
 

 

OMGEVINGSVERGUNNING 

Nummer: D18/019214 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvraag 
Op 16 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het 
aanleggen van een ecoduct over de N302, perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie B, 
kadastraal nummers 1065,1139,1203, 1205, plaatselijk bekend Kootwijkerweg én een ecoduct over de 
N344, gemeente Hoog Soeren, sectie Y, kadastraal nummer 59, plaatselijk bekend Amersfoortseweg 
met de daarbij behorende rasters. 
 
Aanvrager: 
Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
De aanvraag heeft betrekking op de volgende, in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) omschreven, activiteit: 
 

• Planologisch strijdig gebruik (Wabo Art. 2.1 lid 1c in samenhang met art. 2.12 lid 1, onder 
a, sub 3)   

 
De aanvraag is geregistreerd onder nummer D18/019214. 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit heeft van 18 maart 2019 tot en met 29 april 
2019 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Er is geen 
aanleiding geweest tot aanpassingen van het ontwerpbesluit. 
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op basis van het gestelde in paragraaf 2.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is voor 
de realisering van het project een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk van gemeenteraad. 
Dit bestuursorgaan heeft op 7 maart 2019 een verklaring van geen bedenkingen verleend. De 
verklaring maakt deel uit van dit besluit. 
 
Besluit 
Gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
het Besluit omgevingsrecht, verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning. 
 
Zie voor de overwegingen, de aan de activiteit verbonden voorschriften en de bij het besluit 
behorende stukken, de bij dit besluit gewaarmerkte bijlagen. 
 
Apeldoorn, 
 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
namens hen, 
 
de teammanager vergunningen Wabo 
 
Dit besluit is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en is daarom niet ondertekend 
 



 

 

Besluitgegevens: 
Besluitnummer: D18/019214 

[…] 

 

Gewaarmerkte bijlagen: 

Bijlage met overwegingen en voorschriften behorende bij de activiteit; het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1c, Wabo in samenhang met art. 2.12 lid 1, onder a, sub 3)   
 
Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad d.d. 7 maart 2019 
 

 
 

 
 

  
N.B. 
1. Tegen het definitieve besluit kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd  
beroep worden ingesteld door:   

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.  

 
2. Het definitieve besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die  
termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt niet in werking voordat  
op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht,  
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de  
Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een  
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
 
Besluit planologisch strijdig gebruik 
Dit besluit betreft alleen het planologisch afwijken van het bestemmingsplan. Deze vergunning zal gevolgd moeten worden door 
een omgevingsvergunning activiteit bouwen om daadwerkelijk te kunnen bouwen..  

 
  



 

 

Bijlage met overwegingen en voorschriften 

behorende bij de activiteit:  
 
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een 
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1c, Wabo) 
 
Registratienummer: D18/019214 
[….] 

 
Overwegingen 
De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een ecoduct over de N302, perceel kadastraal 
bekend gemeente Apeldoorn, sectie B, kadastraal nummers 1065,1139,1203, 1205, plaatselijk 
bekend Kootwijkerweg én een ecoduct over de N344, gemeente Hoog Soeren, sectie Y, kadastraal 
nummer 59, plaatselijk bekend Amersfoortseweg met de daarbij behorende rasters. 
 
In overweging nemende dat:  
 

• de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Veluwe” met de bestemmingen “Natuur” en “Verkeer - Weg” geldt; 
 

• een gedeelte van de percelen van de Ecoduct over de N302 ligt in het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan “Agrarische enclave” met de bestemming Natuur geldt; 

 

• het gebruik niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplannen, omdat ecoducten 
alleen zijn toegestaan zijn ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van natuur-ecoduct”, 
een aanduiding die op beide locaties niet aanwezig is; 

 

• op grond van artikel 2.12, lid 1a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
afgeweken kan worden van de regels van dat plan, mits de activiteit niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;  

 

• het beoogde gebruik in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, zoals blijkt uit de 
tot het besluit behorende ruimtelijke onderbouwing, wat geresulteerd heeft in het bij raadsbesluit 
van 7 maart 2019 afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. 

 
Conclusie: Uitgaande van de overwegingen en gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wabo, 
bestaat er geen bezwaar tegen het uitvoeren van deze activiteit.  
 
Voorschriften 
Aan de activiteit zijn geen voorschriften verbonden. 
     
                            


