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Bij de Afdeling is een beroepschrift binnengekomen tegen uw besluit van 6 juni 2013. 
Dit beroep is ingesteld door Hoorne B.V. en Vomar Voordeelmarkt B.V.. 

Aan deze zaak zijn een zaaknaam en een zaaknummer toegekend. Deze vindt u 
hierboven onder de kopjes "Onderwerp" en "Ons nummer". In alle volgende brieven 
over deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld. 
U wordt verzocht om in uw brieven aan de (voorzitter van de) Afdeling steeds het 
toegewezen zaaknummer te vermelden. 

Bij de behandeling van het ingestelde beroep neemt de Afdeling richtlijnen in acht die 
zijn neergelegd in de Procesregeiing bestuursrechtelijke colleges 2006 
(www.raadvanstate.nl). Met de richtlijnen uit deze Procesregeling wordt onder meer 
beoogd de aanhangig gemaakte procedures zo kort mogelijk te houden. Om dit te 
bereiken worden vaste termijnen voor de verschillende onderdelen van de 
beroepsprocedure gehanteerd, waaraan de Afdeling strikt de hand zal houden. 
Over de behandeling van de zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

/ 

mr. H.H.C. Visser 
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