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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. 
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