
Van:
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Aan: Bibob <bibob(a)utrecht.nl>
Onderwerp: Caron Realestate & Development B.V./gem. Utrecht [T26743J32020459]

>

Geachte

Naar aanleiding van bijgevoegde brief van 28 maart jl., met daarin het besluit van burgemeester Dijksma tot 
weigering van de gevraagde exploitatievergunning, ex artikel 3 Alcoholwet, aan cliënte, Caron Realestate & 
Development B.V., voor het Badhuis Hotel aan het Willem van Noortplein 19 te Utrecht en naar aanleiding van 
ons gesprek van vanochtend daarover, verzoek ik u om mij vandaag te berichten of u mij het ambtelijk advies 
en/of alle ambtelijke adviezen hierover én alle bijbehorende stukken vrijwillig per e-mail zult toezenden later deze 
week.

Op basis daarvan kan ik namelijk verifiëren, op basis waarvan burgemeester Dijksma dit besluit heeft genomen 
en/of zij daarbij het ambtelijk advies en/of de ambtelijke adviezen daarover heeft gevolgd of daarvan is 
afgeweken.

Indien ik daarop van u vandaag géén reactie ontvang en/of een negatieve reactie, dan zal ik dat ambtelijk 
advies/deze ambtelijke adviezen en alle bijbehorende stukken later deze week via een schriftelijke verzoek, op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij burgemeester Dijksma.

Daarnaast verzoek ik namens cliënte op de kortst mogelijke termijn om een persoonlijk overleg met burgemeester 
Dijksma hierover. Tijdens ons overleg van vandaag gaf u namelijk aan dat uw oorspronkelijke ambtelijke advies 
hierover burgemeester Dijksma uiteindelijk niet heeft bereikt.

Mede gelet op dit besluit en uw overige voornemens tot weigering van de door cliënte aangevraagde 
vergunningen, heeft cliënte thans helaas geen andere keus meer om rechtsmiddelen daartegen aan te (laten) 
wenden.

Niettemin blijft cliënte in dat geval daarnaast ook nog steeds bereid tot overleg.

Tot zover mijn bericht en ik wacht uw spoedige reactie op mijn beide genoemde verzoeken af.

Met vriendelijke groet,

Brunet advocaten
Brunet Advocaten
Postbus 1106 
6501 BC NIJMEGEN

Bezoekadres

(algemeen) | T. 
info(5)brunet.nl | I www.brunet.nl

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik 
door derden is verboden. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien dit bericht u bereikt zonder dat u de 
geadresseerde bent. Brunet Advocaten staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder 
nummer 09191908.

This e-mail is exclusively intended for the addressee(s) and can contain privileged information. Use by third parties is 
prohibited. Please contact us if you receive this e-mail without being the addressee. Brunet Advocaten is registered in 
the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 09191908.
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