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In 2015 werden de eerste schetsen voor het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030'
op papier gezet.
In de periode van 2015 tot 2018 werden er diverse inloopavonden georganiseerd voor
buurtbewoners en werd er met veel partijen gesproken. Met al deze input werd een
definitief plan vormgegeven.
Eind september 2018 werd het bestemmingsplan het door de gemeenteraad van Loon op
Zand unaniem vastgesteld. Daarna kregen buurtbewoners de mogelijkheid om in beroep te
gaan bij de Raad van State.
In december 2018 werd duidelijk dat er drie beroepen waren ingediend. Hiervan zijn er
uiteindelijk twee overgebleven, welke werden behandeld door de Raad van State.
In maart 2019 kende de Raad van State een voorlopige voorziening toe. Dit houdt in dat de
Efteling nog niet mag beginnen met uitbreiden, gedurende de looptijd van de
beroepsprocedure. Dit om te voorkomen dat er zaken gebeuren die niet teruggedraaid
kunnen worden.
De Raad van State gaf duidelijk aan dat zij deze keuze maakte, omdat in het
bestemmingsplan een aantal regels niet duidelijk genoeg geformuleerd was. Op basis hiervan
heeft de gemeente een herstelbesluit voorgelegd, waarin een aantal zaken duidelijker
omschreven zijn.
In juni 2020 vond een 9,5 uur durende zitting plaats, waarin alle beroepsgronden en
onderzoeken werden besproken. Zo had de Raad van State voldoende input om tot een
uitspraak te komen.
In oktober 2020 deed de Raad van State een tussenuitspraak over het bestemmingsplan
‘Wereld van de Efteling 2030’. Zij verklaarden een groot deel van de beroepsgronden
ongegrond, maar enkele onderwerpen niet. Op deze onderwerpen bleek verduidelijking of
aanpassing nodig. De gemeente van Loon op Zand kreeg een half jaar de tijd om, in overleg
met de Efteling, deze aanpassingen door te voeren.
In februari 2021 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het aangepaste voorstel unaniem
vast. De stukken werden naar de Raad van State gestuurd.
In juni 2021 doet Raad van State een uitspraak over het aangepaste voorstel.

