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Onderwerp; geschil terras Markt Kruisland opgelost 

Steenbergen; 4 oktober 2016. 

Aan de Raad, 

Op 24 september 2015 heeft u het Paraplubestemmingsplan 2015 vastgesteld. Tegen dit besluit heeft 
een bewoner aan de Markt in Kruisland beroep aangetekend. Op 28 januari 2016 is dit besluit door de 
voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geschorst, alléén voor 
het deel aan de Markt in Kruisland. De voorzieningenrechter was van oordeel dat gelet op het belang van 
de bewoner de inhoudelijke behandeling van het beroep in de bodemprocedure moet worden afgewacht. 
Het Paraplubestemmingsplan 2015 is daarmee voor wat betreft de Markt in Kruisland niet in werking 
getreden. Als gevolg hiervan moesten de terrassen van café restaurant De Commerce en Restaria 
Centrum op het marktplein verwijderd worden, wat gebeurde. Als tussenoplossing is het terras van De 
Commerce op het parkeerterrein achter de horecagelegenheid geplaatst. Voor Restaria Centrum was dit 
of een vergelijkbaar alternatief helaas niet mogelijk. 

De inhoudelijke behandeling van het beroep diende op 29 juni 2016 voor de meervoudige kamer van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de behandeling is zeer duidelijk benadrukt 
dat het voor alle partijen het beste zou zijn om met de elementen die tijdens de zitting zijn besproken en 
behandeld waren een schikking te treffen en het beroep in te trekken. Met dit advies is er overlegd en 
overeenstemming bereikt tussen partijen, wat resulteerde in een vaststellingsovereenkomst die op 21 
september 2016 is getekend. 

Er is tussen partijen afgesproken dat: 
1. op het Marktplein in Kruisland géén terrassen worden geplaatst tot 6 meter uit de gevel van de 

Markt 2 en 4; 
2. op het Marktplein gedurende een periode van maximaal 6 maanden een tijdelijk terras mag 

geplaatst worden; 
3. op het Marktplein in Kruisland 23.00 uur de sluitingstijd is voor het terras van De Commerce. 
4. het beroepsschrift wordt ingetrokken. 

We zijn ervan overtuigd dat deze overeenstemn)ing tussen partijen beterschap oplevert en bijdraagt aan 
de gemeenschap in Kruisland. 
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