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Kop ie aan: 

Onderwerp Behandelend ambtenaar 

Bp. Buitengebied 2 0 0 9 , wijziging I. Velsink 
Molenweg 53 en Raalterdijk nabij 18 te 0 7 0 - 4 2 6 4 8 3 5 
Haarle 

Zoals u bij brief van 6 december 2 0 1 2 is meegedeeld, is bij de Afdeling beroep ingesteld 
tegen uw besluit, waarbij is vastgesteld het bestemmingsplan Buitengebied 2009 , 
wijziging Molenweg 53 en Raalterdijk nabij 18 te Haarle. De naam en het nummer van 
deze zaak vindt u bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer". 

In de bijlagen A en B bij deze brief zijn stukken vermeld die op deze zaak betrekking 
hebben. U wordt verzocht de daarop vermelde stukken zo spoedig mogelijk maar in 
ieder geval binnen twee weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening van 
deze brief, toe te zenden. 

De stukken op bijlage A dient u op papier toe te zenden. De stukken op bijlage B dient u 
via het internetadres https://extranet.raadvanstate.nl toe te zenden. 

U bent verplicht aan deze verzoeken te voldoen. 

Voor het toezenden van de stukken vermeld in bijlage B kunt u inloggen op genoemd 
internetadres met de gebruikersnaam het wachtwoord 
De gebruikersnaam en het wachtwoord worden uitsluitend aan u verstrekt en hebben 
een vertrouwelijk karakter. 

Indien in het plan onderdelen zijn aangewezen waarvan verwerkelijking in de naaste 
toekomst nodig wordt geacht, wordt u verzocht dit aan te geven bij de toezending van 
de stukken vermeld in bijlage A . 
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BIJLAGE A 

De op de zaak betrekking hebbende papieren stukken: 

1. Een kleurenkopie van (indien van toepassing: beide zijden van) de originele 
verbeelding(en). 

2. De toelichting en regels, behorende bij het plan. 

3. Het raadsbesluit met eventuele bijlagen. 

4. Het in het raadsbesluit vermelde voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders met eventuele bijlagen. 

5. De bewijsstukken (Nederlandse Staatscourant, dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisblad) van de bekendmaking van de tervisielegging van: 
a) het ontwerpplan 
b) het vastgestelde plan 

6. De adviezen die, mede, ten grondslag hebben gelegen aan het bestreden 
besluit. * 

7. De zienswijzen ingediend bij de gemeente (welke niet geanonimiseerd zijn). * 

8. Het verslag op grond van artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht 
inzake de mondeling ingediende zienswijzen. * 

9. De aanvraag tot vaststell ing van het bestemmingsplan. * 

10. Het reactieve aanwijzingsbesluit. * 

11 . Exploitatieplan. * 

12. Overige van belang zijnde stukken. 

De door u te verstrekken stukken ontvangt u na afloop van het geding retour. 

* Indien van toepassing 
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BIJLAGE B 

U dient die vastgestelde IMRO-bestanden aan te leveren die u eveneens aan 
ruimtelijkeplannen.nl heeft gestuurd. De gehanteerde standaard is IMRO2008 , 
versie 1.1. 

Deze vastgestelde IMRO-bestanden - zijnde het digitale bestemmingsplan - dienen langs 
elektronische weg te worden gestuurd via het internetadres 
https://extranet.raadvanstate.nl. U kunt inloggen op genoemd internetadres met de 
gebruikersnaam en het wachtwoord 

De vastgestelde IMRO-bestanden dienen minimaal het volgende te bevatten: 
» het leidende GML-bestand (planverbeelding) 
» het authentieke XML-geleideformulier 
» de digitale toelichting en regels die onderdeel uitmaken van het plan 

Als extra informatie heeft de Raad van State de vastgestelde ondergrond nodig, 
behorend bij het bestemmingsplan. Daarom vragen wij eveneens om: 

» Alle aanwezige bestanden die samen de ondergrond vormen die is gebruikt bij de 
vaststell ing van het plan. 

Een uitgebreide gebruikershandleiding voor het uploaden treft u aan op het 
bovengenoemde internetadres van de Raad van State. 
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