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Verzenddatum

Betreft: beslissing op bezwaar
Kenmerk
xxxx/

Geachte heer Post,

Uw kenmerk
xxx

Op 5 juli 2021 hebben wij het besluit, nr. 40-2021genomen, waarbij de
RES NHN 1.0 en de RES NHZ 1.0 zijn vastgesteld. Tegen dit besluit heeft
u namens de Stichting Noord-Holland Referendum bezwaar gemaakt

als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit
bezwaarschrift hebben wij ontvangen op 16 augustus jl.
ADVIES COMMISSIE

Wij hebben uw bezwaarschrift op grond van de Verordening op de

behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland voorgelegd
aan een onafhankelijke hoor- en adviescommissie. Deze commissie
heeft op basis van de stukken advies aan ons uitgebracht. De

commissie is tot de conclusie gekomen dat het bezwaar kennelijk nietontvankelijk is als bedoeld in artikel 7:3 sub a, van de Awb. De
commissie heeft om die reden afgezien van het horen van

belanghebbenden. Aan een inhoudelijke behandeling van het
bezwaarschrift is de commissie niet toegekomen.
BESLUIT

Wij hebben besloten het advies van de Commissie integraal over te
nemen.
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Gezien het vorenstaande hebben wij, gelet op de stukken en in

aanmerking nemend het bepaalde in artikel 7:3 sub a, van de Awb
besloten uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
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Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan het secretariaat
van de Hoor- en adviescommissie.

Hoogachtend,
Provinciale Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

griffier

voorzitter

1 bijlage(n)
Advies hoor- en adviescommissie
Kopie aan

het secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een

folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van
Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite

www.Rijksoverheid.nl. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de

genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift

ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de

xxxx/
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voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

xxxx/

