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Uw kenmerk 

SvD2101 

Contact 
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Telefoon 

(073) 680 83 04 
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(073) 680 76 80 

Email 

bezwaar@brabant.nl 

Bijlage(n) 

 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 26 januari 2021 is, mede in 

overleg met u, onderzocht wat de beste aanpak voor de behandeling van uw 

bezwaarschrift is. Het bezwaarschrift is gericht tegen het door Omgevingsdienst 

Brabant Noord namens ons college genomen besluit van 17 december 2020. 

Het besluit betreft het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2.7, 

tweede lid, van de Wet natuurbescherming aan Nautisch Centrum Boxmeer 

B.V. voor het exploiteren en wijzigen van een industrieel bedrijf, gelegen aan 

de Veerstraat 42, 5831 JN te Boxmeer. 

 

Op 12 april 2021 is bepaald dat uw bezwaarschrift via de formele 

bezwaarprocedure zal worden behandeld. Dit betekent dat de hoor- en 

adviescommissie een hoorzitting zal houden en ons college vervolgens zal 

adviseren over de te nemen beslissing op bezwaar. 

 

Hoorzittingen vinden altijd plaats op een maandagmiddag. Op korte termijn 

ontvangt u met betrekking tot de hoorzitting nader bericht van de hoor- en 

adviescommissie. 

 

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een bezwaarschrift bedraagt 

twaalf weken. Hoewel wij alles in het werk stellen om het bezwaarschrift binnen 

deze termijn af te handelen, hebben wij besloten gebruik te maken van de 

wettelijke mogelijkheid deze beslistermijn met zes weken te verdagen. De totale 

behandeltermijn mag hierdoor achttien weken bedragen, te rekenen vanaf de 

dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 

verstreken en rekening houdend met een eventuele opschorting van de 

behandelingstermijn. 

 

Indien u verdere vragen mocht hebben, dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de hoor- en adviescommissie. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

de secretaris van de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van 

bezwaarschriften en klachten 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


