
27 mei 2022

Rechtbank Noord Nederland  
afdeling bestuursrecht 
t.a.v. Team WABO (milieu), BK en overig 
Zaaknummer: LEE 21 / 2543 WET 

uitsluitend per mail verzonden: nnl.bestuur@rechtspraak.nl 

Geachte griffie,  

Zoals u in uw brief van 26 augustus 2021 aan ons schreef is ons 
beroep geregistreerd onder zaaknummer LEE 21 / 2543 WET. 
Daarna zijn er verschillende verweer stukken van beide partijen 
gepasseerd, waarvan ons op 19 oktober 2021 het laatste 
exemplaar is toegezonden en ons laatste verweer daarop 
-bijlage 25- op 4 november 2021 persoonlijk is afgegeven en door 
de Rechtbank ontvangen. 

Op 10 januari 2022 heeft u van ons een schriftelijke vraag 
ontvangen betreffende het uitblijven van de aankondiging met 
datum en dagdeel waarop de zaak door de betreffende Rechtbank 
zal worden behandeld. 
Hierop is niet door u gereageerd. 

Ondertussen, bijna 7 maanden na het indienen van ons verweer 
op 4 november 2021, heeft de Rechtbank Noord Nederland geen 
enkele motivatie gegeven betreffende het langdurig uitblijven van 
een zittingsdatum.  

Desalniettemin zien wij de aankondiging met zittingsdatum 
spoedig tegemoet, waarna u nog enkele stukken van onze zijde 
kunt verwachten. 
Wij vernemen graag uw reactie op dit schrijven. 
 
Met vriendelijke groet, 

Lianda van Velzen en Robbert Huijskens

Lindelaan 18 
9342 PL  EEN 

06 29 211 332 
06 52 01 77 71 
lianvanvelzen@gmail.com 
robberthuijskens@gmail.com
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Van: Bestuursrecht administratie AK (Rechtbank Noord-Nederland) nnl.bestuur@rechtspraak.nl
Onderwerp: Automatisch antwoord: t.a.v. Team WABO (milieu), BK en overig - Zaaknummer: LEE 21 / 2543 WET - uitblijven

datum zitting
Datum: 27 mei 2022 om 15:08

Aan: Lianda van Velzen lianvanvelzen@gmail.com

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens. 

Met vriendelijke groet,

Afdeling Bestuursrecht
Postbus 150, 9700 AD Groningen
T: (088) 361 1435 (algemeen bestuursrecht)
T: (088) 361 1333 (belastingzaken)
E: nnl.bestuur@rechtspraak.nl 

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de
gerechtshoven en de bijzondere colleges vindt u op
www.rechtspraak.nl.


