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Team bestuursrecht 
Arnhem 

Stichting EDSP ECO 

Westervoortsedijk 85 

6827 AW Arnhem 	 bezoekadres 
Walburgstraat 2-4 
6811 CD Arnhem 

datum 31 mei 2022 

onderdeel VV/V2 

contactpersoon dhr R. Tadema 

doorkiesnummer 088 361 2000 

ons kenmerk zaaknummer ARN 22 / 1411 WABOM 306 

uw kenmerk ac/jy-1040441 

bijlage(n) 

onderwerp het verzoek van  Smurfit  Kappa Parenco B.V. te Renkum 

correspondentieadres 
Postbus 9030 
6800  EM  Arnhem 

t 088 361 2000  

Veilig mailen; 
rechtspraak.nl/contact/GLD  
www.rechtspraak.n1 

Bij beantwoording de datum en 
ons kenmerk vermelden. Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 
behandelen. 

Geachte mevrouw, 

Over het verzoek met zaaknummer ARN 22 / 1411 WABOM 306 deel ik u het volgende mee. 

De rechtbank heeft aan u op 12 mei 2022 een aangetekende brief verzonden. Deze brief is echter 

onbestelbaar aan de rechtbank geretourneerd. 

Ik zend u de brief, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8:38 van de Algemene wet bestuursrecht, 
ter kennisneming toe per gewone postzending. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier 

Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliënt worden, voor zover nodig, voor een goede procesvoering verwerkt in de 
BB883 	registratiesystemen van de Rechtspraak. 
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onderwerp 	het verzoek van.  Smurfit  Kappa Parenco B.V. te Renkum 

Geachte heer/mevrouw, 

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer ARN 22 / 1411 WABOM 306 deel 
ik u het volgende mee. 

Het verzoek zal door de voorzieningenrechter worden behandeld op dinsdag 14 juni 2022, om 11.00 uur 
in Arnhem, Walburgstraat 2 -4 , Paleis van Justitie. De voorzieningenrechter die de zaak op de 
zitting behandelt is mr. M.J.M. Verhoeven. 
De naam van de rechter is nog niet definitief. Het kan zijn dat uw zaak nog aan een andere rechter wordt 
toegedeeld. De uiteindelijke toedeling vindt namelijk vlak voor de zitting plaats. 

0 	Als uw zaak nog aan een andere rechter wordt toegedeeld, krijgt u daarvan uiterlijk 2 
werkdagen voor de zitting bericht. Als u geen nader bericht ontvangt, wordt uw zaak behandeld door de 
hiervoor genoemde rechter. 

De behandeling van het verzoek op de zitting duurt ongeveer 60 minuten. 

Uitnodiging 
Ik nodig u uit om bij de behandeling op de zitting aanwezig te zijn. U kunt dan uw standpunt mondeling 
toelichten en reageren op de standpunten van de andere partij(en). U bent echter niet verplicht om te 
komen. Als u niet naar de zitting wilt gaan, verzoek ik u dat door te geven aan de rechtbank. Als u wel 
naar de zitting komt, moet u zich eerst melden bij de portier bij de hoofdingang van het gebouw. De 
voorzieningenrechter heeft voorafgaand aan de zitting alle stukken gelezen. Ik verzoek u daarom u 
zoveel mogelijk te beperken tot een aanvulling op wat al in de stukken staat. Het kan zijn dat de rechter 
de behandeling van de zaak begint met het stellen van vragen. 

Getuigen en deskundigen  
U mag getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oproepen om op de zitting te 
verschijnen. Oproepen doet u met een aangetekende brief of door een deurwaarder in te schakelen. Deze 
getuigen en deskundigen kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verblijfkosten en 

BD263 



datum 
	

12 mei 2022 
kenmerk zaaknummer ARN 22 / 1411 WABOM 306 

pagina 
	

2 van 2 

bestede tijd. De voorzieningenrechter is niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of 
deskundige(n) te horen. 

Nieuwe stukken 
U kunt nog nieuwe stukken naar de voorzieningenrechter sturen. Nieuwe stukken kunnen worden 
ingediend tot 24 uur voor aanvang van de zitting. Als u op een later tijdstip nog stukken naar de 
voorzieningenrechter stuurt, kan hij beslissen om bij de beoordeling van het verzoek geen rekening te 
houden met die stukken. 

Beroepsprocedure naast het verzoek om voorlopige voorziening 
Als naast het verzoek om voorlopige voorziening ook een beroepschrift is ingediend tegen het besluit 
van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, kan de voorzieningenrechter ook 
beslissen op dit beroep. 

Uitspraak 
Ter zitting zal worden meegedeeld wanneer de uitspraak in het openbaar zal worden gedaan. Mogelijk 
wordt de uitspraak bij vervroeging uitgesproken. De uitspraak wordt u in elk geval toegezonden. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de griffier 
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Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliënt worden, voor zover nodig, voor een goede procesvoering verwerkt in de 
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