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Onderwerp : advies inzake bezwaarschrift Vereniging Gelijkberechtiging
G rondbezitters

Geacht college,

Bij brief van 8 januari 2013 hebben wij uw college geadviseerd over door Stibbe advocaten,
namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters te Hoenderloo, ingediende
bezwaarschrift tegen uw besluit van 4 juni 2012 (verzonden 22 juni 2012), strekkende tot het
met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afwijzen
van het verzoek om informatie.

In het advies, onder punt 7, onderdeel 5. is opgenomen:

5. aan bezwaarmaker, op de voet van onderdeel 82 van het Besluit proceskosten
bestuursrecht, een vergoeding van kosten, als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, toe te
kennen ten bedrage van € 437,- (het indienen van een bezwaarschrift (1 punt) met als
wegingsfactor gemiddeld) “.

Met ingang van 1 januari 2013 is het Besluit proceskosten bestuursrecht gewijzigd en zijn de
daarin opgenomen bedragen geIndexeerd. Daarmee is het bedrag van € 437,- gewijzigd in
€ 472,-. Het advies, punt 7, onderdeel 5. komt hierdoor te luiden:

5. aan bezwaarmaker, op de voet van onderdeel B2 van het Besluit proceskosten
bestuursrecht, een vergoeding van kosten, als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, toe te
kennen ten bedrage van € 472,- (het indienen van een bezwaarschrift (1 punt) met als
wegingsfactor gemiddeld).
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Dc commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten van de provincie Fryslân,

drs. BS. Wilpstra, voorzitter

secretaris


