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Naar aanleiding van de behandeling ter zitting d.d. 16 december 2021 van
behandelen.
het verzoek om voorlopige voorziening, gericht tegen de door verweerder
verleende omgevingsvergunning met het kenmerk 284289 voor het
aanleggen van een mountainbike-route (hierna: de MTB-route), vraagt de voorzieningenrechter uw
aandacht voor het volgende.

Zoals met partijen gedeeld ter zitting, is de voorlopige inschatting van de voorzieningenrechter dat
het bestreden besluit in bezwaar geen stand kan en zal houden, onder meer vanwege het feit dat niet
de juiste voorbereidingsprocedure is gevolgd.
Gelet hierop heeft de voorzieningenrechter ter zitting de navolgende ordemaatregelen uitgesproken:
aan vergunninghoudster is opgedragen om in de periode totdat uitspraak is gedaan op het
verzoek om voorlopige voorziening geen uitvoerende werkzaamheden aan de bestaande MTBroute te verrichten, geen aanlegwerkzaamheden voor de MTB-route te verrichten en geen
onderhoudswerkzaamheden aan de MTB-route te verrichten;
aan verweerder is opgedragen om in de periode totdat uitspraak is gedaan op het verzoek om
voorlopige voorziening er zorg voor te dragen en erop toe te zien dat er geen gebruik wordt
gemaakt van het reeds gerealiseerde gedeelte van de MTB-route;
De maatregelen gelden totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Om mogelijke misverstanden te voorkomen, worden door middel van deze brief de hiervoor
uitgesproken ordemaatregelen schriftelijk bevestigd.
De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat u vooralsnog voldoende bent geinformeerd.
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Uw persoonsgegevens en indien van toepassing die van uw cliént worden, voor zover nodig, voor een goede procesvoering verwerkt in de
registratiesystemen van de Rechtspraak.
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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 schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,
de griffier
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