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Ràad
 vanstate
 201004375/2/81 .
 Datum uitspraak: 27 augustus 201 0
 AFDELING
 BESTUURSRECHTSPRAAK
 Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet
 bestuursrecht) in het geding tussen:
 J.W. Ruigrok, wonend te Hillegom,
 appellant,
 en
 de raad van de gemeente Hillegom,
 verweerder.
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 Bij besluit van 1 O maart 20: O heeft de raad het bestemmingsplan '' Noorder
 Leidsevaart 34 vastgesteld.
 Tegen dit besluit heeft Ruigrok bij brief , bij de Raad van State ingekomen op
 4 mei 2010, beroep ingesteld.
 De raad heeft een verweerschrift ingediend.
 De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een
 enkelvoudige.
 Overwegingen
 2. 1 , Ruigrok stelt in beroep dat de raad zijn tijdig ingediende zienswijze
 niet heeft betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
 2. 2. De raad heeft in het verweerschrift erkend dat hij de zienswijze van
 Ruigrok per abuis niet bij de vaststelling van het plan heeft betrokken en als
 hij dat wel had gedaan, hij het plan gewijzigd zou hebben vastgesteld. Ter
 reparalie van deze fout heeft het gemeentebestuur inmiddels het
 bestemmingsplan ''Herziening Noorder Leidsevaart 34'' in procedure
 gebàacht. Dit plan Iigt tot 1 september 20 1 0 in ontwerp ter inzage.
 2.3. In het voorgaande ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat
 het bestreden besluit is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van
 een besluit te betrachten zorgvuldigheid.
 2.4. Het beroep is kennelijk gegrond. Het bestreden besluit dient
 wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden
 vernietigd.
 2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
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 3.
 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 Beslissing
 Recht doende in naam der Koningin:
 1. verklaart het beroep gegrond;
 11. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Hillegom van
 1 O maart 2010, tot vaststelling van het bestemmingsplan ''Noorder
 Leidsevaart 34'';
 111. gèlast dat de raad van de gemeente Hillegom aan J.W. Ruigrok het
 door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht
 ten bedrage van f 1 50,00 (zegge: honderdvijftig euro) vergoedt.
 Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, Iid van de enkelvoudige
 kamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Verbeek, ambtenaar van Staat.
 w.g. Van Buuren
 Iid van de enkelvoudige kamer
 w,g. Verbeek
 ambtenaar van Staat
 Uitgesproken in het openbaar op 27 augustus 201 0
 Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55
 van de Algemene wet bestuursrecht).
 Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze
 uitspraak te worden gedaan.
 In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de
 indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is
 gebaseerd.
 Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden
 gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen
 gebeurt dan uitsluitend over het verzet.
 388.
 Verzonden: 27 augustus 2010
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 Voor eensluidend afsclnrift,
 de secretaris van de Raad van State,
 m r . H . H . C . Visse r
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