
BESLUIT 

De raad der gemeente Loon op Zand; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
21 december 1993, nr.13/94; 

gelezen oak het voorstel van de Commissie Ruimtelijke 
Ordening met betrekking tot de tegen het ontwerp-structuur
plan "De wereld van de Efteling" ingediende bezwaarschriften 
en het daarop genomen besluit; 

overwegende, dat het ontwerp van het structuurplan "De 
wereld van de Efteling" met ingang van 15 oktober 1993 
gedurende een maand voor een ieder ter inzage heeft gelegen 
in het gemeentehuis; 

dat van de nederlegging mededeling is gedaan in de Neder
landse Staatscourant en het Weekjourna.al d. d. 14 oktober 
1993, alsmede op de in deze gemeente gebruikelijke wijze; 

dat in deze bekendmaking melding is gemaakt dat een ieder 
gedurende voornoemde termijn bevoegd is bezwaren in te 
dienen bij de gemeenteraad van Loon op Zand; 

dat derhalve is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 8, 
23 en 24 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 

dat tegen het ontwerp-structuurplan "De wereld van de 
Efteling" door 12 ( rechts-) personen een bezwaarschrift is 
ingediend bij de gemeenteraad; 

dat de ingebrachte bezwaren op basis van het voorstel van de 
Commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 4 januari 1994 door hem 
in zijn vergadering van 27 januari 1994 gedeeltelijk gegrond 
en gedeeltelijk ongegrond zijn verklaard; 

gelet op het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
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VERVOLGVEL 

nummer 2 

met inachtneming van het voorstel van de Commissie Ruimte
lijke Ordening tot het gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk 
ongegrond verklaren van de tegen het ontwerp-structuurplan 
"De wereld van de Efteling " ingediende bezwaarschriften en 
de daarop door hem genomen beslissingen te besluiten tot 
gewijzigde vaststelling van het structuurplan "De wereld van 
de Efteling". 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 januari 
1994. 

De raad voornoemd, 

de secretaris 

voorzitter 


