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Uw brief van: 14 januari 2021
Uw kenmerk:

Ik zie uw reactie graag vóór 1 februari a.s. tegemoet. Indien op die datum geen 
bericht van u is ontvangen, kan worden besloten uw bezwaar niet-ontvankelijk te 
verklaren en niet in behandeling te nemen. U kunt uw correspondentie richten aan het 
secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, postbus 150, 3830 AD 
Leusden.

Uw bezwaarschrift van bovengenoemde datum, ontvangen op 14 januari 2021, 
gericht tegen het raasbesluit van de gemeente Leusden van 10 december 2021, 
inhoudende de afwijzing van uw verzoek om gebruik te maken van de 
wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buurtschappen (art. 10, lid 4) en de 
aanduiding 'camping toegestaan' van de plankaart te verwijderen zodat deze 
aanduiding niet meer geldt voor het perceel Doornseweg 29b, is voor behandeling in 
handen is gesteld van de adviescommissie bezwaarschriften. Deze adviescommissie 
is belast met het geven van een advies aan het bestuursorgaan dat moet beslissen op 
uw bezwaarschrift over het te nemen besluit.
Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt 
onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.
Ingevolge het derde lid van artikel 1:2 van de Awb worden ten aanzien van 
rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve 
belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke 
werkzaamheden in het bijzonder behartigen.
Ik verzoek u in het licht van vorengenoemde artikelleden aan te geven wat uw 
concreet en actueel belang is bij het bestreden besluit; in hoeverre wordt uw belang of 
het belang van de rechtspersoon waarvan u directeur bent rechtstreeks geraakt door 
het raadsbesluit voornoemd.

Voor de goede orde merk ik op dat op grond van artikel 7:10, tweede lid, van de Awb 
de termijn om binnen 18 weken op uw bezwaarschrift te beslissen vanaf heden wordt 
opgeschort tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gegeven termijn 
ongebruikt is verstreken.
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