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BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht)
van:

F.J. Beukeveld en H. Beukeveld-van de Belt, wonend te Coevorden,
opposanten.
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1 Procesverloop

Bij uitspraak van 13 december 2001 in zaak no. 200105202/2 heeft de
Afdeling na vereenvoudigde behandeling een verzoek van opposanten om de
uitspraak van de Afdeling van 10 oktober 2001 in zaak nos. 200101741/1
en 200100282/1 te herzien, afgewezen. De uitspraak van 13 december
2001 is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben opposanten bij brief van 22 januari 2002, bij
de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, verzet gedaan. De gronden
van het verzet zijn aangevuld bij brief van 11 februari 2002. Deze brieven
zijn aangehecht.

De Afdeling heeft het verzet ter zitting behandeld op 27 mei 2002, waar
opposanten, in persoon en bijgestaan door W. Muller en G.J.J. Beukeveld,
zijn verschenen.

2 Overwegingen

2.1. De Afdeling heeft het verzoek terecht na vereenvoudigde
behandeling afgewezen als niet gegrond op feiten of omstandigheden, als
bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht. Opposanten
hebben in dat verzoek opnieuw uiteengezet, waarom zij het niet eens zijn
met de sluiting door de burgemeester van Coevorden van de door
F .J. Beukeveld geëxploiteerde horeca-inrichting en met de intrekking door
burgemeester en wethouders van de voor deze horeca-inrichting verleende
vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet. Hetgeen opposanten in verzet
hebben aangevoerd, heeft geen andere strekking.

2.2. Voorzover opposanten in verzet hebben gewezen op een uitspraak
van de president van de arrondissementsrechtbank van Maastricht,
overweegt de Afdeling dat aan die uitspraak reeds hierom geen argument
kan worden ontleend voor het oordeel dat de Afdeling het verzoek ten
onrechte heeft afgewezen, omdat opposanten deze uitspraak, die dateert
van 28 januari 2000 en is verzonden op 3 februari 2000, niet mede aan dat
verzoek ten grondslag hebben gelegd.

2.3 Het verzet is ongegrond



200105202/3 3 12 juni 2002

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het verzet ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. R. W. L. Loeb, Voorzitter, en
mr. E.M.H. Hirsch Ballin en mr. B.J. van Ettekoven, Leden, in
tegenwoordigheid van mr. R.E.A. Matulewicz, ambtenaar van Staat.

W.g. Loeb
Voorzitter

w.g. Matulewicz
ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 2 juni 2002

45-426.
Verzonden: 1 2 JUH1200,

Voor eensluidend afschrift,
de Secretaris van de Raad van State,
voor deze,


