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Inlichtingen

Onderwerp

F. Keijzer
070-426431 1

Schotman / B en W Berkelland
omgevingsvergunning afwijken

Procedure

Hoger beroep
Geachte heer/mevrouw,
In de bovenvermelde procedure is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd.
Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.
Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.
Hoogachtend,
de griffier

De griffie is op 27 april en op 10 en 11 mei gesloten.
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AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8 : 5 4 van de Algemene w e t
bestuursrecht (hierna: de A w b ) ) op het hoger beroep van:
M.J. Schotman, wonend te Neede, gemeente Berkelland,
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 11 januari 2 0 1 8 in zaak
nr. 1 6/431 5 in het geding tussen:
Schotman
en
het college van burgemeester en wethouders van Berkelland.
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Procesverloop
Schotman heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank
van 11 januari 201 8.
Overwegingen
1.
luiden:

De artikelen van de A w b die in deze zaak van toepassing zijn,

Artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d: "Het bezwaar- of
beroepschrift w o r d t ondertekend en bevat ten minste:
d. de gronden van het bezwaar of beroep."
Artikel 6:6: "Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden
verklaard, indien:
a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de w e t gesteld vereiste
voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, mits de indiener
de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem
daartoe gestelde termijn."
Artikel 6 : 2 4 : "Deze afdeling is met uitzondering van artikel 6:12
van overeenkomstige toepassing indien hoger beroep, incidenteel hoger
beroep, beroep in cassatie of incidenteel beroep in cassatie kan worden
ingesteld."
2.
Schotman heeft de gronden van zijn hoger beroep niet vermeld.
Bij aangetekend verzonden brief van 21 februari 2 0 1 8 is Schotman gewezen
op dit verzuim en is hij t o t en met 21 maart 2 0 1 8 in de gelegenheid gesteld
het te herstellen. Hierbij is vermeld dat, indien van deze gelegenheid geen
gebruik w o r d t gemaakt. Schotman ervan moet uitgaan dat
niet-ontvankelijkverklaring zal volgen en dat zijn zaak dan niet inhoudelijk
w o r d t behandeld.
Schotman heeft de gronden van het hoger beroep niet binnen de
gestelde termijn alsnog ingediend.
3.

Het hoger beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

4.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
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Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.
Aldus vastgesteld door mr. A . W . M . Bijloos, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. R. Klingers, griffier.

w . g . Bijloos
lid van de enkelvoudige kamer

w . g . Klingers
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 april 2 0 1 8

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55
van de A w b ) .
- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze
uitspraak te worden gedaan.
- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de
indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is
gebaseerd.
- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden
gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen
gebeurt dan uitsluitend over het verzet.
341.
Verzonden: 10 april 2 0 1 8

