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Geachte heer/mevrouw,
Over het beroep met procedurenummer 09 / 3351 en 09 / 3481 WET PETE deel ik u het volgende mee.
De beroepen zijn behandeld op de zitting van donderdag 26 november 2009, waarna de rechtbank het
onderzoek heeft gesloten. De rechtbank heeft besloten het onderzoek te heropenen. Een deskundige zal
worden opgedragen een schriftelijk verslag uit te brengen. Het onderzoek zal daarom worden
voortgezet.
Een kopie van het proces-verbaal en van de beslissing van de rechtbank om het onderzoek op de zitting
te heropenen, heb ik bijgevoegd.
Ik houd u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.
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 procedurenummer te vermelden.
Hoogachtend,

de griffier
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uitspraak
RECHTBANK BREDA
Sector Bestuursrecht
ZaaknummenAWB 09 / 3351 en AWB 09 / 3481 WET PETE
Heropening van het onderzoek
in de zaak tussen:
Stichting Erfgoed Kaatsheuvel,
statutair gevestigd te Kaatsheuvel,
Cuypersgemeenschap,
statutair gevestigd te Ohé en Laak,
eisers,
en

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen te Amersfoort,
verweerder,
L Overwegingen.
De beroepen zijn behandeld op de zitting van de enkelvoudige kamer van donderdag 26 november 2009.
Vervolgens is het onderzoek op de zitting gesloten.
De rechtbank is nader van oordeel dat het onderzoek in deze zaken niet volledig is geweest.
II. Beslissing.
De rechtbank:
heropent het onderzoek;
bepaalt dat een deskundige zal worden opgedragen een schriftelijk advies uit te
brengen.
Aldus gegeven op vrijdag 18 december 2009 door mr. Th. Peters, rechter, in
tegenwoordigheid van mr. D.I. Jansen-Jonkers als griffier.
de griffier

de rechter

Tegen deze tussenbeslissing kan niet eerder beroep worden ingesteld, dan tegelijk met het
hoger beroep tegen de einduitspraak.
VOOR KOPIE KONFORM
van

