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Raad van de gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

Datum Ons nummer Uw kenmerk 
23 februari 201 2 201006529/1 /R4 

Onderwerp Behandelend ambtenaar 
Albrandswaard J.P. van het Hul 
Reactieve aanwijzing bp. 'Buytenland 070-4264277 
van Rhoon' 

Zitting 6 en 7 maart inzake bestemmingsplan "Buytenland van Rhoon" 
(201006363/1/R4), reactieve aanwijzing bp. "Buytenland van Rhoon" 
(201006529/1/R4) en uitwerkingsplan "Buytenland van Rhoon" (2011081 74/1/R4). 

Bovenvermelde zaken worden op dinsdag 6 en woensdag 7 maart 2012 op zitting 
behandeld. U bent hiertoe reeds opgeroepen. Ten behoeve van de behandeling ter 
zitting deel ik u nog het volgende mede. 

De zittingskamer heeft inzake de behandeling van deze zaken als volgt besloten. De 
leden van de meervoudige kamer zullen beginnen met de vragen aan de orde te stellen 
die bij de bestudering van de dossiers zijn opgekomen. Na beantwoording daarvan kunt 
u desgewenst nog een nadere toelichting geven. Ik verzoek u hiermee bij de 
voorbereiding van de zitting rekening te houden. 

Vanwege het aantal beroepen is een onderverdeling gemaakt in twee zittingsdagen. 

Op dinsdag 6 maart zullen vanaf 10:00 uur worden behandeld de beroepen tegen het 
bestemmingsplan (201006363/1/R4) van H. van der Pol en S.E. van der Pol-de Kluiver, 
Th. Bouman-Remmers, het Sint Laurensfonds, P. van der Jagt, LTO Noord, ASR, de 
Vereniging "De Carnisse Grienden", M. en W.G. Warnaar, de Vereniging Tegen 
Milieubederf, Th.A. Binder, A. Vos, het Platform Polders Albrandswaard, 
M.C.C. Heijboer-Palsgraaf, de familie Beishuizen, E. en W. van Prooijen en de Vereniging 
Agrarische belangen Ijsselmonde e.a. (incl. C A . Barendrecht). 
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Gelet op de strekking van voornoemde beroepen en het grote aantal overlappende 
onderwerpen zullen deze beroepen onderwerpsgewijs gebundeld worden behandeld. De 
onderwerpen zijn: 

1. Motie Klein Molenkamp en PKB-PMR 
1. Uitvoerbaarheid 
2. Financiële uitvoerbaarheid (tezamen met waardedaling gronden, ontbreken 

exploitatieplan en staatssteun) 
3. MER (tezamen met alternatieven) 
4. Flora en Faunawet en Rode Lijst (tezamen met Natuurbeschermingswet) 

Dinsdag naar verwachting vanaf ongeveer 14.00 uur, zullen de beroepen tegen 
specifieke plandelen worden behandeld van: 

1. W. Kranenburg 
1. P. van der Jagt 
2. H. van der Pol 
3. M. en W.G. Warnaar 
4 . S.C. Barendregt e.a. 
5. M. van der Vorm-van der Laan 
6. A .J . Jongenotter en H. Jongenotter-van der Vorm 
7. A.S.C. Roohe-Hoekema en S.J.E. Hoekema-Wisboom 
8. M.M. Boer 

Op woensdag 7 maart zullen vanaf 10:00 uur worden behandeld de beroepen tegen het 
bestemmingsplan (201006363/1/R4) van: 

1. A.W. Janssen 
1. J .J . de Klerk 
2. P.A.H. Commissaris 
3. J.D. Binder 
4 . P.A. den Hartigh 
5. J .M.H, en K.W.J. Boer 
6. J.H. Buizer en N.K. Messemaker 

Woensdag 7 maart naar verwachting vanaf ongeveer 13.00 uur zullen vervolgens 
worden behandeld de beroepen tegen de reactieve aanwijzing Bp "Buytenland van 
Rhoon" (201006529/1/R4) en het uitwerkingsplan "Buytenland van Rhoon" 
(201108174/1/R4). 

U wordt uitgenodigd uw standpunt mondeling toe te lichten op het dagdeel waar een 
beroep wordt behandeld waarbij u partij bent. U bent niet verplicht te verschijnen. 
Overigens staat het u vrij ook de andere dagdelen bij te wonen, dan dat waarop het 
beroep wordt behandeld waarbij u partij bent. 
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Mede vanwege de samenhang van de onderwerpen die op een dagdeel behandeld zullen 
worden, kunnen verzoeken om uitstel van de zitting of om wijziging van bovenstaande 
zittingsindeling niet worden gehonoreerd. 

Hoogachtend, 

de voorzi 
voor defe. 

ry<3udige zittingskamer. 

rquen, 
directie Bestuursrechtspaak 
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