
1 *~X f ĩ 

tr-\ 

vair* S L d t Aļ 'tlelì!u 5 , oesiuursrconispraaK Pagina 1 van 1 

iiĩìiyĩiìíniiiiiiiiMi 

Behand: ~~ — 

College van burgemeester en wethouders va 
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1 6 NOV 20Í8 

Kopie aan: 

Archief I ) ļ Ņ, 
reeks/i 

r i 

Datum Ons nummer U w kenmerk 

1 5 november 201 8 201801 536/1 /R3 

Inlichtingen 

Mw. D.J.J.M. Wolfs 
070-4264114 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp Kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal en 
een omgevingsvergunning (gecoördineerd) 

Procedure 

Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zend ik u - ter informatie - een afschrift van een brief zoals verzonden aan de 
daarin geadresseerde partij(en) met betrekking tot bovenvermelde procedure. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 

De griffie is op 24 en 31 december gesloten. 
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Betreft : 

Datum Ons nummer U w kenmerk 

15 november 2018 201 801 536/1 /R3 

Inlichtingen 

Mw. D.J.J.M. Wolfs 
070-4264114 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp Kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal en 
een omgevingsvergunning (gecoördineerd) 

Procedure 

Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

U hebt beroep ingesteld tegen het besluit van raad van de gemeente Hellendoorn, van 1 2 
december 2017, waarbij onder meer het bestemmingsplan "Kinderboerderij Hellendoorn/ 
Nijverdal" is vastgesteld. 

Bij de Afdeling is ten aanzien van een aantal van de beroepen de vraag gerezen of daarop 
inhoudelijk kan worden ingegaan. 

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is bepaald dat 
de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met 
een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien 
deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van 
degene die zich daarop beroept. Wanneer dit in artikel 8:69a van de Awb neergelegde 
relativiteitsvereiste van toepassing is, wordt de betrokken beroepsgrond niet inhoudelijk 
behandeld door de Afdeling. 

de PAS. De PAS speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of het bestemmingsplan 
voldoet aan de Natuurbeschermingswet (hierna: de Nbw). Het komt de Afdeling 
vooralsnog voor dat het Natura2000-gebied Wierdense Veld geen onderdeel uitmaakt van 
het woon- en leefklimaat van appellanten, gelet op de op de afstand van de woningen 
van appellanten tot het Natura2000-gebied en nu de N35 tussen die woningen en dit 
Natura2000-gebied ligt. Als dat zo is, dan strekt de Nbw kennelijk niet tot bescherming 
van het belang van genoemde appellanten en wordt hun beroepsgrond over de PAS niet 
inhoudelijk besproken. 
— worden in de gelegenheid gesteld 
om te verduidelijken waarom zij van mening zijn dat de Nbw wel strekt tot bescherming 

i doen een beroep op 

vV45 fYMVT.3 i 
Postbus 20019 - 2500 E A Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 



'ai ! Stel tť" 201 801 536/1/R3 Pagina 2 van 2 

van hun belangen. 

. - r r . ~ woont op ruime afstand tot het plangebied; tussen de woning van 
en het plangebied ligt de N35. De Afdeling vraagt zich onder die omstandigheden 

af welke feitelijke gevolgen ondervindt van de ontwikkelingen die mogelijk worden 
gemaakt met het bestreden besluit. ~ wordt gevraagd om de Afdeling 
mede te delen welke feitelijke gevolgen het bestreden besluit volgens hem voor hem 
heeft. 

Graag ontvang ik uw reactie binnen vier weken na datum van verzending van deze brief. 

Hoogachtend, 

de meervou 
voor dez 

m 
griffier 

s 

is op 24 en 31 december gesloten 
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Betreft : A. Snijder en M. Feenstra 

mr. J .M. Smits 
Postbus 3020 
2700 LA ZOETERMEER 

Datum Ons nummer 

15 november 2018 201 801 536/1/R3 

Inlichtingen 

Mw. D.J.J.M. Wolfs 
070-4264114 

Procedure 

Beroep 

U w kenmerk 

1635023 A.4 JSM 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp Kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal en 
een omgevingsvergunning (gecoördineerd) 

Geachte heer/mevrouw, 

U hebt beroep ingesteld tegen het besluit van raad van de gemeente Hellendoorn, van 12 
december 2017, waarbij onder meer het bestemmingsplan "Kinderboerderij Hellendoorn/ 
Nijverdal" is vastgesteld. 

Bij de Afdeling is ten aanzien van een aantal van de beroepen de vraag gerezen of daarop 
inhoudelijk kan worden ingegaan. 

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is bepaald dat 
de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met 
een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien 
deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van 
degene die zich daarop beroept. Wanneer dit in artikel 8:69a van de A w b neergelegde 
relativiteitsvereiste van toepassing is, wordt de betrokken beroepsgrond niet inhoudelijk 
behandeld door de Afdeling. 

en ; 3 en i doen een beroep op 
de PAS. De PAS speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of het bestemmingsplan 
voldoet aan de Natuurbeschermingswet (hierna: de Nbw). Het komt de Afdeling 
vooralsnog voor dat het Natura2000-gebied Wierdense Veld geen onderdeel uitmaakt van 
het woon- en leefklimaat van appellanten, gelet op de op de afstand van de woningen 
van appellanten tot het Natura2000-gebied en nu de N35 tussen die woningen en dit 
Natura2000-gebied ligt. Als dat zo is, dan strekt de Nbw kennelijk niet to t bescherming 
van het belang van genoemde appellanten en wordt hun beroepsgrond over de PAS niet 
inhoudelijk besproken. 

worden in de gelegenheid gesteld 
om te verduidelijken waarom zij van mening zijn dat de Nbw wel strekt tot bescherming 
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van hun belangen. 

woont op ruime afstand tot het plangebied; tussen de woning van 
en het plangebied ligt de N35. De Afdeling vraagt zich onder die omstandigheden 

af welke feitelijke gevolgen ondervindt van de ontwikkelingen die mogelijk worden 
gemaakt met het bestreden besluit. . . wordt gevraagd om de Afdeling 
mede te delen welke feitelijke gevolgen het bestreden besluit volgens hem voor hem 
heeft. 

Graag ontvang ik uw reactie binnen vier weken na datum van verzending van deze brief. 

Hoogachtend, 

de meervoudige kamer, 
voor de 

K. va mg 
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Betreft ; B.J. Eeftink en I. Eeftink 

mr. J . Kevelam 
Postbus 239 
7600 AE ALMELO 

Datum Ons nummer U w kenmerk 

DAS 15 november 2018 201801536/1/R3 

Inlichtingen 

Mw. D.J.J.M. Wolfs 
070-4264114 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp Kinderboerderij Hellendoorn/Nijverdal en 
een omgevingsvergunning (gecoördineerd) 

Procedure 

Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

U hebt beroep ingesteld tegen het besluit van raad van de gemeente Hellendoorn, van 1 2 
december 2017, waarbij onder meer het bestemmingsplan "Kinderboerderij Hellendoorn/ 
Nijverdal" is vastgesteld. 

Bij de Afdeling is ten aanzien van een aantal van de beroepen de vraag gerezen of daarop 
inhoudelijk kan worden ingegaan. 

In artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is bepaald dat 
de bestuursrechter een besluit niet vernietigt op de grond dat het in strijd is met 
een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien 
deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van 
degene die zich daarop beroept. Wanneer dit in artikel 8:69a van de Awb neergelegde 
relativiteitsvereiste van toepassing is, wordt de betrokken beroepsgrond niet inhoudelijk 
behandeld door de Afdeling. 

de PAS. De PAS speelt een rol bij de beoordeling van de vraag of het bestemmingsplan 
voldoet aan de Natuurbeschermingswet (hierna: de Nbw). Het komt de Afdeling 
vooralsnog voor dat het Natura2000-gebied Wierdense Veld geen onderdeel uitmaakt van 
het woon- en leefklimaat van appellanten, gelet op de op de afstand van de woningen 
van appellanten tot het Natura2000-gebied en nu de N35 tussen die woningen en dit 
Natura2000-gebied ligt. Als dat zo is, dan strekt de Nbw kennelijk niet tot bescherming 
van het belang van genoemde appellanten en wordt hun beroepsgrond over de PAS niet 
inhoudelijk besproken. 

om te verduidelijken waarom zij van mening zijn dat de Nbw wel strekt tot bescherming 

en doen een beroep op 

en en worden in de gelegenheid gesteld 
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woont op ruime afstand tot het plangebied; tussen de woning van 
3 en het plangebied ligt de N35. De Afdeling vraagt zich onder die omstandigheden 

af welke feitelijke gevolgen ondervindt van de ontwikkelingen die mogelijk worden 
gemaakt met het bestreden besluit. wordt gevraagd om de Afdeling 
mede te delen welke feitelijke gevolgen het bestreden besluit volgens hem voor hem 
heeft. 

Graag ontvang ik uw reactie binnen vier weken na datum van verzending van deze brief. 

Hoogachtend, 

^ • 1 voor deze Z 
z 

Z 
I 

ñina 
griffier 

Z 
z 

op 24 en 31 december gesloten. 
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