Ruimtelijke Ontwikkeling

Telefoon 14 055
Doorkiesnummer

(055) 5802427
Telefax

(055) 5801166
E-mail
p.geurts@apeldoorn.nl
Datum
Uw brief d.d.
Ons kenmerk
Betreft

ontwerp-projectbesluit voor de aanleg van de Grift, de bouw van vijf
bruggen en de daarbij behorende hekwerken – locatie Beurtvaarstraat.

Ontwerp-projectbesluit artikel 3.10 Wro
Op 3 september 2009 ontvingen wij uw verzoek om een projectbesluit te nemen voor de
aanleg van de Grift door de Beurtvaarstraat. Naast de aanleg van de Grift is ons gebleken dat
onderdeel van realisatie ook de bouw van vijf bruggen en begeleidende hekwerken zijn. Voor al
deze werken is op termijn één samenhangende bouwvergunning noodzakelijk. Vooruitlopend
daarop heeft u ons verzocht om de projectprocedure te starten.
procedure
Het project is in overeenstemming met de voorwaarden waaronder de gemeente Apeldoorn
bereid is een projectbesluitprocedure als bedoeld in de artikelen 3.10 en 3.11 van de Wet
ruimtelijke ordening te starten. Wij hebben het ontwerp-projectbesluit met ruimtelijke
onderbouwing en bouwplan met ingang van [PM]
ter inzage gelegd. Gedurende de termijn
van terinzagelegging zijn [PM] schriftelijke zienswijzen ingediend.
besluit
Wij hebben besloten op grond van artikel 3.10 Wro een projectbesluit te nemen voor
conform het bij dit besluit behorende tekeningen…. Voor de motivering van dit besluit verwijzen
wij naar de bij dit besluit behorende ruimtelijke onderbouwing.
rechtsmiddelen
Op grond van het in de Algemene wet bestuursrecht bepaalde kan, binnen zes weken na
terinzagelegging van dit besluit, beroep worden ingesteld tegen het projectbesluit. Publicatie
vindt plaats op [PM]
in het Apeldoorns Stadsblad. Ons besluit ligt met ingang van [PM]
ter inzage. Een beroepschrift kan tot en met [PM] , worden ingediend door:
• een belanghebbende die tijdig zienswijzen heeft ingediend;
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•
•

een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zienswijzen in te
dienen;
een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij het nemen van het
projectbesluit zijn aangebracht.

Ter voldoening aan het in artikel 3:43, eerste lid, Awb bepaalde hebben wij afschriften van dit
besluit gezonden aan degenenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren
hebben gebracht.
bij dit besluit behorende bijlagen
Bij dit besluit zijn als bijlagen toegevoegd de ruimtelijke onderbouwing, de inrichtingstekening en
de zienswijzennota. Deze bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
namens hen,
de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling,

ir. Ph. Salm
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