ae«i«»öU

Afd.
»

IS^J Doetinchem

Kopie
1 5 JUNI 2021

Documentnummer:
Zaaknummer;
Rappel week:

advocaten

Cees Advocaten N.V.

Per aangetekende en reguliere post
College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

mr. R.D. van Oevelen
mr. M.S. van der Hoek
Advocaten

X richard.vanoevelen@cees.nl
X marije.vanderhoek@cees.nl
« 088 336 88 00

Alsmede oer fax: 0314 - 343 437

Laan van Nieuw Oost-Indië 25a
2593 BJ Den Haag
Postbus 80504
2508 GM Den Haag

Zienswijze op nader aan te voeren gronden

Kantoor
Dossier
Betreft
Uw kenmerk

Den Haag, 25 juni 2021

20210428
/ Zonnepark Wehl

20200136

Geachte heer, mevrouw,

, woonachtig aan de

Namens

te

,

berichten wij u als volgt.
Op 19 mei 2021 heeft u voor een periode van zes weken het ontwerpbesluit, met kenmerk 20200136,
voor de verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de
Bahrseweg in Wehl (het "ontwerpbesluit omgevingsvergunning") ter inzage gelegd. Per dezelfde
datum heeft u voor de verlening van deze omgevingsvergunning - namens de gemeenteraad van de

gemeente Doetinchem - eveneens een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (de "ontwerp vvgb")
ter inzage gelegd. Een afschrift van de kennisgeving hiervan in de Staatscourant, het ontwerpbesluit

omgevingsvergunning en de ontwerp vvgb zijn aangehecht als bijlage 1.
Gedurende de termijn van terinzagelegging is het mogelijk zienswijzen in te dienen op het

ontwerpbesluit omgevingsvergunning en op de ontwerp vvgb. De

maakt (tijdig) van deze

gelegenheid gebruik door hierbij een zienswijze op nader aan te voeren gronden in te dienen op het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning én op de ontwerp vvgb. Wij verzoeken u de heer Leenders

minimaal een termijn van twee weken te geven voor het indienen van de gronden van deze zienswijze.

Graag ontvangen wij een bevestiging van ontvangst van deze brief.

Met vriendelijke groet.

Y,
M.S. van der Hoek

Op alle door ons verrichte werkzaamheden en opdrachten die Cees Advocaten N.V. aanvaardt, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Deze zijn tevens digitaal beschikbaar op www.cees.nl/nl/algemenevoorwaarden-cees. In onze algemene voorwaarden is onder meer een forumclausule opgenomen en wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag tot uitkering waarvan onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen
risico.
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