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 Onderwerp Beslissing op bezwaar 
 

Geachte heer Baars, 
 
Onderstaand treft u aan onze beslissing op uw bezwaarschrift van 27 juni 2008, ingekomen op 1 juli 
2008. Uw bezwaarschrift is gericht tegen ons besluit van 19 mei 2008 tot vaststelling van het Strategisch 
Grondplan taakgebonden aankopen Agenda Vitaal Platteland (kenmerk besluit: 2008INT219189). 
 

I. Beslissing 
 
In onze vergadering van heden hebben wij, gezien het advies d.d. 26 augustus 2008, nummer 
2008INT228692 van de Awb-adviescommissie PS,  besloten uw bezwaarschrift kennelijk niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 
II Motivering beslissing 
 
Voor de overwegingen die tot onze beslissing hebben geleid verwijzen wij, met toepassing van artikel 
3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, naar het bijgevoegde advies van de Awb-adviescommissie PS. 
Wij zijn van mening dat het aan het advies ten grondslag liggende onderzoek van de bezwaren op een 
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en kunnen ons vinden in het advies. De overwegingen van het 
advies moeten als de onze worden beschouwd. 
 
III Beroep/voorlopige voorziening 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking tegen dit besluit beroep 
instellen bij de Rechtbank te Utrecht, sector Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
Daarvoor is een griffierecht verschuldigd van  €145,-- voor een natuurlijk persoon en €288,-- voor een 
rechtspersoon. 
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Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk 
maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het 
verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht. Daarbij is 
hetzelfde griffierecht opnieuw verschuldigd. 
 
Contactpersoon 
Misschien heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit. Als dit het geval is, kunt u contact opnemen 
met mr. J. Uitdewilligen van de afdeling Bestuur en Juridische Zaken, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 030-2583753. 
 

Hoogachtend, 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


