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Veolia Industriediensten B.V. / Cobperatie Mobilisation for the Environment U.A.

Geachte heer/mevrouw,
Namens cliënte, Veolia Industriediensten B.V. (Veolia), reageer ik hierbij op de brief van de Coöperatie
Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) van 16 juli 2021 waarin MOB uw Rechtbank verzoekt om het
beroep van MOB kennelijk gegrond te verklaren, dan wel om spoedig een zitting te plannen.
MOB voert het uitblijven van een verweerschrift van Gedeputeerde Staten aan als reden voor haar verzoek
aan uw rechtbank. Veolia wijst er echter op dat dit geen reden is om het beroep kennelijk gegrond te verklaren.
Een beroep is alleen kennelijk gegrond als er geen enkele twijfel bestaat over de gegrondheid van het beroep.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer het besluit evident in strijd is met de wet of evident andere onjuistheden
bevat. Daarvan is in de situatie van Veolia geen sprake.
Bovendien heeft Veolia er groot belang bij haar standpunt naar aanleiding van het beroep, zowel schriftelijk
als mondeling, nader toe te lichten. Veolia verzoekt u dan ook dringend het verzoek van MOB om onmiddellijk
uitspraak te doen zonder voorafgaande zitting af te wijzen.
Op grond van artikel 8:58 Awb heeft Veolia tot tien dagen voor de zitting de tijd om nadere stukken in te dienen.
Wanneer een datum voor de zitting is vastgesteld verneemt Veolia dit graag, zodat zij tijdig haar schriftelijke
reactie op het beroep kan indienen.
1-1/obgacht nd,

,111t/1
Jan Jak Pee en
/Partner
/ Denton( Europe LLP

Sirote > Adepetun Caxton-Martins Agbor & Segun > Davis Brown > East African Law Chambers > Eric Silwamba, Jalasi and Linyama >
Durham Jones & Pinegar > LEAD Advogados > Rattagan Macchiavello Arocena > Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause > Lee International>
Kensington Swan > Bingham Greenebaum > Cohen & Grigsby > Sayarh & Menjra > For more information on the firms that have come together
to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms
Dentons Europe LLP is een wereldwijde aanbieder van juridische diensten aan cliënten over de hele wereld door middel van aangesloten kantoren en deelnemingen.
Dentons Europe LLP is een limited liability partnership geregistreerd in Engeland en Wales met als doel de uitoefening van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, het
notariaat en de fiscale praktijk, en is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73505323. De Dentons Europe
Region Terms of Business, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, zijn van toepassing en zijn op verzoek beschikbaar. Kijk op dentons.com onder Legal
Notices.

