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BestemmingsPlan Buitengebied

Procedurc

Beroep

Geachte heerlmevrouw'
bii de Afdeling
op vrijdag 14 juni 2019 worden de hieronder vermelde zaken ter zitting
ter zitting
U bent hiertoe reeds uitgenodigd. ïen behoeve van de behandeling
behandeld.
deel ik u nog het volgende mede.

in aÍwiiking van de eerder
De zittingskamer heeft inzake de behandeling van deze zaken
van de meervoudige kamer
toegezonden uitnodigingsbrief als volgt besloten. De leden
de bestudering van de dossiers
zullen beginnen met áe Jrug"n aan de orde te stellen die bij
desgewenst nog
zijn opgekomen. Na beantwoording daarvan kunt u, in uw slotwoord,
van de
voorbereiding
de
bij
een korte nadere toelichting geven' lk verzoek u hiermee

zitting rekening te houden'
noodzakelijk gebleken de
Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen is het
behandeling ter zitting te spreiden over twee dagdelen'
behandeld de beroepen
Tijdens het OCHTENDDEEL. vanaÍ 10.00 uur, zullen worden
"Buitengebied waalre"
in zaak nr. 201 7A687511/R2 tegen het bestemmingsplan
van
van 6 juni 2o17 en het bestemmingsplan "Buitengebied-Reparatieplan"
4 september 2A1B van:

1. Stichting Brabantse Milieufederatie
2.
3.

de beroepen in zaak
Tijdens het MIDDAGDEEL. vanaf 14.OO uur, zullen worden behandeld
van 6 juni 2017
nr. 2O1 7A687511/R2 tegen het bestemmingsplan "Buitengebied waalre"
2018 van:
en het bestemmingsptan "Buitengebied-Reparatieplan" van 4 september
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4.
I (gevoegd met het beroeP van

5.

in zaak nr' 2O1 AOgSqqllR2 tegen het bestemmingsplan
de erven van
"Mosbroekseweg" van 4 september 2018)'
minuten vóór aanvang van
voor het bijwonen van de zitting dient u tenminste 15
oÍ waarbij u belang hebt' wordt
het dagdeel waarop het beroep waarbi.i u partii bent
bij de receptie'
behanJeld, aanwezig te ziin. U dient zich te melden

het u vrii ook de zitting op andere
U bent niet verplicht te verschijnen. Overigens staat
partij bent of waarbij u belang hebt' wordt
dagdelen dan die waarop het beroep *uurËi1 u
behandeld, bii te wonen.
die op een dagdeel behandeld zullen
Mede vanwege de samenhang van de onderwerpen
of om wiiziging van bovenstaande
worden, kunnen verzoeken om uitstel van de zitting
zittingsindeling niet worden gehonoreerd'

Aangezienditberichtgeautomatiseerdisaangemaakt.isditnietondertekend.
Hoogachtend,
de griffier
De griffie is oP 31 mei gesloten

i

!.r.l1l-lrit

\r'

Posrlrus 20()19 - 2500 EA Den Haag -T 070 426 44 26 - F 07{i 365 13 Í10
llij corresponclentic de datutn en het nuntnter van clcze briclvcrlnt:lilcn

-

www.raadvanstate.nl

