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In de zaak met bovengenoemd onderwerp is een tussenuitspraak gedaan, waarvan u al 
eerder een afschrift is toegezonden. Binnen de in die uitspraak gestelde termijn voor het 
herstellen van de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken is geen reactie 
ontvangen van de raad. Uit telefonisch contact met mevrouw C A . de Klerk-Verbeek op 
1 2 augustus 2014 en 1 3 november 2014 is gebleken dat een herstelbesluit is genomen, 
maar dat dit besluit nog niet op de wetteli jk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en 
evenmin aan de Afdeling is gezonden. Ik stel u hierbij in de gelegenheid om binnen 
14 dagen na dagtekening van deze brief alsnog aan het gevraagde te voldoen. Indien 
binnen deze termijn het herstelbesluit en de bewijsstukken van bekendmaking niet door 
de Afdeling zijn ontvangen, zal de Afdeling het onderzoek sluiten en in beginsel binnen 
zes weken uitspraak doen. 

Hoogachtend, 

de enkelvoudige kamer 
voor deze, 
mr. K.M. Gerkema, griffier 

Postbus 20019 - 2500 EA 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 
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Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

 

Openingstijden 

 Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.00 - 13.00 uur 

woensdag: 

13.00 - 16.30 uur 

17.30 - 20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 - 11.30 uur 

 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00 - 16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

 

 

1 december 2014 

Herstel bekendmaking raadsbesluit 24-2-2014 BP ‘Portland’  

Corry de Klerk 

010 506 17 04 

c.d.klerk@albrandswaard.nl 

2 

 

 

- 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij berichten wij u als volgt. 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de raad op 24 februari 

2014 een herstelbesluit genomen. Daarover bent u destijds ook geïnformeerd. We 

hebben echter verzuimd dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te 

maken (o.a. bekendmaking in de Staatscourant en berichtgeving aan de Raad van 

State). Daar willen wij natuurlijk wel aan voldoen. Het herstelbesluit van de raad van 24 

februari 2014 is nu op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt en ligt vanaf 

12 december 2014 ter inzage.  

In de bijlage treft u de bekendmaking.  

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met C. de 

Klerk-Verbeek, tel.nr. 010 5061704. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het college van de gemeente Albrandswaard, 

Namens deze  

Advies Ruimte 

C.A. de Klerk-Verbeek 
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