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Ede, 16 januari 2020
Geachte college, geachte heer/mevrouw
Op 5 juni 2019 heeft de Stichting Arnhems Peil, die de belangen behartigt van de natuur, activiteiten,
diensten en gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. met postadres: te Arnhem, Postbus
9090 met postcode 6800 GX (hierna te noemen: "bezwaarde") een bezwaarschrift ingediend tegen de
omgevingsvergunning van 26 april 2019 met zaaknummer 195267299 van het college van Gedeputeerde
Staten van Provincie Gelderland, zetelend te Arnhem, aan het adres: Markt 11 met postcode 6811 CG (hierna
te noemen: "verweerder") voor het verdiepen van de kelder van het opslaggebouw biomassa – een wijziging
van de reeds op 16 aan het september 2016 verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 19522560 -,
gelegen te Arnhem aan het adres: Industrieterrein Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 TE.
De hoorzitting in het kader van bezwaarschriftenprocedure, dit zolas bedoeld in artikel 7:2 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) heeft op 27 sepetember 2019 plaatsgevonden. Nu ruim drie maanden naderhand
heeft bezwaarde niets meer van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland vernomen.
Gezien het voorgaande stelt bezwaarde Gedeputeerde Staten schriftelijke in gebreke, dit zoals bedoeld in
artikel 4:17 Awb vanwege het uitblijven van een beslissing op de bezwaren van bezwaarde tegen het
bestreden besluit van 26 april 2019 met zaaknummer: 195267299. Bezwaarde heeft in deze aan mij als
gemachtigde verzocht deze ingebrekestelling op te stellen aan verweerder te versturen.

1.

2.

Ingebrekestelling
Het bestreden besluit dateert van 26 april 2019 en dient op grond van het eerste lid van artikel 7:10
Awb, indien er sprake is van een externe adviescommissie, dit zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb en in
casu het geval, binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het
indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
Nu het betreden besluit op 26 april 2019 is genomen, loopt de termijn om bezwaar in te dienen op 7
juni 2019 af, zodat waarop het bestuursorgaan, in casu Gedeputeerde Sate uiteindelijk dan na 12
weken dient te beslissen op 30 augustus 2019 komt liggen.

Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze
voorwaarden kunt u vinden op www.advocaatstorm.nl en deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.
In relatie met C. E. van Geuns & Associates te Kaapstad, Zuid-Afrika en Zimmer & Da Costa Gomez te Jena, Duitsland.
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3.

Het derde lid van artikel 7:10 biedt de mogelijk voor Gedeputeerde Staten de beslissing op bezwaar
hoogtens voor 6 weken te verdagen, nadat dit schriftelijk aan bezwaarde is kenbaar gemaakt (heeft
overigens niet plaatsgevonden door het Gedeputeerde Staten), zodat dan de termijn op 11 oktober
2019 komt liggen. Deze termijn is allang verstreken!

4.

Bezwaarde heeft begrip gezien de belangen die er spellen voor alle partijen alsmede complexiteit van
deze zaak de adviescommissie meer tijd nodig heeft gehad om tot een ordentelijk advies te komen dan
wel Gedeputeered Staten nodig heeft om een besluit op de bezwaren tegen het bestreden besluit van 26
april 2019 te nemen.

5.

Echter er is nu bijna 9 maanden verstreken nadat het bestreden besluit van 26 april 2019 door
Gedeputeerden Staten is genomen waartegen bezwaar is aangetekend. Ook is er bijna drie maanden
verstreken waarop door Gedeputeerde Sate op 11 oktober 2019 uiterlijk had moeten beslissen, zodat
dat het alleszins redelijk is dat door het uitblijven van een beslissing op de bezwaren tegen het
bestreden besluit, dit zonder verdere enige communicatie van de zijde van Gedeputeerde Sate, deze in
gebreke wordt gesteld,

6.

Gedeputeerde State is ruimschoots in de gelegenheid gesteld om een besluit te nemen dan wel hierover
in gesprek te gaan met bezwaarde en dat heeft het bestuursorgaan nagelaten.

7.

Wob-verzoek
Hierbij verzoek ik namens Stichting Arnhems Peil met postadres: te Arnhem, Postbus 9090 met
postcode 6800 GX om het advies van de adviescommissie die in kader van de
bezwaarschriftprocedure tegen het het bestreden besluit van 26 april 2019 zaaknummer 195267299 ,
waarbij een omgevingsvergunning is verleend door het college van Gedeputeerde Staten van Provincie
Gelderland, voor het verdiepen van de kelder van het opslaggebouw biomassa – een wijziging van de
reeds op 16 aan het september 2016 verleende omgevingsvergunning met zaaknummer 19522560 -,
gelegen te Arnhem aan het adres: Industrieterrein Kleefse Waard, Westervoortsedijk 73 TE, is
opgeteld.

Hoogachtend

S.G. Blasweiler
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