
Storm van ’s Gravesande
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jhr. mr. M.L.E. Storm van 's Gravesande
mr. J.C. Noordijk lid VAAN, VAARA
mr. S. Kroesbergen
mr. S.G. Blasweiler

0318 65 76 20 Stationsweg 117
0318 65 76 21 6711 PN Ede

Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze
voorwaarden kunt u vinden op www.advocaatstorm.nl en deze voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid.
In relatie met C. E. van Geuns & Associates te Kaapstad, Zuid-Afrika en Zimmer & Da Costa Gomez te Jena, Duitsland.
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Rechtbank         Gelderland
Team         bestuursrecht         Arnhem
Postbus         9030
6800         EM         Arnhem

Betreft: MOB,/         Veolia         Industriediensten         BV
Ref: 2020         -         6932
Uw         ref: ARN         20/2973         NATUUR

Verzoek         om         een         onmiddellijke         uitspraak         in         beroep,         vanwege         de         kennelijke         gegrondheid
dan         wel         het         verzoek         om         met         de         meeste         spoed         een         zitting         in         plannen.

Ede,         16         juli         2021

Edelachtbare         heer/mevrouw,;         Geachte         griffier

1. Gistermiddag         heb         ik         naar         de         stand         van         zaken         gevraagd         inzake         het         beroep         van         (MOB)         de         Coöperatie
Mobilisation         four         Environment         U.A.         te         Nijmegen(eiseres)         versus         het         college         van         Gedeputeerde         Staten
van         de         provincie         Gelderland         te         Arnhem         (GS)         met         zaaknummer:         ARN         20         /         2973         NATUUR.

2. Uit         de         informatie         die         verstrekt         werd         door         de         rechtbank         blijkt         dat         verweerder,         zijnde         GS,         ondanks
herhaalde         verzoeken         van         de         zijde         van         de         rechtbank         aan         verweerder         geen         verweerschrift         wordt
ingediend         en         het         op         dat         punt         stil         blijft         van         de         zijde         van         GS.         Een         hautaine         houding         die         gebruikelijk         is
van         de         zijde         van         GS,         althans         dat         wordt         aan         de         zijde         van         eiseres         zo         ervaren.

3. Naar         oordeel         van         eiseres         is         door         het         uitblijven         van         enige         verweer         aan         de         zijde         van         verweerder,
ondanks         herhaalde         verzoeken         van         de         rechtbank,         het         voornoemde         beroep         van         eiseres         tegen         het
bestreden         besluit         van         15         april         2020,         waarbij         het         verzoek         van         17         juni         2019,         om         middels         een         aanvraag
een         besluit         te         menen,         zolas         bedoeld         in         het         derde         lid         van         artikel         1:3         Awb,         om         de         verleende         vergunning
Wet         natuurbescherming         (Wnb-vergunning)         aan         Veolia         Industriediensten         B.V.         (Veolia)         te         Arnhem         op
6         september         2016         en         gewijzigd         op         18         juli         2018         in         te         trekken,         is         geweigerd,         kennelijk         gegrond         te
verklaren,         zoals         bedoeld         in         artikel         8:54         Awb,         1e         lid         onder         d,         waarbij         is         bepaald:

"Totdat         partijen         zijn         uitgenodigd         om         op         een         zitting         van         de         bestuursrechter         te         verschijnen,         kan         de
bestuursrechter         het         onderzoek         sluiten,         indien         voorzetting         van         het         onderzoek         niet         nodig         is,         omdat         het
beroep         kennelijk         gegrond         is."

4. Mocht         onverhoopt         geen         toepassing         worden         gegeven         aan         het         voorgaande         verzoek         van         eiseres         om         het
beroep         af         te         doen         als         kennelijk         gegrond,         zoals         bedoeld         in         het         eerste         lid         onder         d         van         artikel         8:54         Awb,
dan         verzoekt         eiseres         dat         de         rechtbank         met         de         meeste         spoed         een         zitting         plant,         om         de         zaak         zonder
verweerschrift         aan         de         zijde         van         verweerder         dan         wel         verweerder         niet         meer         de         gelegenheid         te         bieden         om
een         verweerschrift         in         te         dienen,         de         mondelinge         behandeling         van         het         beroep         te         laten         plaatsvind         en
uitspraak         te         doen         in         deze         kwestie.
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Het         voorgaande         over         de         mondelinge         behandeling         is         natuurlijk         niet         van         toepassing         voor         de         derde
-belanghebbende,         Veolia         die         weliswaar         geen         partij         is         in         deze         procedure,         maar         wel         belanghebbende         is         in         de
zin         van         het         eerste         lid         van         artikel         1:2         van         de         Awb,         en         als         zodanig         haar         zaak         mag         pleiten         met         het         al         niet
indienen         van         stukken         en         verweer,         uiterlijk         elf         dagen         voor         de         zitting         ingediend         bij         de         rechtbank         en         eiseres.

Hoogachtend,

gemachtigde

S.G.         Blasweiler
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