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Geachte heer/mevrouw,

Over het beroep met zaaknummer HAA 18 12722 WABOM deel ik u het volgende mee.

Biogast Agro Hensbroek B.V. heeft het beroep ingetrokken. Dit betekent dat de beroepsprocedure is 
beëindigd.

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 zaaknummer te vermelden.

jachtend,

BA482
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Amsterdam, 16 mei 2019

Geachte mevrouw Tuinenburg,

Inzake: beroep Biogast Agro Hensbroek B.V.
Uw kenmerk: HAA18/2722

Inzake bovengenoemd dossier kan ik u berichten dat Biogast Agro Hensbroek B.V. op 15 
januari 2019 door de rechtbank Noord-Holland failliet is verklaard met benoeming van mr. K. 
van Dijk tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergetekende tot curator

Van de (middellijk) bestuurder van gefailleerde, de heer M. Wichers, begreep ik dat er vóór 
datum faillissement beroep is aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bestemmingsplan 
“Reparatieplan Landelijk Gebied 2017” d.d. 14 mei 2018.

U heeft inmiddels meerdere keren telefonisch contact gehad met de heer Wichers en eenmaal 
met ondergetekende om te informeren of de onderhavige procedure wordt voortgezet.

Hierbij informeer ik u dat ik afzie van een mondelinge behandeling en de procedure wens in te 
trekken.

Ik verzoek u vriendelijk om mij een bevestiging van de intrekking te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

M.P. Doorten, 
curator
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