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Betreft 

Besluiten van Gedeputeerde Staten van 16 juli 2020 en 17 juli 2020 

 

Zaaknummers bezwaarschriften 

2020-011355, 2020-011358, 2020-011359, 2020-011361, 2020-011363, 2020-011364,  

2020-011366, 2020-011367, 2020-011368, 2020-011373, 2020-011375, 2020-011376,                

2020-011377 

 

Omschrijving besluiten waartegen bezwaar is gemaakt 

Besluit op handhavingsverzoek - Drabor Terwolde, zaaknummer 2019-014863, 

besluit op handhavingsverzoek - BKC BV, zaaknummer 2020-003720, 

besluit op handhavingsverzoek – Gierkink Houtdrogerij, zaaknummer 2020-003730,  

besluit op handhavingsverzoek – Stichting Pallas, zaaknummer 2019-014865, 

besluit op handhavingsverzoek – Groot Zevert vergistingen, zaaknummer 2020-003722, 

besluit op handhavingsverzoek-   Be Greenery, zaaknummer 2020-003196, 

besluit op handhavingsverzoek – Maatschap Evers v.d. Sandt, zaaknummer 2020-003718, 

besluit op handhavingsverzoek – Lagemaat Beheer BV, zaaknummer 2019-014862, 

besluit op handhavingsverzoek – Sport-en Dorpscentrum Vaassen, zaaknummer 2020-003723, 

besluit op handhavingsverzoek – Den Akker Pluimvee BV, zaaknummers 2019-014859 en 2019-

014864, 

besluit op handhavingsverzoek – For Farmers, zaaknummer 2019-014852, 

besluit op handhavingsverzoek – RWZI Apeldoorn, zaaknummer 2019-014851, 

besluit op handhavingsverzoek – Stichting Berghuizerbad , zaaknummer 2019-014861 

 

Geachte heer Vollenbroek, 

 

Wij nodigen u uit voor een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming. Deze Commissie is 

onafhankelijk en adviseert over de bezwaarschriften.  

De hoorzitting wordt vooralsnog digitaal gehouden via Microsoft Teams op: 

mailto:rechtsbescherming@gelderland.nl
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Datum : 8 december 2020 

Tijd : 10.00 uur 

 

Nadere informatie over de digitale toegang ontvangt u van de secretaris van de Commissie. 

 

De Commissie is deze dag samengesteld uit: 

 

Voorzitter : de heer mr. J.L.W. Broeksteeg 

Leden : de heer mr.dr. M.A.A. Soppe 

                      : mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal 

 

Wat kunt u verwachten tijdens de hoorzitting? 

Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten.  

Voor deze hoorzitting zijn ook Drabor Terwolde, BKC BV, Gierkink Houtdrogerij, Stichting Pallas, 

Groot Zevert vergistingen, Be Greenery, Maatschap Evers v.d. Sandt, Lagemaat Beheer BV, Sport 

en Dorpscentrum Vaassen, Den Akker Pluimvee BV, For Farmers, RWZI Apeldoorn en Stichting 

Berghuizerbad  als belanghebbenden uitgenodigd. Er is een medewerker van de provincie aanwezig 

die de beslissingen van Gedeputeerde Staten toelicht.  

 

De processtukken zullen wij u te zijner tijd digitaal beschikbaar stellen via een link. U kunt deze 

link dan handmatig invoeren in uw browser.  

 

Wilt u aanvullende stukken bespreken tijdens de hoorzitting? Deze moeten wij uiterlijk tien dagen 

voor de hoorzitting ontvangen hebben. 

 

Aanwezigheid bij de hoorzitting 

U kunt ook een ander namens u het woord laten voeren tijdens de hoorzitting. Als een ander voor u 

het woord voert moet u deze persoon machtigen. U bent niet verplicht om de hoorzitting bij te 

wonen of u te laten vertegenwoordigen. Wilt u geen gebruik maken van de hoorzitting? Laat ons dit 

zo snel mogelijk weten. 

 

Uitstel hoorzitting 

Alleen om dringende redenen stellen wij de hoorzitting uit. Een verzoek om uitstel moet u uiterlijk 

één week voor de hoorzitting indienen. 

 

Niet eens met digitaal horen  

In verband met COVID-19 houden wij de hoorzitting vooralsnog digitaal. Gaat u niet akkoord met 

een digitale hoorzitting? Laat ons dit zo snel mogelijk weten. U kunt uw reactie mailen naar 

rechtsbescherming@gelderland.nl. 
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U vraagt dan in feite uitstel van de behandeling van uw zaken. Als de andere partijen daarmee 

instemmen, worden uw zaken als dat weer mogelijk is tijdens een hoorzitting in het Huis der 

Provincie behandeld. De termijn waarop wij moeten beslissen op uw bezwaren wordt daarmee 

onderbroken tot de datum van die hoorzitting. Als een of meer andere partijen niet met uitstel van 

behandeling instemmen, weegt de commissie Rechtsbescherming de belangen af. Zij beslist dan of 

de hoorzitting wordt uitgesteld of dat toch digitaal wordt gehoord. 

 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

J. Liethof 

Medewerker team Rechtsbescherming 

 

 

Voor deze brief gelden: 

 Algemene wet bestuursrecht artikelen 7:2, 7:4, 7:6 en 7:13.  

 


