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Bijlage(n) 

Verweerschrift 

Hiermee delen wij u mede dat geen van de partijen in de procedure(s) binnen 

de bij brief van 25 mei 2020 geboden termijn te kennen heeft gegeven te 

willen worden gehoord. De commissie gaat er dan ook vanuit dat door alle 

partijen toestemming is verleend voor schriftelijke afdoening en voor het 

achterwege laten van een hoorzitting. Er zal dan ook geen hoorzitting 

plaatsvinden. Via e-mailbericht van 14 mei 2020 heeft u reeds ingestemd met 

schriftelijke afdoening. Het betreft de volgende zaken: 

 

- BZW.20.066.001 Minerale Service Station B.V. te Stevensbeek 

- BZW.20.068.001 Attero Zuid B.V. te Odiliapeel 

- BZW.20.069.001 Vitelco te ’s-Hertogenbosch 

- BZW.20.070.001 Wattplant B.V. te Uden 

- BZW.20.071.001 Dongen Pallets Biomassacentrale B.V. te Dongen 

- BZW.20.072.001 VP Energie B.V. te Goirle 

- BZW.20.073.001 Smits B.V. te Rijen 

- BZW.20.075.001 Pluimveebedrijf Van Berkel B.V. te Loon op Zand 

- BZW.20.077.001 Palletbedrijf Van de Pol B.V. te Woensdrecht 

- BZW.20.078.001 Houtdrogerij van Kasteren te Schijndel 

- BZW.20.079.001 Houtindustrie Schijndel Onroerend Goed B.V. 

- BZW.20.080.001 HAVU Brabant B.V. te Haaren 

- BZW.20.081.001 Hymekra te Deurne 

- BZW.20.082.001 Van Rooi Meat B.V. te Helmond (BZW.20.082.002) 

- BZW.20.083.001 Adje Holdong B.V. te Castel 

- BZW.20.084.001 Peelpluim B.V. te Someren 

- BZW.20.085.001 Gem. Eindhoven, Parkforum 896-898 te Eindhoven 

- BZW.20.086.001 Ennatuurlijk B.V. te Eindhoven 

- BZW.20.087.001 Gem. Eindhoven, Antoon Coolenln. 1 te Eindhoven 

- BZW.20.088.001 Eteck B.V. te Breda 

- BZW.20.089.001 PKF Pallets B.V. te Oud Gastel 

- BZW.20.090.001 Aben Recycling te Wanroij 
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Schriftelijke afdoening: hoe nu verder? 

Bij het college zijn het dossier en een verweerschrift opgevraagd. Bijgaand treft 

u het door het college aangeleverde verweerschrift aan. Hierbij stellen wij u in 

de gelegenheid om binnen twee weken na de verzenddatum van dit 

bericht hier schriftelijk op te reageren.  

 

Ook de andere partij(en) worden daartoe in de gelegenheid gesteld. Zodra de 

reacties zijn ontvangen en/of de termijn door partijen ongebruikt is verstreken, 

zullen de stukken ter behandeling in handen worden gesteld van de commissie.  

 

Op basis van de stukken, waaronder het verweerschrift en de (evt.) gegeven 

schriftelijke reacties hierop, zal de Hoor- en adviescommissie de zaak 

vervolgens gaan behandelen.  

 

Indien de zaak geschikt is om zonder vragenronde afgewikkeld te worden, zal 

de commissie binnen afzienbare tijd een schriftelijk advies uitbrengen aan het 

bestuursorgaan. Heeft de commissie nog vragen, dan worden die aan de 

betrokken partij(en) gesteld met daaraan gekoppeld een termijn waarbinnen 

schriftelijk gereageerd dient te worden.  

 

Na het uitbrengen van het schriftelijk advies door de hoor- en adviescommissie 

is de taak van deze commissie beëindigd. Het is uiteindelijk aan het college 

van GS om een beslissing op bezwaar te nemen, voorzien van een afschrift 

van het advies van de commissie. 

 

Indien u verdere vragen mocht hebben, dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de hoor- en adviescommissie. Wij verwijzen u hiertoe naar de 

in de marge van deze brief vermelde gegevens. 

 

 

De hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten, 

namens deze, 

 
 

de secretaris 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


