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Zoals u bij brief van 20 januari 2011 is meegedeeld, is bij de Afdeling beroep ingesteld 
tegen uw besluit, waarbij is vastgesteld het BP. PARTIELE HERZIENING 
VOORSCHRIFTEN BUITENGEBIED HARMELEN 2 0 0 1 . De naam en het nummer van deze 
zaak vindt u bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer". 

In de bijlage bij deze brief zijn stukken vermeld die op deze zaak betrekking hebben. U 
wordt verzocht deze stukken zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twee 
weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief toe te zenden. 
Mocht u deze stukken al eerder in deze procedure of naar aanleiding van een verzoek 
om het treffen van een voorlopige voorziening hebben toegezonden, dan kunt u volstaan 
met een verwijzing naar die eerdere toezending. Verder wordt verzocht de stukken die 
langs elektronische weg beschikbaar moeten zijn tevens binnen twee weken via het 
internetadres van de Afdeling, http://extranet.raadvanstate.nl, toe te zenden. In de 
bijlage staat vermeld welke stukken via deze weg moeten worden toegezonden. 
Gedurende de looptijd van de zaak kunt u inloggen op genoemd internetadres met de 
gebruikersnaam 201100862 en het wachtwoord 190111000000854 . Op 
bovengenoemd internetadres treft u een hyperlink naar de handleiding aan, waarin de 
richtlijnen worden aangegeven voor toezending. 
U bent verplicht aan deze verzoeken te voldoen. 
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Indien in het plan onderdelen zijn aangewezen waarvan verwerkelijking in de naaste 
toekomst nodig wordt geacht, wordt u verzocht dit in uw aanbiedingsbrief te 
vermelden. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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De op de zaak betrekking hebbende stukken: 
1 . Een kleurenkopie van (indien van toepassing: beide zijden van) de originele 

verbeelding(en), waarop kenbaar moet zijn de waarmerking door de 
gemeenteraad. 

1A. De digitale verbeelding(en) van het plan dient/dienen tevens via 
eerdergenoemd internetadres te worden toegezonden. 

2. De gewaarmerkte toelichting en regels, behorende bij het plan. 
2A. De digitale toelichting en regels van het plan dienen tevens via 

eerdergenoemd internetadres te worden toegezonden. 

3. Het raadsbesluit met eventuele bijlagen. 
3A. De digitale versie van het raadsbesluit (met eventuele bijlagen) dient tevens 

via eerdergenoemd internetadres te worden toegezonden. 

4 . Het in het raadsbesluit vermelde voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders met eventuele bijlagen. 

4A. De digitale versie van het voorstel (met eventuele bijlagen) dient tevens via 
eerdergenoemd internetadres te worden toegezonden. 

5. De bewijsstukken (Nederlandse Staatscourant, dag-, nieuws- of 
huis-aan-huisblad) van de bekendmaking van de tervisielegging van: 
a) het ontwerpplan 
b) het vastgestelde plan 

5A. De elektronische kennisgevingen dienen via eerdergenoemd internetadres te 
worden toegezonden. 

6. De adviezen die, mede, ten grondslag hebben gelegen aan het bestreden 
besluit. * 

7. De zienswijzen ingediend bij de gemeente. * 

8. Het verslag op grond van artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht 
inzake de mondeling ingediende zienswijzen. * 

9. De aanvraag tot vaststelling van het bestemmingsplan. * 

10. Het reactieve aanwijzingsbesluit. * 
10A. De elektronische kennisgeving dient via eerdergenoemd internetadres te 

worden toegezonden. * 

1 1 . Exploitatieplan. * 
11A. De elektronische kennisgeving dient via eerdergenoemd internetadres te 

worden toegezonden. * 

12. Overige van belang zijnde stukken. 

De door u te verstrekken stukken ontvangt u na afloop van het geding retour. 

* Indien van toepassing 
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