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2.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 12 januari 2017 hebben wij een aanvraag (OLO-nummer 2746975) voor een 
omgevingsvergunning ontvangen van Hooijer Renkum B.V. voor de locatie Fonteinallee 14 te 
Doorwerth. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder zaaknummer W.Z17.101985.01. Voor 
deze aanvraag is de provincie Gelderland bevoegd gezag.

Deze aanvraag zag in eerste instantie op de activiteit "milieu" (kortom, een aanvraag 
milieuvergunning).

Omdat duideiijk werd dat het aangevraagde project in strijd is met het ter piaatse geldende 
bestemmingsplan, heeft Hooijer Renkum B.V. zijn aanvraag op 28 juli 2020 aangevuld met de 
activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan".
Deze vergunning (om af te wijken van het bestemmingsplan) kan alleen worden verleend als 
de gemeenteraad via een "verklaring van geen bedenkingen" (een VVGB) laat weten dat ze 
hiermee instemt (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo, jo art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo jo. art 2.27 
Wabo jo. art. 6.5 Bor).

Op 1 oktober 2020 hebben wij een verzoek voor een VVGB en de daarbij behorende 
informatie (de aanvraag om een omgevingsvergunning inclusief de aanvullingen) via de mail 
naar de heer Arjen Ruiter van de gemeente Renkum gestuurd. Het verzoek om een VVGB met 
alle van toepassing zijnde informatie ligt dus al langere tijd bij de gemeente Renkum. Tot op 
heden hebben wij geen ontvangstbevestiging, bericht of verklaring ontvangen. Vandaar dat 
wij het verzoek voor een VVGB via deze formele weg nogmaals indienen. Hiermee voldoen wij 
aan artikel 3.11, lid 1 van de Wabo om aan het bestuursorgaan, dat bevoegd is een VVGB te 
geven, een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken te zenden.

Wij verzoeken u om dit verzoek met spoed op te pakken en om op een zo kort mogelijke 
termijn te reageren. Alle informatie is reeds ambtelijk overlegd aan Arjen Ruiter van de 
gemeente Renkum.
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Informatie over de behandeling van de aanvraag is te verkrijgen via de heer Mercus, 
bereikbaar via telefoonnummer 024 - 751 7700.

Met vriendelijke groet.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Namens deze:

Mevrouw drs. J.C.M. Heerkens, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio 
Nijmegen
Deze brief is digitaai aangemaakt en daarom niet ondertekend.

c.c.
- Wolter Ziggers van de ODRA (wolter.ziaaers(g)odra.nh
- Arjen Ruiter van de gemeente Renkum (a.ruiter@Renkum.nl)


