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Zaaknummer ontheffing  

5190016604871 met kenmerk FF/75C/2015/0574 

 

Datum ontheffing 

22 januari 2016 

Locatie 

Handelstraat 2 te Apeldoorn 

 

Activiteit 

Sloop bestaande bebouwing en realisatie 

boodschappencentrum 

 

 

 

 

Beste meneer Sinnema, 

 

Op 11 juli 2018 hebben wij via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uw aanvraag om 

bovenstaande ontheffing te wijzigen, ontvangen.   

 

Wij gaan akkoord met uw voorgestelde wijziging 

Dit betekent dat bovenstaande ontheffing verandert. Bovenstaande ontheffing wordt geldig tot 1 

januari 2022.   

 

De overige voorschriften van bovenstaande ontheffing blijven ook gelden. 

 

Motivering 

Wij hebben uw aanvraag beoordeeld op basis van de aangeleverde informatie.  

 

U vraagt om de einddatum van de ontheffing te wijzigen. De realisatie van het project heeft nog niet 

plaatsgevonden omdat het contingent vanuit de gemeente Apeldoorn voor de ontwikkeling later is 

vrijgegeven dan gepland. 
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Beoordeling van de aanvraag 

Omdat de situatie niet of nauwelijks gewijzigd is ten opzichte van het ecologisch onderzoek in 2015 

en het onderzoek drie jaar oud is op het moment dat de aanvraag is ingediend, is een actualisatie 

van het onderzoek niet nodig. Het is aannemelijk dat er geen andere voortplantings� of 

rustplaatsen of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige op het gebied van vleermuizen 

waardoor het doden of verwonden van dieren wordt voorkomen.  

 

Wij publiceren uw wijziging 

Wij publiceren de wijziging op uw ontheffing op www.overheid.nl.  

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neem daarvoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 

359 99 99. Houdt u uw zaaknummer bij de hand? Wij kunnen u dan sneller helpen.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Hans Boerdam 

Teammanager Vergunningverlening 

 

 

 

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's�

Gravenhage). 

 

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een 

verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. 

 

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het 

griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26. 
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Juridische grondslagen 

 

Voor deze brief gelden: 

� Algemene wet bestuursrecht 

� Wet natuurbescherming 

� hoofdstuk 3, artikel 5.3  

� Habitatrichtlijnsoorten  

� artikel 3.8 lid 1 en lid 5 

 


