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Betreft: Beslissing op bezwaar

13 november 2020
Kenmerk

Geachte

,

Op dinsdag 21 april 2020 hebben wij het besluit, nr. OD.298410
genomen, waarbij het verzoek tot handhaving van de zorgplicht,
inhoudende om een groot deel van de populatie damherten in Natura
2000-gebied 'Kennemerland Zuid' in één seizoen af te schieten, is
afgewezen.

1435399/1517723

Uw kenmerk
D20190458

Tegen dit besluit heeft u (namens Stichting Herstel Inheems Duin te
Amsterdam) bezwaar gemaakt als bedoeld in artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit bezwaarschrift is ontvangen op
28 mei 2020.
HOORZITTING
Vanwege de corona maatregelen hebben uw cliënt en verweerders
afgezien van het recht om gehoord te worden. De commissie heeft op
basis van de schriftelijke stukken haar advies uitgebracht.
VERDAGING
Bij brief van 8 oktober 2020, kenmerk 1435399/1502552 hebben wij u
bericht dat wij gebruik hebben gemaakt van de in artikel 7:10, lid 3 van
de Awb, geboden mogelijkheid om de beslissing op uw bezwaarschrift
met zes weken te verdagen.
ADVIES COMMISSIE
De Commissie heeft op basis van de stukken advies aan ons
uitgebracht. Het advies vindt u als bijlagen bij deze brief. Wij hebben
besloten het advies van de Commissie integraal over te nemen.
Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken, in
aanmerking nemend het bepaalde in de Wet natuurbescherming,
alsmede het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, besloten:
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1. u in uw bezwaar te ontvangen;
2. uw bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van dinsdag 21 april 2020, nr.
OD.298410 in stand te laten en
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat
van de Hoor- en adviescommissie.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken
dhr. H.R van der Stelt
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van
Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite
www.Rijksoverheid.nl.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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