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Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Het geding waarvanhet zaaknummer hierboven is vermeld, zal worden behandeld op een
zitting van de Afdeling.

Data : 20 en 21 januari 2021
Tijd : alle dagen om 10:30 uur
Plaats : Den Haag, Paleisstraat

U wordt uitgenodigdvoor de zitting. U bent niet verplicht te verschijnen.

Vanwege het aantal en de omvang van de beroepen in deze zaak is het noodzakelijk de
behandeling van de zitting te spreiden over twee dagen. Uiterlijk twee weken voor de
eerste zittingsdagontvangt u bericht over de dag en het tijdstip die voor u van belang
zrjn.

Vanwegehet aantal en de omvang van de beroepen in deze zaak kunnen verzoeken om
uitstel van de zitting niet worden gehonoreerd.

Aanvangzitting
Voor het bijwonen van de zitting dient u 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn. U

kunt zich melden bij de receptie.

Verloopzitting
Met betrekkingtot het verloopvan de zitting geldt het volgende. De Afdeling zal beginnen
met het stellen van vragen over de feiten en geschilpunten.U kunt in dat verband uw
standpunt verduidelijkenen toelichten. U wordt verzocht hiermee bij de voorbereiding
van de zitting rekening te houden en geen pleitnotaover te leggen. Aan het eind van
de zitting krijgt u gelegenheid om punten die bij het stellen van de vragen volgens u

onderbelichtzijn gebleven, beknoptnaar voren te brengen.
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De Afdeling kan alsnog besluiten tot een afwijkend verloop van de zitting.

Nadere stukken
In deze zaak kunt u nog nadere stukken indienen. Deze stukkenmoeten uiterlijk op
9 januari 2021 door de Afdeling zijn ontvangen.Als stukken daarna bij de Afdeling
binnenkomen,moet u er rekening mee houden dat deze buiten beschouwingblijven.

Getuigen en deskundigen
Het is mogelijkom op eigen kosten getuigen en deskundigen mee te brengen naar de
zitting of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexplootop te roepen om op de
zitting te verschijnen.Hierover moet u de Afdeling en de andere partijen uiterlijk op
9 januari 2021 schriftelijk informeren.
U dient daarbij de namen en de woonplaatsenvan de getuige(n) en!of deskundige(n)
te vermelden.De Afdeling kan overigens afzien van het horen van getuigen en!of
deskundigenindien zij van oordeel is dat dit redelijkerwijsniet kan bijdragen aan de
beoordeling van de zaak.

Vertegenwoordiging
Indien u zich laat vertegenwoordigen,dient uw vertegenwoordigereen schriftelijke,
door u machtigingmee te nemen naar de zitting. Een machtiging is niet nodig indien uw
vertegenwoordigeradvocaat is.

Proceskosten
In de uitspraak kan een partij worden veroordeeld in de kosten die een andere partij
in verband met de behandeling van deze zaak redelijkerwijsheeft moeten maken.
Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van proceskosten,dan dient u het
'FormulierProceskosten'te downloadenvan de website van de Raad van State
(www.raadvanstate.nl) en dit uit te printen en in te vullen. U vindt dit formulier op
de website onder 'Onze Werkwijze' - 'Bestuursrechtspraak'bij elke Kamer onder het
kopje 'Proceskosten'.Het formulier staat ook in het blok onderaan de homepage van de
website. Als u niet over een internetaansluitingof printer beschikt, kunt u het formulier
en nadere informatie telefonisch opvragen bij de behandelend ambtenaar in deze zaak.
Op de dag van de rechtszitting geeft u het ingevulde formulier voor de zitting of bij de
inschrijfbalie.Vergeet niet dit te doen! Zodra de zitting voorbij is. wordt het dossier
gesloten en kunnen er geen stukkenmeer aan worden toegevoegd.Beoordeeld zal
worden of uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De beslissing hierover staat
in de uitspraak.

SamenstellingKamer
Vanaf een week voor de zitting kunt u op de website van de Raad van State de
samenstellingvan de behandelende kamer van de Afdeling zien.

Openbaarmaking
Ter zitting zal worden toegelicht wanneer uitspraakkan worden verwacht. De beslissing
in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting.Elke
woensdagwordt een openbaarmakingszittinggehouden. Op de website van de Raad van
State (www.raadvanstate.nl) treft u een overzichtaan van nummers van zaken waarin
de beslissing op de woensdagvan 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 woensdagbij te wonen.
U kunt na de openbaarmakingdirect de geanonimiseerde tekst van de uitspraakvia de
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website van de Raad van State inzien. Meer informatiehierover vindt u op de website.
Partijen ontvangenzo spoedig mogelijk een afschrift van hun uitspraakop het
co rrespondentieadres.

Bereikbaarheid en huisregels Raad van State
Informatie over de bereikbaarheid van het gebouwvindt u op de website van de Raad
van State. Daar staan ook de huisregels vermeld die gelden in het gebouw.

Aangezien dit bericht geautomatiseerdis aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Aangezien dit bericht geautomatiseerdis aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend,
de griffier
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Hierbij treft u de lijst aan met degenen die ter zitting kunnen verschijnen.

A,F.C.M. Robben. A.G.M. van Bladel. A.G.W.M. Wetzer. A.J.C.M. Maas.
Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan en omgeving. College van burgemeester en
wethoudersvan Heusden. College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Dagelijks
bestuur van het WaterschapAa en Maas. E. Hendriks van den Akker. E.H.J. van der
Schoot en C.M.M.L. Gouwy. F.C. Verlouw. H.C.A. van Gelder. H.J.M. van Bijnen en
L.J.M. Becks. Hr. en mevr. Van Bakel. J.F.C. van Delft. Klerks-Keetels VOF. M.M.A.J.
Musters. Minister van Infrastructuur en Waterstaat. P. Oprinsen en J. Oprinsen, P.
Schreuder. P.J.C. de Gouw en N.C.M. de Gouw-Kivits. Provinciale staten van Noord-
Brabant. Raad van de gemeente 's-Hertogenbosch.Raad van de gemeente Heusden.
Raad van de gemeente Waalwijk. Simac Electronics bv, Stichting De Locatie. Stichting
Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen.Stichting van GOL naar Beter. Stichting
van Gol naar Beter en anderen. T.H.F.M.Weijtersen Vereniging Het Groene Hart Brabant.
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Informatieover maatregelenin verband met coronavirus
U bezoekt binnenkorthet gebouw van de Raad van State. De Raad van State volgt de
voorschriften van het RIVM. De Raad van State voldoet aan de norm van 1,5 meter afstand.

Gebouw
· In de publieksruimtevan het gebouw geldt voor iedereen een mondkapjesplicht.Dit geldt niet
voor de zittingszalen. In de centralehal zijn mondkapjes beschikbaar.
· Bij aankomstzult u beveiligingsmedewerkersvan de Raad van State aantreffen.Volgt u
zowel buiten als in het gebouw hun aanwijzingen.
· De ingang biedt toegangtot het gebouwen wordt niet gebruikt als uitgang. Na uw zitting
wordt u gewezen op de route naar de uitgang.
· Op verschillendeplekken in het gebouwzijn pompjes met desinfectiemiddelaanwezig. U
wordt gevraagd uw handen bij binnenkomstte desinfecteren.
· In het gebouw zijn looproutesaangegeven; maak daarvan gebruik.
· Na binnenkomstmeldt u zich bij de inschrijfbalie.U houdt gepaste afstandtot uw
voorganger.Na inschrijvingwordt u de weg gewezen naar de wachtruimte bij de zittingszalen.
· Voor elke zittingszaalwordt een aparte wachtruimte ingericht.Dit om ervoor te zorgen dat
zo min mogelijk mensen tegelijkertijd in de publieksruimteaanwezig zijn.
· In de wachtruimte en in de zittingszalenzijn bodes aanwezig. Volgt u daar hun aanwijzingen.
· Vanwegede afstandseisvan 1,5 meter is het niet mogelijk om de kluisjes en de garderobe te
gebruiken.U neemt uw jas en spullen daarom mee naar de zittingszaal.
· U wordt verzocht zich niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de zitting in het gebouw
te melden.

Zittingen
· De zittingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. De zittingen kunnen starten om
09.00 uur en doorgaan tot 18.00 uur.
· De zittingszalenzijn zo ingerichtdat wordt voldaan aan de maatregel om 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden. Daar waar die 1,5 meter niet kan wordenaangehouden, zijn
tussenschottenvan plexiglas geplaatst.
· Als u heeft plaatsgenomenin de zittingszaal kunt u uw mondkapje afdoen.
· In de zittingszalenworden hygienemaatregelen getroffen.
· Per partij mogen niet meer dan twee personen op de zitting aanwezig zijn (bijvoorbeeld de
partij om wiens zaak het gaat en de rechtshulpverlener).
· Als u het noodzakelijkacht dat andere betrokkenen op de zitting aanwezig zijn, zoals
bijvoorbeeldeen deskundige,dan doet u van tevoren daartoe een verzoek om toestemmingbij de
griffier.
· Napraten over de zitting is prima, maar niet in de publieksruimte.U wordt verzocht na afloop
van de zitting uw mondkapje weer voor te doen en het gebouwmeteen te verlaten via de
daarvooraangegeven looproutes.

Catering en toiletten
· Houdt u er rekening mee dat er geen cateringvoorzieningenin het gebouwzijn vanwegede
aangescherptecoronamaatregelen.
· Toiletgroepenzijn beschikbaar. Van een toiletgroepkan slechtsdoor een persoon tegelijk
gebruikwordengemaakt.Een medewerkerziet hierop toe.

Vervoer
· Komt u met de auto, dan kunt u uw auto het beste parkeren in de parkeergarage onder het
Tournooiveld(ParkeergarageMuseumkwartier),onder het Plein (Parking Centrum Plein) of onder
het Malieveld (Parking Malieveld).
· De Raad van State vervult een vitale rol in het staatsbestel.Bent u niet in de gelegenheid om
met eigen vervoer te komen, dan kunt u gebruikmaken van het openbaar vervoer.
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Kneuterdijk 22

Den Haag

1. Vertrek in zuidwestelijke nchtinq op de Kneuterdijk naar Heulstraat

2. Sla rechtsaf naar de Heulstraat 98 m

3. Sla rechtsaf naar de Noordeinde

4. Flauwe bocht naar rechts om op de Noordeinde te blijven
Paleisstraat 1, Den Haag

Ingang Gotische Zaal
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