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Op donderdag 28 mei 2020 heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord namens ons een brief verzonden met nr. OD.309774, waarbij 
een reactie is gegeven op uw verzoek op handhaving vanwege 
overtreding van de Wet natuurbescherming vanwege geplaatste kooien 
(met dode biggen) op de bodem van de Stooterplas. Tegen deze brief 
heeft u bezwaar gemaakt als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Dit bezwaarschrift is door de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ontvangen op 3 juni 2020.

RAADKAMERZITTING

Op 6 augustus 2020 heeft op het Houtplein 33 te Haarlem een 
raadkamerzitting plaatsgevonden van Kamer III uit de Hoor- en 
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb (verder te 
noemen: de commissie), waarin uw bezwaarschrift aan de orde is 
gesteld. 

RAADKAMERADVIES COMMISSIE

De commissie heeft op basis van de stukken en het besprokene in de 
hiervoor genoemde raadkamerzitting advies aan ons uitgebracht. Het 
advies vindt u als bijlage bij deze brief. Wij hebben besloten het advies 
van de commissie integraal over te nemen.
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BESLUIT

Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken en in 
aanmerking nemend het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, 
besloten uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Noord-Holland,
namens dezen,

directeur Concernzaken
dhr. H. 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.




