Nr. 412/RWO (2007)
Voorstel tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van Schilder's Loon- en
Bloembolienbedrijf tegen het voorbereidingsbesluit voor Julianadorp Oost.
Aan de Raad.
Op 13 december 2006, nr. 138/RWO heeft u een voorbereidingsbesluit genomen voor het
grondgebied Julianadorp Oost. Dit besluit heeft vanaf 29 december 2006 gedurende zes weken ter
visie gelegen.
Tegen dit besluit is door Schilder's Loon- en Bloembolienbedrijf bezwaar aangetekend.
Het ingediende bezwaarschrift is echter buiten de daartoe gestelde termijn ingediend. Bij brief van 23
maart 2007 hebben wij de indiener van het bezwaarschrift aangetekend verzocht om binnen een
termijn van twee weken schriftelijk een mogelijke verschoonbare reden voor de termijnoverschrijding
aan te geven. Aan dit verzoek is door de indiener van het bezwaarschrift geen gehoor gegeven.
Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht dient het bezwaarschrift dientengevolge
door het bevoegde bestuursorgaan niet ontvankelijk te worden verklaard.
Aangezien uw raad hierin het bevoegd bestuursorgaan is stellen wij u voor om het bezwaarschrift niet
ontvankelijk te verklaren en buiten verdere behandeling te laten.
Den Helder, 1 mei 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
C.J.M. HIENKEjNtS/ /
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CONFORM
Nr. 063/RWO (2007)
De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
1 mei 2007, nr. 412/RWO;

besluit:

het bezwaarschrift van Schilder's Loon- en Bloembollenbedrijf van 12 februari 2007, wegens het
indienen buiten de daartoe gestelde termijn niet ontvankelijk te verklaren en buiten verdere
behandeling te laten, en de indiener hiervan op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

0 4 JUNI 2007

, voorzitter

c\ , griffier
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/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van Schilder's
Loon- en Bloembollenbedrijf tegen het voorbereidingsbesluit voor Julianadorp Oost.

Aan de Raad.
In haar vergadering van 21 mei 2007 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het
bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie adviseert uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van burgemeester en
wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juni 2007.
De commissie dringt er bij het college op aan in overleg te gaan met bezwaarmaker.
Den Helder, 21 mei 2007.
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