PROVINCIE:: UTRECHT

BEKENDMAKING
Goedkeuringsbesluit projectplan en uiWoeringsbesluiten Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem

provrncre

Gelderland

Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht en Gelderland hebben goedkeuring verleend aan het projectplan
Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem zoals op I I september 2013 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. De dijkverbetering betreft ca. 22 kilometer primaire waterkering
langs de Zuideliike Randmeren en de Eem tussen Amersfoort en Nijkerk.
GS van Utrecht z¡jn op grond van de artikelen 5.8 en 5.12 van de Waterwet belast met de gecoördineerde
voorbereiding, waaronder gelijktijdige terìnzagelegging van besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het
projectplan Veiligheid Zuideliike Randmeren en Eem.
Het gaat hierbij om de volgende uitvoeringsbesluiten:
Deel A:
0mgevingsvergunning (met Verklaring van geen bedenkingen); gemeente Amersfoort;
0mgevingsvergunnìng; gemeente Bunschoten;
0mgevingsvergunningen; gemeente Baarn;
Monumentenwetvergunning; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
Natuurbeschermingswetvergunning en Flora en Faunawet-ontheffing; ministerie van Economie,
Landbouw en lnnovatie;
0ntgrondingenvergunning en Onthefñng Waterverordening; provincie Utrecht.
Deel B:
0mgevingsvergunning; gemeenteAmersfoort.
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Het ontwerpprojectplan, het MER en de ontwerpuitvoeringsbeslu¡ten deel A met vergunningaanvragen
hebben ter inzage gelegen van 20 juni 201 1 tot en met 28 augustus 201 l. Naar aanleiding van ingebrachte
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn het projectplan van het waterschap, de Omgevingsvergunning van
de gemeente Amersfoort en de 0mgevingsvergunning van de gemeente Bunschoten gewiizigd vastgesteld.
Eind 201 1 is er langdurige vertraging opgetreden. lnmiddels is het dijkverbeterplan door het waterschap
nader gedetailleerd en is voor het kappen van bomen door het waterschap bij de gemeente Amersfoort op
24 april 2013 nog een 0mgevingsvergunning deel B aangevraagd.
Deze Omgevingsvergunning (kap) deel B van de gemeente Amersfoort heeft ter inzage gelegen van
5 augustus 2013 tot en met 15 september 2013. Deze omgevingsvergunning is naar aanleiding van

ingediende zienswijzen gewijzigd vastgesteld.
INZAGE
Yanaf 29 oktober 2013 tot en met 9 december 2013 liggen het provinciale goedkeuringsbesluit, het door
het waterschap vastgestelde pro.jectplan en bijbehorende MtR, het vaststellingsbesluit van het waterschap en
de uitvoeringsbesluiten van de verschillende overheidsinstanties met relevante stukken ter inzage bij:
de provincie UVecht, in het provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht (melden bij de receptie);
de provincie Gelderland, informatiecentrum in het Huis der provincie, Markt 11, Arnhem;
Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn;
de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, Amersfoort;

de gemeente Bunschoten, afdeling Communicatie, Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg;
de gemeente Baarn, afdeling Communicatie, Stationsweg 18, Baarn;
de gemeente Nijkerk, bi.i de publiekswinkel, Kolkstraat 27, Nijkerk.
Bovengenoemde stukken staan ook op de website van het waterschap Vallei & Veluwe,
www.vall ei-veluwe.nllwerkritvoering/dijkverbeterin g/documenten.
Voor de inzagetijden van de verschillende overheden, kunt u de website van de betrefiende overheid raadplegen.

BEROEP
Gedurende de inzagetermrjn (van 29 oktober 2013 tot en met 9 december 2013) kunnen belanghebbenden
beroep aantekenen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige

definitieve besluiten wanneer:
zri tiidens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend;
zij redelijkerwiis geen zienswijze hebben kunnen indienen;
het goedgekeurde projectplan enlof definitieve besluit afwijkt van het ontwerpprojectplan enlof
ontwerpbesluit.
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Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan en de onderliggende besluiten
vallen onder de Crisis-en herstelwet. lngevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet dienen
de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorzieníng te treffen, indien sprake is van
onverwi.jlde spoed gelet op de betrokken belangen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige
voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen
van beroep en het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zi¡n griffrerechten verschuldigd.
INLICHTINGEN
Voor nadere inlichtingen over deze terinzagelegging kunt u zich wenden tot dhr. J.W. Vrolijk
telefoonnummer (030) 258 26 73 of mevr. l.M. Bekkers telefoonnummer (030) 258 33 92.
Deze bekendmaking staat ook op www.provincie-utrecht.n/actueelþekendmakingen{ en
http:/Æekendmakingen.gelderland.nl.
Het provÍnciale goedkeuringsbesluit, het door het waterschap vastgestelde projectplan en bijbehorende MER,
het vaststellingsbesluit van het waterschap en de uitvoeringsbesluiten met vergunningaanvragen en andere
relevante stukken zijn in te zien op wranv.vallei-veluwe.nlÁverkritvoering/dükverbetering/documenten.

