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afdeling

onderwerp

(O88) 361 01 32/34

het verzoek van Stichting Natuurbelang Amsterdamse

Waterleidingduinen

te

Heemskerk

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

Geachte mevrouw,

Over het verzoek om een voorlopige voorziening met zaaknummer HAA 17 / 5363
u het volgende mee.
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deel ik

door de voorzieningenrechter worden behandeld op maandag 8 januari 2018, om 14.00
uur in Haarlem, Simon de Vrieshof 1. De voorzieningenrechter die de zaak op de zitting behandelt is
mr.drs. J.H.A.C. Everaens. De behandeling van het verzoek op de zitting duun ongeveer 90 minuten.

Het verzoek

zal

Uitnodiging

om bij de behandeling op de zitting aanwezig te zijn. U kunt dan uw standpunt mondeling
toelichten en reageren op de standpunten van de andere partij(en). U bent echter niet verplicht om te
Ik nodig u uit

de zitting wilt gaan, verzoek ik u dat door te geven aan de rechtbank. Als u wel
naar de zitting komt, moet u zich eerst melden bij de portier bij de hoofdingang van het gebouw. De
voorzieningenrechter heeft voorafgaand aan de zitting alle stukken gelezen. 1k verzoek u daarom u
zoveel mogelijk te beperken tot een aanvulling op wat al in de stukken staat. Het kan zijn dat de rechter
de behandeling van de zaak begim met het stellen van vragen.

komen.A1s u

niet naar

Getuigen en deskundigen
U mag getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oproepen om op de zitting te
verschijnen. Oproepen doet u met een aangetekende brief of door een deurwaarder in te schakelen. Deze
getuigen en deskundigen kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verb1ijﬂ<os1en en
bestede tijd. De rechtbank is niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te
horen.
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Nieuwe stukken

U kunt nog nieuwe stukken naar de voorzieningenrechter sturen. Nieuwe stukken kunnen worden

ingediend tot één werkdag voor de zitting. Als u op een later tijdstip nog stukken naar de
voorzieningenrechter stuurt, kan hij beslissen om bij de beoordeling van het verzoek geen rekening
houden met die stukken.

te

Beroepgprocedure naast het verzoek om voorlogige voorziening
Als naast het verzoek om voorlopige voorziening ook een beroepschrift is ingediend tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord, kan
de voorzieningenrechter ook beslissen op dit beroep. Let u erop dat in dat geval voor de aanvang van de
zitting het griﬁierecht in zowel de verzoekschriﬁprocedure als de beroepschriftprocedure moet zijn
voldaan.

Proceskosten
U kunt de voorzieningenrechter vragen om Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord te veroordelen tot het vergoeden van uw proceskosten. U treft
daarvoor bij deze briefeen formulier aan. In de toelichting staat voor welke kosten u een vergoeding
kunt vragen. lk wijs u erop dat een proceskostenveroordeling doorgaans alleen wordt uitgesproken als
uw verzoek wordt toegewezen.

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.
Als u de rechtbank belt of schrijﬁ, verzoek

de griﬁier

bijlagen:

formulier proceskosten;
op het formulier proceskosten.

toelichting
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Zaaknummer: HAA

17

Opgave van kosten

die ondergetekende,

/

FORMULIER PROCESKOSTEN

5363

Amsterdamse Waterleidingduinen

Stichting Natuurbelang
Begijnenweide 138

1967 Heemskerk

Naam

rekeninghouderz

IBAN:

in

A.

B.

verband met het onderhavige beroep/verzoek heeft moeten maken
Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand:
(geen bedrag invullen)
I

naam van de gemachtigde:

I

deze persoon

is

werkzaam

/

Nee

Ia

/

Nee

Ia

/

Nee

la

/

Nee

Ia

/

Nee

voorz

Reis- en verblijfkosten:
(reiskosten op basis kosten openbaar vervoer 2° klas; taxikosten uitsluitend bij schriftelijk

aangetoonde medische

la

indicatie)

'

€

C.

Verletkosten

,waarvan E

€

van de terechtzitting
nl.

gemaakt

'

bijwonen

om andere redenen gemaakt,

uren) en €

(

i.v.m. het

vanwege
¢

D.

Verschotten
€

E.

iii;

speciﬁcatie

Andere kosten (kosten van een
€

getuige, tolk e.d.)

speciﬁcatie

Aldus naar waarheid ingevuld,

datum

Plaats
I

Doorhalen hetgeen
Bewijsstukken

niet

van toepassing

samen met

dit

is

formulier overleggen

handtekenihg
'

proceskosten en toelichting

Betreft: formulier

De Algemene wet bestuursrecht voorziet
de kosten die u
moeten maken.
in

in

in de mogelijkheid tot veroordeling van een tegenpartij
verband met het beroep/verzoek bij de rechtbank redelijkerwijs hebt

Vergoeding van proceskosten wordt doorgaans niet toegekend indien een beroep/verzoek
ongegrond wordt verklaard c.q. afgewezen.
Als proceskosten

kunnen

uitsluitend

worden aangemerkt:

A.

kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

B.

reis-

E.

internationale telefoongesprekken;
- kosten van een getuige. deskundige of tolk die door een partij ter zitting wordt meegebracht
of is opgeroepen, voor zover naar het oordeel van de rechtbank de aanwezigheid van deze

en verblijﬂ<osten van een partij. In de regel zijn dit de reiskosten die u moet maken om
naar de zitting bij de rechtbank te gaan. De kosten worden berekend op basis van de kosten
van het openbaar vervoer, 2e klas. Als het niet mogelijk is om de rechtbank met het openbaar
vervoer te bereiken, kunt u verzoeken om een autokostenvergoeding van € 0,28 per kilometer
via de kortste route. Taxikosten kunt u uitsluitend vergoed krijgen als u beschikt over een
schriftelijke medische indicatie.
C. verletkosten van een partij tot een bedrag van maximaal € 81,00 per uur; het gaat hierbij om
kosten van tijdverzuim voor bijvoorbeeld het bijwonen van een zitting, niet voor het
doorlezen van de stukken e.d. indien een partij in loondienst werkzaam is kunnen deze
kosten alleen in aanmerking worden genomen als deze partij verlof voor eigen rekening heeft
moeten nemen. U dient uw verzoek om vergoeding van verletkosten te onderbouwen,
bijvoorbeeld met een kopie van een loonstrookje en een kopie van een verlofkaart;
D. verschotten: uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telefaxen en
.

getuige/deskundige/tolk ter zitting redelijkerwijs noodzakelijk is;
- kosten van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht, voor zover dat
verslag naar het oordeel van de rechtbank bij de behandeling van het beroep/verzoek
redelijkerwijs noodzakelijk was. Er dient een urenspeciﬁcatie opgesteld door de deskundige
bijgevoegd te worden.
- kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin een wettelijk

voorschrift de tussenkomst van een gemachtigde die arts
lk
te

is,

verplicht

stelt.

verzoek u zo spoedig mogelijk bijgaand “formulier proceskosten” ingevuld aan de rechtbank op
sturen of uiterlijk bij aanvang van de zitting (als uw zaak op een zitting wordt behandeld) te

overhandigen aan de

grifﬁer.

Op het “formulier proceskosten" moet u ook de naam van de rekeninghouder en het IBAN
vermelden waarnaar een eventueel toegekende vergoeding van proceskosten moet worden
overgemaakt.

U moet uw verzoek om vergoeding van proceskosten zoveel mogelijk onderbouwen met
schriftelijke stukken. U moet uw bewijsstukken in kopie bij het formulier voegen en meesturen
Na de
beschouwing genomen.
naar de rechtbank.

de

grifﬁer.

zitting

ingediende opgaven of stukken worden in beginsel niet meer in
_

