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Ons nummer 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp.'Buitengebied 2009 ' 

Behandelend ambtenaar 

A.H.M. Boevink 
070-4264582 

Op maandag 28 maart 2011 en dinsdag 29 maart 2011 vindt in bovenvermelde zaak de 
zitting plaats. U bent hiertoe reeds opgeroepen. Ten behoeve van de behandeling ter zitting 
deel ik u nog het volgende mede. 

Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen is het noodzakelijk gebleken de 
behandeling ter zitting te spreiden over twee dagen. 

Op de zitting van MAANDAG 28 MAART 2011 zullen worden behandeld de beroepen van: 

OCHTENDDEEL: 10.00 uur -1 3.00 uur 
- de vereniging LTO Noord, gevestigd te Deventer, en E.J. Bosboom, wonend te 

Nijverdal, gemeente Hellendoorn (1S), 
- J.A. van Soest en A. Geerdink, beiden wonend te Nijverdal, gemeente 

Hellendoorn (1N) 
- H.E. Schippers, wonend te Nijverdal, gemeente Hellendoorn (1H) 
- M. Bannink, wonend te Hellendoorn (1V) 
- G. Beukers, wonend te Westerhaar, gemeente Twenterand (1B) 
- G.J.J. Lubbers en J.H. Lubbers, beiden wonend te Daarle, gemeente 

Hellendoorn (1A) 

MIDDAGDEEL 1 3.30 uur - 1 7.30 uur 
- S.K. van Grondelle en M.C. Padt, beiden wonend te Marie, gemeente 

Hellendoorn (1K) 

- de stichting Stichting Anti Industriële Veehouderij Marie en omstreken, gevestigd te 
Hellendoorn (1J) 

- N. Jansen, wonend te Daarlerveen, gemeente Hellendoorn, en anderen (1R) 
- H. Visscher, wonend te Daarle, gemeente Hellendoorn (1Y) 
- G. Kleinjan, wonend te Daarle, gemeente Hellendoorn (1G) 
- A . J . Kleinjan, wonend te Daarle, gemeente Hellendoorn (11) 
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Op de zitting van DINSDAG 29 MAART zullen worden behandeld de beroepen van: 

OCHTENDDEEL 10.00 uur - 13.00 uur 
- J . Scholten, wonend te Hellendoorn, en anderen (1E) 
- A . J . Roelofs en V .J . Broeks, beiden wonend te Nijverdal, gemeente Hellendoorn (1D) 
- E.G.J. Wolters en G.J.M, ten Dam, beiden wonend te Hellendoorn (1C) 
- H. Degen-de la Porte en A.C. Degen, beiden wonend te Haarle, gemeente 

Hellendoorn (1T) 
- J . Dollen en anderen, allen wonend te Hellendoorn (1F) 

MIDDAGDEEL 13.30 uur - 17.30 uur 
- W. Reefhuis-Bonthuis, wonend te Daarle, gemeente Hellendoorn (1W) 
- W. Schuurman-Kamphuis en J.H. Schuurman, beiden wonend te Nijkerk (1L) 
- J .H.G. Roerink, wonend te Daarle, gemeente Hellendoorn, en G.J. Roerink, wonend 

te Groningen (1M) 
- de stichting Natuur en Milieu Overijssel, gevestigd te Zwolle, en anderen (10) 
- H. de Bree, wonend te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, en anderen (1P) 
- H.J. Otten, wonend te Hellendoorn (1X) 

U wordt uitgenodigd om op de zitting waar een beroep wordt behandeld waarbij u partij 
bent, uw standpunt mondeling toe te l ichten. U bent niet verplicht te verschijnen. 
Overigens staat het u vrij ook de zitting op de andere dagdelen dan die waarop het 
beroep waarbij u partij bent wordt behandeld, bij te wonen. 

Mede vanwege de samenhang van de onderwerpen die op een zittingsdag behandeld 
zullen worden, kunnen verzoeken om uitstel van de zitting of om wijziging van 
bovenstaande zittingsindeling niet worden gehonoreerd. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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