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Het geding, waarvan het zaaknummer hierboven is vermeld, zal worden behandeld op 
openbare zittingen van Ruimtelijke ordening unit R3 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak op maandag 28 maart 2011 en dinsdag 29 maart 2 0 1 1 . De 
zitt ingen zullen plaatsvinden te Den Haag, Lange Voorhout 3 en de zitting vangt op 
beide dagen aan om 10.00 uur. 

Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen is het noodzakelijk gebleken de 
behandeling van de zitting te spreiden over twee dagen. Te zijner tijd ontvangt u bericht 
welk beroep van welke appellant dan wel welk onderdeel op welke dag en zo mogelijk 
welk dagdeel wordt behandeld. 

U wordt uitgenodigd op de zitting uw standpunt mondeling toe te l ichten. Partijen 
hebben daarvoor in eerste instantie ten hoogste 10 minuten spreektijd ter beschikking. 
Daarbij dient u te bedenken dat de Afdeling op de hoogte is van de inhoud van het 
dossier. Een herhaling van hetgeen u in uw beroepschrift reeds heeft aangevoerd is dus 
overbodig. Gezien het aantal beroepschriften, wordt deze beperking van de spreektijd 
niet zonder meer aan verwerende bestuursorganen opgelegd. 
U bent niet verplicht te verschijnen. 

Mede vanwege het aantal beroepschriften en betrokken partijen in deze zaak kunnen 
verzoeken om uitstel van de zitting niet worden gehonoreerd. 

Indien u zich laat vertegenwoordigen, dient uw vertegenwoordiger een schriftelijke, door 
u ondertekende machtiging mee te nemen naar de zitt ing. Een machtiging is niet nodig 
indien uw vertegenwoordiger advocaat is. 

Voor het bi jwonen van de zitting dient u tenminste 30 minuten van tevoren aanwezig te 
zijn. U kunt zich melden bij de receptie. 
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Vanaf een week voor de zitting kunt u op de website van de Raad van State 
(www.raadvanstate.nl) de samenstelling van de behandelende kamer van de Afdeling 
zien. 

In deze zaak kunt u nog nadere stukken indienen. Deze stukken moeten uiterlijk op de 
elfde dag voor de zitting door de Afdeling zijn ontvangen. Stukken die daarna bij de 
Afdeling binnenkomen, worden teruggezonden. U kunt in dat geval eventueel op de 
zitting vragen om de stukken alsnog aan het dossier toe te voegen. Dat verzoek kan 
echter worden afgewezen. 

U kunt getuigen en deskundigen meebrengen naar de zitting of hen bij aangetekende 
brief of deurwaardersexploot oproepen om op de zitting te verschijnen. Hierover moet u 
de Afdeling en de andere partijen uiterlijk een week voor de dag van de zitting 
schriftelijk informeren. U dient daarbij de namen en de woonplaatsen van de getuige(n) 
en/of deskundige(n) te vermelden. 
De kosten die voor u voortvloeien uit het meebrengen van getuigen en deskundigen 
blijven in beginsel voor uw rekening. 

Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, zal de beslissing in deze zaak binnen zes 
weken na de zitt ing openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. In 
bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste zes 
weken. Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website 
van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) t reft u een overzicht aan van nummers 
van zaken waarin de beslissing op de woensdag van die week openbaar wordt gemaakt. 
Deze lijst wordt elke maandag geactualiseerd. Op deze wijze kunt u eenvoudig nagaan 
of in die week een uitspraak in uw zaak is te verwachten. Het is niet noodzakelijk de 
openbaarmakingszitting op woensdag bij te wonen. 
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van de uitspraak via de 
website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website. 
Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van hun uitspraak op het 
correspondentieadres. 

De mogelijkheid om auto's te parkeren in de omgeving van het gebouw van de Raad 
van State is beperkt. Informatie over de bereikbaarheid van het gebouw vindt u op de 
website van de Raad van State. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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