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AFDELING
BESTUURSRECIITSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige
voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de
Awb)) van:

de stichting Stichting Oude Kern Rijsoord (hierna: de stichting), gevestigd
te Ridderkerk,
verzoekster.
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De stichting heeft beroep ingesteld tegen het besluit van provinciale staten
van Zuid-Holland van 12 november 2014 over het inpassingsplan en het
exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk
en Barendrecht.
Bij afzonderlijke brief heeft de stichting de voorzieningenrechter verzocht een
voorlopige voorziening te treffen.

Overwegingen

1. De voorzieningenrechter doet uitspraak zonder zitting.

2. De stichting is voor het door haar ingediende verzoek griffierecht
verschuldigd. Een verzoek wordt ingevolge artikel 8:41, vierde, vijfde en
zesde lid, gelezen in samenhang met artikel 8:82, derde lid, van de Awb
niet-ontvankelijk verklaard indien storting of bijschrijving van het griffierecht
niet heeft plaatsgevonden binnen twee weken na de dag van verzendinq van
de mededeling waarin de indiener van een verzoekschrift is gewezen op de
verschuldigdheid van het griffierecht, tenzij redelijkerwijs niet kan worden
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

3. De stichting is bij aangetekend verzonden brief van 12 januari 2015
op de verschuldigdheid van het griffierecht gewezen. Daarbij is meegedeeld
dat het verschuldigde griffierecht binnen twee weken na de dag van
verzending van de brief, dat wil zeggen uiterlijk 26 januari 2015, op de
rekening van de Raad van State dient te zijn bijgeschreven of contant op het
adres van de Raad van State dient te zijn betaald. Tevens is vermeld dat,
indien van deze gelegenheid geen gebruik wordt gemaakt, er rekening mee
moet worden gehouden dat het verzoek reeds om die reden niet-ontvankelijk
wordt verklaard.

Het bedrag is niet binnen de aldus gestelde termijn op de rekening
van de Raad van State bijgeschreven of contant op het adres van de Raad
van State betaald. Niet is gebleken van feiten of omstandigheden, op grond
waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de stichting in
verzuim is geweest.

4. Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
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Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State:

verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzieningenrechter, in
tegenwoordigheid van mr. R. Klingers, griffier.

w.g. Van Sloten
voorzieningenrechter

w.g. Klingers
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 februari 2015

341-209.
Verzonden: 11 februari 2015


