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Geachte heer, 

Onderstaand treft u aan onze in kennisstelling naar aanleiding van uw klacht van 12 mei 2016 met betrekking tot 
het uitblijven van een reactie op uw sommatiebrief d.d. 2 maart 2016. 

Beslissing 

In onze vergadering van vandaag hebben wij besloten uw klacht gegrond te verklaren.  

II 	Motivering beslissing 

Voor de overwegingen die tot onze beslissing hebben geleid verwijzen wij, naar het advies van de Awb-
adviescommissie van PS en GS d.d. 7juli 2016. Wij zijn van mening dat het aan het advies ten grondslag liggende 
onderzoek van uw klacht op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en wij kunnen ons vinden in het advies. 
De overwegingen van de commissie in het advies moeten als de onze worden beschouwd. Een afschrift van het 
advies van de commissie hebben wij bijgevoegd.  

Ill 	Uitvoering  

Ten behoeve van het snel en voortvarend handelen zullen wij in ontvangstbevestigingen, conform de 
correspondentiewijzer van de nationale Ombudsman, een reactietermijn noemen. In het geval voor het einde van 
de genoemde termijn nog geen reactie gegeven kan worden, zullen wij u gemotiveerd een nieuwe termijn sturen, 
dan wel gemotiveerd aangeven waarom we geen nieuwe termijn kunnen aangeven.  

IV 	Nationale ombudsman  

Indien u over de (wijze van) afhandeling van uw klacht niet tevreden bent, kunt u binnen een jaar na bekendmaking 
van deze brief de Nationale ombudsman als extern klachtbehandelaar schriftelijk verzoeken een onderzoek in te 
stellen naar de wijze waarop wij ons in de onderhavige kwestie hebben gedragen. Het verzoekschrift bevat uw 
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naam en adres, een omschrijving van de gedraging en mededeling wie zich aldus heeft gedragen en jegens wie de 
gedraging heeft plaatsgevonden, de grieven met betrekking tot de gedraging alsmede de wijze waarop een klacht 
bij ons is ingediend en de bevindingen van het onderzoek naar uw klacht. Het postadres van de Nationale 
ombudsman luidt: Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC te Den Haag. Voor meer informatie over de 
Nationale ombudsman kunt u terecht op de website www.nationaleombudsman.nl.  

VI 	Afschrift 

Een afschrift van deze brief met het bijbehorende advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS wordt 
gezonden aan: 
- Voorzitter en leden van de Awb-adviescommissie van PS en CS. 

Contactpersoon 
Misschien heeft u vragen of opmerkingen over deze brief. Als dit het geval is, kunt u contact opnemen met dhr. 
I.J.W. Kokje van de afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving, telefonisch bereikbaar onder nummer 030-2582907. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

1/-' l' ~ 
voorzitter, 

secretaris, 
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