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Middelburg, 11 augustus 2020 
 
Geachte heer   
 
In antwoord op uw ingebrekestelling van 28 juli 2020, door ons ontvangen op 30 juli 2020, inzake het niet 
tijdig nemen van een besluit op uw bezwaarschrift tegen ons besluit van 4 februari 2020, waarbij wij uw 
verzoek om de natuurvergunning van Perkpolder Beheer B.V. van 13 december 2016 in te trekken, 
hebben afgewezen, berichten wij u als volgt. 
 
U komt niet in aanmerking voor een dwangsom, aangezien wij op 11 augustus 2020 (en dus binnen de 
hiervoor gestelde termijn) onze beslissing op het bezwaarschrift aan u bekend hebben gemaakt. 
 
Hiermee voldoen wij aan art. 4:17 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht waarin wordt gesteld dat pas 
een dwangsom verschuldigd is, vanaf de dag, waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de 
termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en wij een schriftelijke ingebrekestelling hebben 
ontvangen. Wij besluiten om uw verzoek af te wijzen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
Rechtsmiddelen 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie 
voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van 
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer  
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken. 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U 
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 




