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Datum Ons nummer U w kenmerk 

21 november 2013 201 307213/2/R1 

Onderwerp 

Hellendoorn 
Bp. Herziening Buitengebied 2009, 

Behandelend ambtenaar 

J . P . van het Hul 
070-4264277 

Plandelen 2013 

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u 
hierbij aan. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 

De administratie is op 27 december, 2 en 3 januari gesloten. 

2449497ICA0) 

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl 
Bi j correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden 



Raad 
variStatc 

201 307213 /2 /R1 . 
Datum uitspraak: 21 november 2013 

A F D E L I N G 
B E S T U U R S R E C H T S P R A A K 

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen: 

appellant, 

en 

de raad van de gemeente Hellendoorn, 
verweerder. 
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Procesverloop 

Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening 
Buitengebied 2009 , Plandelen 2 0 1 3 " vastgesteld. 

heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. 

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een 
enkelvoudige. 

Overwegingen 

1. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
gelezen in verbinding met de artikelen 3 :11 , 3:15 en 3:16 van de A w b wordt 
het ontwerpplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen 
gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden gebracht bij de raad. 

2. Het ontwerpplan is blijkens de kennisgeving met ingang van 
2 februari 2013 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. De termijn 
waarbinnen zienswijzen naar voren konden worden gebracht eindigde op 
15 maart 2013 . 

heeft geen zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren gebracht bij 
de raad. 
Ingevolge artikel 8:1 van de A w b , in samenhang gelezen met artikel 8:6 van 
de A w b en artikel 2 van bijlage 2 bij de A w b alsmede met artikel 6:13 van 
de A w b , kan beroep slechts worden ingesteld tegen het besluit tot 
vaststelling van een bestemmingsplan door de belanghebbende die tegen het 
ontwerpplan tijdig een zienswijze bij de raad naar voren heeft gebracht. 
Dit is slechts anders indien een belanghebbende redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht. 
Hiervan is de Afdeling niet gebleken. Geen rechtvaardiging is gelegen in de 
door gestelde omstandigheid dat hij tot eind februari 2013 wegens 
zijn functie bij de Verenigde Naties in het buitenland verbleef, aangezien het 
bij afwezigheid op de weg van ligt er zorg voor te dragen dat zijn 
zaken op adequate wijze worden waargenomen. Bovendien liep de termijn 
waarbinnen zienswijzen naar voren konden worden gebracht tot en met 
15 maart 2 0 1 3 , zodat het vooi na zijn terugkeer nog mogelijk was 
zelf tijdig een zienswijze naar voren te brengen. 
De omstandigheid dat bij het plan nog wijzigingen zijn aangebracht ten 
opzichte van het ontwerpplan maakt dit niet anders, nu het beroep van 

zich niet tegen deze wijzigingen richt. 

3. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk. 

4 . Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: 

verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, 
in tegenwoordigheid van mr. R. Klingers, ambtenaar van staat. 

w .g . Van Sloten w .g . Klingers 
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 21 november 2013 

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 
van de Awb) . 
- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze 

uitspraak te worden gedaan. 
- in het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de 

indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is 
gebaseerd. 

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden 
gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen 
gebeurt dan uitsluitend over het verzet. 

3 4 1 . 
Verzonden: 21 november 2013 

Voor eensluidend afschrift, 
de secretaris van de Raad van State, 

4 
.H .C. Visser 


