
Raad
vanState \ I k 1 c 1 i n g b c s r 11 u r s r c c h r s p r a ;i k

Document:D/19/143889 Zaak: Z/18/131377 Div:

Raad van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN

ollchlSG Ingek
l/echt

üeh Atu

A;ir'rn'/.-

1 8 JUNI 2019

Pagina 1 van 1

Ontv.bev.

Datum
17 juni 2019

Oils luimmer
201801 186/1/R2

Uw kenniL-rk

Inlichtingen
Mw. A.M. Kisoensingh 
070-4264865

l’rocedurc
Beroep

Onderwerp
Stichtse Vecht
bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 
e.o.

Geachte heer/mevrouw,

Bovenvermelde zaak is op 14 mei 2019 behandeld op een zitting van de Afdeling.
De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken. Naar verwachting zal in 
dit geval niet binnen zes weken na de zitting uitspraak kunnen worden gedaan.
De Afdeling heeft de termijn verlengd met zes weken.

Openbaarmaking
De beslissing in deze zaak zal openbaar worden gemaakt op een openbaarmakingszitting. 
Elke woensdag wordt een openbaarmakingszitting gehouden. Op de website van de 
Raad van State treft u een overzicht aan van nummers van zaken waarin de beslissing 
op de woensdag van 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 
woensdag bij te wonen.
U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice op de website. Via deze service vult u uw 
e-mailadres en uw zaaknummer in. U krijgt dan te zijner tijd een e-mail van de Raad van 
State met de aankondiging van de datum van de uitspraak.
U kunt na de openbaarmaking direct de geanonimiseerde tekst van de uitspraak via de 
website van de Raad van State inzien. Meer informatie hierover vindt u op de website 
van de Raad van State. Partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een afschrift van hun 
uitspraak.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier
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