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De heer R. Huijskens en mw. van Velzen
Lindelaan 18
9342 PL Een

Afdeling bestuursrecht

bezoekadres
Guyotplein 1
9712 NX Groningen
openingstijden
08:30-17:00 uur
datum
onderdeel
contactpersoon
doorkiesnummer
ons kenmerk

2 september 2022
Team WABO (milieu), BK en overig
mevr C.L. Pijl
(088) 361 14 35
zaaknummer LEE 21 / 2543 WET BAST

uw kenmerk
bijlage(n)
onderwerp

het beroep van R. Huijskens en mw. van Velzen te Een

correspondentieadres
Postbus 150
9700 AD Groningen
t (088) 361 14 35 algemeen
t (088) 361 13 33 belasting
e-mail voor voorzieningen:
bestuurvovo.nnl@rechtspraak.nl
e-mail voor beroepen:
bestuursrecht.nnl@rechtspraak.nl
www.rechtspraak.nl

Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,
In reactie op uw brieven van 24 en 28 augustus 2022 bericht ik u als volgt.

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

De behandeling van uw zaak door de bestuursrechter beperkt zich tot het
besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2021. Ter zitting zal daarom
enkel dit besluit aan de orde komen.
In dat verband wijs ik u op de in de brief van 28 juli 2022 genoemde behandelduur van ongeveer
40 minuten. De daarbij behorende spreektijd om uw standpunt toe te lichten bedraagt vijf minuten. Dat
geldt zowel voor u als voor de Minister.
Met betrekking tot uw verzoek om stemvorken mee te nemen naar de zitting wil ik u laten weten dat
door mij aan de beveiliging gemeld zal worden dat hier geen bezwaar tegen bestaat.
Tenslotte deel ik u ter informatie mee dat de door u ingezonden stukken worden doorgestuurd naar de
Minister.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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
BB900

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

