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Geachte raad,

Hierbij zend ik u - om de goede ontvangst te vezekeren - een kopie van de brief

die ik heden per gewone post aan uw postadres heb vezonden.

Naar de inhoud mag ik u kortheidshalve wel verwijzen

Met vriendelijke g

G.M

Aansprakel¡jkheid: Abma Schreurs is een ssmenrerk¡ngsverband dat mede baro€psvennootschâppen omvat. Elke aansprakelijkhe¡d is beperkl tot het

b6drag dat in o€n voorkomend geval door de bstrsfiendô bôroôpsaãnsprâkelijkhe¡dsverzekoraar wordt uitgèkeord.
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Geachte raad,

ln bovenvermelde zaak bericht ik u als volgt

Namens cliënte heb ik op 25 juli 2017 bezwaar gemaakt tegen het besluit om
onder meer het perceel van cliënte op grond van artikel 2 juncto artikel 5 Wvg
aan te wijzen als een perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15,24 en 26

WVG van toepassing zijn. Bij brief van 21 september 2017 zr¡n vervolgens de
gronden van het bezwaar aangevuld.

Bij brief van I december 2017 heeft uw raad de termijn op grond van artikel 7:10
lid 3 Awb met zes (extra) weken verdaagd, waardoor de uiterste beslistermijn is

verlengd tot en met maandag 22 januari 2018. Op dit moment zijn q reeds 18

weken verstreken nadat de gronden van het bezwaar zün aangevuld, cliënte
heeft echte - ondanks uw brief van I december 2017 - nog niet van uw raad
mogen vernemen of haar bezwaar gegrond zal worden verklaard.

Voor zover cliränte bekend is, zal het bezwaarschrift pas worden behandeld in de
raadsvergadering van dinsdag 30 januari a.s. Cliente wenst echter te weten waar
zii aan toe is. Cliënte wil niet dat er langer onduidelijkheid blijft bestaan omtrent
haar bezwaarschrift. Om een beslissing op bezwaar te bespoedigen stelt cliënte

Aânsprakelijkheid: Abma Schreurs ¡s een samenwerkingsverband dat mede beroepsvennootschappen omvat. EIkê aansprâkelükhe¡d is beperkt tot het
bedrag dat in een voorkomend geval door de betreffende btroêpsansprakel¡ikheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
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u daarom híerbij in gebreke. Cliënte verzoekt u - en voor zover nodig sommeert
zi¡ u - om haar binnen 14 dagen na heden, derhalve uiterlijk 6 februari 2018, een
beslissing op bezwaar toe te zenden.

Cliënte wijst u er op dat wanneer niet tijdig wordt beslist op dit bezwaar, u aan
cliénte dwangsommen verschuldigd bent voor elke dag dat u na 6 februari 2018
geen beslissing op bezwaar hebt genomen.

lk ga ervan uit dat het zover niet zal komen en zie de beslissing op bezwaar
alsnog binnen de door cliënte gestelde termijn tegemoet.

Om de goede ontvangst van deze brief te verzekeren is tevens een exemplaar
van deze brief per aangetekende post verzonden aan het adres Rijn Middelburg-
straat 1, 1462 NV, te Middenbeemster.

ln afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke g

G.M

Abma Schreurs
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