonen in
 afhandelen van lopen
 het buitengebied en het ongedaan maken van Iatente plancapaciteit voor
 woningbouw. De motivering hiervoor is dat de raad de uitvoering van extra
 woningbouwplannen door de demografische ontwikkeling niet in het belang
 van een goede ruimtelijke ordening acht. Het beleid van de gemeente
 Berkellan' d s'taat derhalve geen uitbreiding van het aantal tot 2020 te
 realiseren woningen van 635 meer toe.
 3.4. Uit de stukken en het verhandetde ter zitting is gebleken dat
 neurslag het in de woonvisie neergelegde en in de raadsbesluiten nader
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201 205.1 65/1/R2
 30 januari 201 3
 Beslissing
 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 Recht doende in naam der Koningin:
 I ||| .
 verklaart het beroep gegrond; .
 vernietigt het beslui't van de raad van de gemeente Berkelland van
 6 maart 201 2, voor zover dat betreft het plandeel met de
 bestemming ''Wonen'' gelegen aan de zuidzijde van de Hagensweg
 te Geesteren, zoals nader aangeduid op de bij deze uitspraak
 behorende kaart;
 veroordeelt de raad van de gemeenle Berkelland tot vergoeding van
 bij J. Reurslag en J.J. Reurslag-Groot Landeweer in verband met de
 behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een
 bedrag van f 944,00 (zegge: negenhonderdvierenveertig euro),
 geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
 rechtsbijsland, met dien verstande dat betaling aan een van hen
 bevrijdend werkt ten opzichle van de ander;
 gelast dat de raad van de gemeenle Berkelland aan J. Reurslag en
 J.J. Reurslag-Groot Landeweer het door hen voor de behandeling
 van het beroep belaalde griffierecht |en bédrage van f 1 56,00
 (zegge: honderdzesenvijftig euro) vergoedt, met dien verstande dat
 betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de
 d
 a n er.
 Aldus vaslgesteld door mr. N.S.J. Koeman, Iid van de enkelvoudige kamer,
 in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van staat.
 w.g. Koeman
 Iid van de enkelvoudige kamer
 w.g. Plambeck
 ambtenaar van staat
 Uitgesproken in het openbaar op 30 januari 201 3
 1 59-772.
 Verzonden: 30 januari 201 3

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 10

Ingekomen 2013 - 502



Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 10

Ingekomen 2013 - 502



Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 10

Ingekomen 2013 - 502


