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Ondenrverp: Verzoek om handhaving

Geacht college,

Op 13 oktober 2017 hebben provinciale staten van Drenthe, van de heer E. Scheltinga
en 5 andere personen, een verzoek om handhaving ontvangen. Het verzoek heeft
betrekking op de handhaving van een bestemmingsplan.

Op grond van artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening zijn burgemeester en
wethouders het bevoegde gezag voor het handhaven van een bestemmingsplan
Vandaar dat wij dit om handhaving op grond van artikel 2:3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht aan u doorzenden.

Een afschrift van deze brief hebben wij toegezonden aan de indieners van het verzoek
om handhaving.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
dezen,

mevrouw M. Volkers,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n):

Afschrift aan de heer E. Scheltinga, Provincialeweg 4, 9463 TK Eext
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Onderwerp: Verzoek om handhaving

Geachte heer Scheltinga,

Bij brief van 9 oktober2017, door ons ontvangen op 13 oktober2017, hebt u, geza-
menlijk met 5 andere personen (Huub Lina, Frederik Bruins, Roel Heuker, Richard van
der Hulst en Roelof Jan Tienkamp), bij provinciale staten van onze provincie een ver-
zoek om handhaving ingediend. Het verzoek heeft betrekking op het handhaven van
het bestemmingsplan "Buitengebied, boscompensatie N33 en uitbreiding natuur-
begraafplaats Hillig Meer te Eext".

wij hebben uw verzoek om handhaving niet in behandeling genomen, maar doorge-
zonden aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. De reden hiervoor is dat
op grond van artikel 7 .1 van de Wet ruimtelijke ordening burgemeester en wethouders
het bevoegde gezag zijn voor de handhaving van een bestemmingsplan. Op grond
van artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de plicht
een dergelijk verzoek door te zenden naar het bestuursorgaan dat wel bevoegd is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
dezen,

mevrouw M. Volkers,
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving


