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Onderwerp

Uitnodiging hoorzitting 

Geachte heer, 

Op 20 oktober 2021 heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde 

Staten van 5 juli 2021, kenmerk PZH-2021-779243115, over de afwijzing van het verzoek 

intrekking vergunning(en) Windpark Spui. Met deze brief nodig ik u uit voor een hoorzitting. 

Tijdstip hoorzitting 

De hoorzitting via MS Teams is gepland op 9 december 2021 om 15.00 uur. De digitale 

omgeving voor de hoorzitting zal circa 10 minuten voor aanvang worden geopend. U wordt 

gevraagd enkele minuten voorafgaande aan de hoorzitting de digitale omgeving te starten en 

reeds deel te nemen. Voor toegang tot de digitale omgeving ontvangt u een afzonderlijke e-mail 

met een MS Teams uitnodiging. In het geval er namens u meerdere personen zullen deelnemen 

aan de hoorzitting verzoeken wij u de contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

van deze personen zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Deze personen ontvangen dan 

ook een afzonderlijke e-mail met een MS Teams uitnodiging. 

De openbare hoorzitting 

De openbare hoorzitting is bedoeld om de bezwarencommissie te informeren, zodat zij een goed 

advies kan uitbrengen. De leden van de bezwarencommissie hebben voorafgaand aan de 

hoorzitting alle stukken ontvangen en gelezen. Voor een vlotte behandeling via videobellen wordt 

u verzocht om eventuele pleitnota’s, kaartmateriaal en foto’s uiterlijk 48 uur van te voren aan de

behandelend secretaris te sturen. De secretaris zal zorgen voor doorzending naar de 

bezwarencommissie en alle partijen. Er wordt geen gelegenheid gegeven voor het voordragen 

van pleitnota’s tijdens de hoorzitting. Na de introductie zal de bezwarencommissie overgaan tot 

het stellen van vragen. U krijgt de gelegenheid zaken nader toe te lichten.  
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Reactie op uw bezwaarschrift 

Ongeveer twee weken voor de hoorzitting ontvangt u via de digitale weg (per e-mail via Egress 

dan wel Microsoft OneDrive) op het door u doorgegeven e-mailadres een schriftelijke reactie van 

Gedeputeerde Staten op uw bezwaarschrift en het procesdossier.  

Indienen aanvullende stukken en pleitnotitie 

Tot 10 dagen voor de digitale hoorzitting kunt u aanvullende stukken indienen. Tot 48 uur voor de 

hoorzitting kunt u een eventuele pleitnotitie en daarbij behorende stukken per e-mail indienen bij 

de secretaris. 

Testen Microsoft Teams 

Indien gewenst kan er met u en eventuele overige deelnemers een afspraak gemaakt worden om 

uitleg te geven over de werking van MS Teams en te testen of alles naar behoren werkt. Dit is 

zeker aan te raden wanneer u nog geen of zeer weinig ervaring heeft met MS Teams. Mocht u 

van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan verzoeken wij u ons hier uiterlijk twee weken 

voor de hoorzitting van in kennis te stellen. Er zal daarna zo spoedig mogelijk een afspraak met u 

gemaakt worden. 

Meer informatie 

Voor verdere informatie verwijzen we naar de folder die u bij de ontvangstbevestiging is 

toegestuurd en de instructies en de gedragslijn die bij deze e-mail zijn bijgevoegd. Als u verder 

nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend secretaris. 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de bezwarencommissie, 

, 

voor deze, 

mevrouw mr. ir. 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 




