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Inhoudelijk
Aanleiding

Op 1 november 2013 heeft PS de Verordening Luchthavenbesluit
Zeeland vastgesteld. Tegen dit besluit is rechtstreeks beroep bij
de Raad van State mogelijk. Vijf mensen hebben van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt en een beroepsschrift bij de
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State ingediend.

Bevoegdheid

PS

Wat wordt voorgesteld

Voor kennisgeving aannemen dat beroep is ingesteld en GS
opdragen de door de Raad van State opgevraagde stukken tijdig
in te dienen.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is de behandeling over te dragen
aan GS.
Het instellen van dit beroep is aanleiding om na te denken over
de vertegenwoordiging van PS in dergelijke beroepszaken. Tot
op heden is dat niet geregeld, reden waarom in deze de
provincieadvocaat (met een algemene machtiging) op zal treden
namens PS. Het is de bedoeling om op 26 september een
statenvoorstel voor te leggen over de vertegenwoordiging van PS
in bezwaar- en beroepszaken.
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Uw kenmerk
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Behandelcnd ambtenaar

derwcrp

J. Jhauw

Luchthaven Midden-Zeeland
Verordening Luchthavenbesluit Midden-

070-4264845

Zeeland

van
uw
besluit
de
tegen
binnengekomen
beroepschriften
zijn
Afdeling
Bij

1

november

2013.
Deze beroepen zijn ingesteld door C. Vink, De heer en mevrouw Vierhout-Vogelaar en
Bouwmeester-Remijnse en A.G. Bouwmeester.
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Aan deze zaak zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u
hierboven onderde kopjes "Onderwerp" en -'Ons nummer. In alle volgende brieven
over deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld.
U wordt verzocht om in uw brieven aan de (voorzitter van de) Afdeling steeds het
toegewezen zaaknummerte vermelden.

*

Bij de behandeling van het ingestelde beroep neemtde Afdeling richtlijnen in acht die
2014
in
de
colleges
bestuursrechterlijke
Procesregeling
neergelegd
zijn

(www.raadvanstate.nl). Met de richtlijnen uit deze Procesregeting wordt onder meer
beoogd de aanhangig gemaakte procedures zo kort mogelijk te houden.Om dit te
bereiken worden vaste termijnen voorde verschillende onderdelen van de
beroepsprocedure gehanteerd, waaraan de Afdeling strikt de hand zal houden.
Overde behandeling van de zaak ontvangtu nader bericht.
Hoogachtend,
de

griffier

& daarom niet ondertekend.
Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is

Opmerking: gaarne ontvangik alvast de op de zaak betrekking hebbende stukken (incl.
afschriften van publicaties in kranten van terviseleggingen).
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