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Geachte heer Van der Velde,

U heeft op 20 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij ons
ingediend voor de bouw van 12 woningen op het perceel Kerkveld 63-1 tim 63-12
te Nieuwegein, kadastrale gemeente JPSOO, sectie B, nummers 6406 & 10839.
Deze brief is ons positieve besluit op uw aanvraag.

•Wij adviseren u om dit besluit aandachtig door te nemen. U kunt o.a. lezen wat ons
besluit precies inhoudt en welke voorschriften van toepassing zijn. Die voorschriften
kunnen betrekking hebben op gegevens die u nog moet indienen voordat u met de
werkzaamheden mag beginnen. Wilt u bij het indienen van de gevraagde gegevens
verwijzen naar ons kenmerk? Bij voorbaat dank hiervoor.

Op de laatste pagina van dit besluit leest u o.a. wanneer u mag starten met de
uitvoering. Een vergunning is namelijk niet altijd direct na ontvangst uitvoerbaar.

We hebben onder het kopje AANDACHTSPUNTEN o.a. enkele verplichtingen
opgenomen die u heeft voorafgaande en tijdens de uitvoering van uw project.
Houdt u daar tijdig rekening mee?

Belanghebbenden kunnen beroep indienen. Wie dit doet, heeft tevens de
mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen. Meer informatie
hierover vindt u op de laatste pagina van dit besluit.

Verderop in dit besluit leest u het totaalbedrag aan leges dat WIJ In rekening
brengen voor dit besluit. Wilt u meer informatie over dit besluit? Neemt u dan
gerust contact op met uw contactpersoon de heer J. van Nistelrooy via de gegevens
in het briefhoofd.
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BESLUIT

• Geiet op artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) verlenen wij hierbij voor het aangevraagde project een
omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen (sub a) en planologisch
afwijken, "projectomgevingsvergunning" (sub c) conform
Nl.IMRO.0356.0VJW2016002-VA02

• Geiet op artikel 2.2, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) verlenen wij hierbij voor het aangevraagde project een
omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand (sub g)

I VOORSCHRIFTEN

1. De vergunde activiteiten moeten worden uitgevoerd conform dit besluit,
inclusief de hierin opgenomen voorschriften en de bij dit besluit behorende,
gewaarmerkte stukken.

2. Dit besluit en aile hierbij behorende stukken moeten tijdens de uitvoering
van de aangevraagde activiteiten aanwezig zijn en op verzoek aan het
gemeentelijke toezicht ter inzage worden gegeven.

3. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de onderstaande
aanvullende gegevens zijn goedgekeurd. De genoemde gegevens moeten
uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter
controle worden ingediend bij afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430
AA, Nieuwegein, bij voorkeur via het Omgevingsloket Online (OlO) of e
mailadres postdd@nieuwegein.nl. Vermeid hierbij a.u.b. ons kenmerk
597954.
a) Uitgewerkte statische berekeningen met bijbehorende (detail)tekeningen.
b) Uitgewerkte gegevens (tekeningen, berekeningen) van de riolering

waaruit o.a. blijkt dat het vuilwater wordt aangesloten op het
gemeentelijke riool en het hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd naar
het oppervlaktewater.

c) Een EPG berekening die overeenkomt met de huidige of de nog aan te
passen uiteindelijke versie van het bouwplan (qua energiezuinigheid). In
de stukken heeft de aanvrager namelijk aangegeven dat er mogelijk nog
aanpassingen worden doorgevoerd i.v.m. Nul-op-de-Meter. De ingediende
versie (bijlage 14) toont nog enkele andere uitgangspunten dan de
huidige bouwplanversie. Er wordt wei sowieso voldaan aan de EPG-eis.

d) Uitgewerkte tekeningen van de ventilatievoorzieningen (Ieidingverloop,
voorzieningen, capaciteit). In de ventilatiebalans (bijlage 12) wordt er van
uitgegaan dat lucht die op de vliering wordt ingelaten, via het vlizoluik
wordt afgezogen. Dit vraag om aandacht bij de planuitwerking.
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e) Uitgewerkte gegevens van de trap en de vloerafscheidingen.
f) Gegevens van de plaats van de sleutelbuizen op beide toegangshekken

overeenkomstig het advies van de brandweer Vru en bijlage 24.
4. In de steeg ten zuiden van het bouwperceel staat een monumentale

kastanjeboom. Voordat de (sloop)werkzaamheden mogen aanvangen, moet
de boomwaarde van deze boom worden getaxeerd (door een erkende
boomtaxateur) op kosten van de aanvrager. Bij voorkeur vindt de taxatie
plaats enkele maanden voor de start van de werkzaamheden, in een periode
dat de boom blad dragend is. Bij beschadiging aan het wortelgestel of de
kroon moet een schaderapport worden opgesteld door een erkende
boomtaxateur. Rapport en schadebedrag dienen betaald te worden door de
aanvrager. De boombescherming tijdens de bouw dient volgens de normen
en voorwaarden van het Norminstituut Bomen te gebeuren, in goed overleg
met de gemeentelijke afdeling Beheer. De werkzaamheden binnen de
kroonprojectie van de kastanjeboom moeten tot een noodzakelijk minimum
beperkt worden. Het moet voor de aanvrager en ook voor de toekomstige
bewoners duidelijk zijn dat de boom in de toekomst niet gekapt of gesnoeid,
ook niet in verband met bijvoorbeeld zonlicht of zonnepanelen.

5. Het hele Kerkveld is een locatie waar op veel plekken Romeinse en
Middeleeuwse vondsten zijn gedaan. Het Kerkveld is mede daarom in het
archeologiebeleid aangemerkt als "archeologisch waardevol
verwachtingsgebied 1". In deze gronden werkzaamheden uitvoeren die dieper
gaan dan 30 em is slechts toegestaan op basis van archeologisch onderzoek.
Hierin moet onderzocht worden of er mogelijk waardevolle archeologie in het
plangebied aanwezig is en geschaad gaat worden. De eerste stap in dit
onderzoek is een bureauonderzoek (mogelijk gevolgd door een booronderzoek)
dat de initiatiefnemer moet (laten) uitvoeren. Het is aan te bevelen om hierin
meteen mee te nemen waar en tot hoe diep de bouwactiviteiten de mogelijke
archeologische resten zullen verstoren. Op basis van het onderzoeksrapport
beoordeelt de gemeente of het nuttig en noodzakelijk is om eventuele resten
te beschermen (ex of in situ). De aanleg van ondergrondse afvalcontainers aan
het Kerkveld is voorzien om ruimtewinst op het "binnenerf" van het
bouwproject te boeken. Ook voor deze unites) is archeologisch onderzoek
noodzakelijk.

6. Zoals verwoord in ruimtelijke onderbouwing (bijlage 23, biz. 14) heeft de
aanvrager in het broedseizoen 2016 vooronderzoek verricht aangaande Flora
en Fauna. De situatie moet tot aan de start van de sloop- en bouwactiviteiten
gemonitord worden. Er moet nog een adviesrapportage over Flora en fauna
ingediend te worden voldoende ruim voorafgaande aan de uitvoering van de
kap,- sloop- en bouwwerkzaamheden. Dat rapport moet worden uitgevoerd
door een deskundig bureau (zie http://www.netwerkgroenebureaus.nl).
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PROCEDURE OP HOOFDLI1NEN

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
1. De aanvraag is door ons ontvangen op 20 juli 2016.
2. Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure (§

3.3 Wabo).
3. De aanvraag voldeed aanvankelijk niet aan de indieningseisen zoals

opgenomen in de Ministerieie regeling omgevingsrecht (Mor) en/of de
relevante gemeentelijke verordeningen. Op 4 oktober hebben wij om
aanvullende gegevens verzocht. Op 25 oktober hebben wij de gevraagde
gegevens ontvangen. De maximale afhandeltermijn is daarom met 21 dagen
verlengd.

4. Op 28 juli 2015 heeft het college besloten een positieve grondhouding aan te
nemen aangaande dit initiatief op basis van een planologisch
onderzoekskader (zie bijlage 26).

5. November 2014 heeft de aanvrager op eigen initiatief een
informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. Begin oktober 2015
heeft de initiatiefnemer een informatieavond gehouden voor de huurders van
de pand. Op 21 oktober 2015 is samen met de gemeente een
informatieavond georganiseerd voor omwonenden. De aandachtspunten die
uit de informatieavonden naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in de
verdere uitwerking van het conceptplan tot een definitief ontwerp.

6. Inspraak betreft het betrekken van ingezeten en belanghebbenden bij de
voorbereiding van gemeentelijke besluitvorming. Volgens de
Inspraakverordening Nieuwegein wordt hierbij in beginsel afdeling 3.4
Aigemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Het college kan een andere
procedure vaststellen. In dit geval zijn in het voortraject al op meerdere
momenten de belanghebbenden geïnformeerd en betrokken. Daarom wordt
in de formeie procedure de inspraak volgens afdeling 3.4 Awb achterwege
gelaten.

7. Ingevolge artikel 6.12 Bor wordt het ontwerpbesluit toegezonden aan
Gedeputeerde Staten en de inspecteur. Aangezien het project niet van belang
is voor provincie of rijk en het plan niet strijdig is met provinciaal- of
rijksbeleid, blijft dit achterwege. Er speien daarnaast geen belangen voor
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

8. Het ontwerpbesluit is in het kader van de voorbereidingsprocedure (afd. 3.4
Awb) gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd (30 november 2016 tim
10 januari 2017) om een ieder in de gelegenheid te stellen, mondeling dan
wei schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.

9. Wij hebben dit besluit genomen binnen de maximale afhandeltermijn.
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10. Dit besluit maken wij digitaal openbaar bekend in ons gemeenteblad op
www.overheid.nl.

OVERWEGINGEN

Overwegingen activiteit bouwen en planologisch afwijken
1. Wij hebben de aanvraag inhoudelijk getoetst aan de gronden uit artikel 2.10

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2. Het geldende bestemmingsplan is Jutphaas-Wijkersloot 2006 (van kracht sinds

19 maart 2008). Het geheie perceel heeft de bestemming Maatschappelijke
doeleinden. De gebruiksvoorschriften staan qua bewoning hooguit 1
dienstwoning toe. De bouwvoorschriften geven een bouwvlak en een maximale
goothoogte van 5 meter. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan omdat
een zelfstandige woonbestemming niet is toegestaan. Verder valt de
aangevraagde bebouwing aan de oost-, zuid- en westzijde buiten het
bouwvlak. Aan de oost- en zuidzijde betekent dit dat de bebouwing over een
beperkt oppervlakte de perceelgrens overschrijdt die tevens de
bestemmingsgrens is. De bebouwing valt daar op "verkeers- en
verblijfsdoeleinden". Daar is geen bebouwing toegestaan.

3. Een aanvraag voor een bouwactiviteit die strijdig is met het bestemmingsplan,
beschouwen wij als een verzoek om planologisch af te wijken van de
voorschriften (artikel 2.10, lid 2, Wabo). In dit geval kan toepassing gegeven
worden aan artikel 2.12, lid 1, onder a, punt 3.

4. Het college heeft op 28 juli 2015 een planologisch onderzoekskader
vastgesteld dat als basis heeft gediend voor de ruimtelijke onderbouwing
(bijlage 23) die door de aanvrager is ingediend. In de ruimtelijke
onderbouwing wordt ingegaan rijks- en provinciaal beleid, de ruimtelijke
aspecten en de uitvoerbaarheid. We concluderen dat het plan voldoet aan een
goede ruimtelijke onderbouwing.

5. Er is sprake van het realiseren van één of meer nieuwe woningen, daarmee
valt het project onder de grondexploitatiewet. De plankosten en
inrichtingskosten in de openbare ruimte brengen we in rekening bij de
initiatiefnemer. Hiertoe is het college een anterieure overeenkomst aangegaan
(zie bijlage 26).

6. Er zijn aanpassingen in de openbare ruimte nodig (aanleggen 5 extra
parkeerplaatsen aan het Kerkveld en het realiseren van een ondergrondse
afvalinzameling) die voor kosten van de ontwikkelaar zijn. De exacte kosten
hiervan zijn nog niet bekend. In de anterieure overeenkomst is geregeld dat
de aanvrager voor deze kosten zal opdraaien. In 2017 of 2018 staat een
upgrade van de openbare ruimte van Kerkveld in de planning waarin de
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aanpassingen t.b.v. het bouwplan direct worden meegenomen. Hierbij is
afstemming met de gemeentelijke monumentencommissie vereist.

7. Het bouwplan zal de perceelgrens aan de oost- en zuidzijde overschrijden. In
een separate ruilovereenkomst (bijlage 26) is geregeld dat er een grondruil
plaatsvindt. De gemeente koopt 18 m2 aan van NVO en verkoopt 25 m2 van
haar eigen grondo Doel is dat de perceelgrens strookt met de rooilijnen van de
nieuwbouw die op enkele punten afwijken van de rooilijnen van het huidige
buurthuis.

8. Het bouwplan is 2 september 2016 beoordeeld door de adviescommissie
'MooiSticht' en voldoet aan de algemene richtlijnen die zijn opgenomen in de
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Deel I, hoofdstuk 2). Er zijn geen redenen te
twijfelen aan de juistheid van dit advies.

9. Het bouwplan is op 1 september 2016 besproken tijdens de vergadering van
de Gemeentelijke Monumentencommissie gezien de cultuurhistorische waarde
van de locatie Kerkveld. Het advies om de dakkapellen aan de Kerkveldzijde
van blok A minder breed te maken, is door de aanvrager overgenomen en
verwerkt op de bouwtekeningen.

10. Volgens art. 4.31 Bouwbesluit moet sprake zijn van een niet
gemeenschappelijke bergruimte voor het stallen van fietsen van ten minste 5
m2• Volgens het tweede lid van dit artikel is een gezamenlijke bergruimte
toegestaan van 1,5 m2 per woning als de woningen een GBO hebben van
maximaal 50 rrr'. De woningen zijn groter. Gezien het beperkte oppervlak van
het geheie perceel zou een afzonderlijke bergruimte van 5 m2 per woning een
te grote impact hebben op de beschikbare (buiten)ruimte. We zien de gekozen
oplossing als gelijkwaardig.

11. Uit het verkennend bodemonderzoek (bijlage 22) blijkt dat de grond licht
verontreinigd is maar dat dit geen beperkingen geeft voor het aangevraagde
gebruik.

12. De aanvraag en de daarbij ingediende gegevens maken aannemelijk dat het
bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de voorschriften die
zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit en de bouwverordening.

13. Per brief van 5 september 2016 hebben wij de sloopmelding aanvaard die de
sloop van het geheie gebouw betreft.

Overwegingen activiteit vellen van een houtopstand
l. Wij hebben de aanvraag inhoudelijk getoetst aan artikel 2.18 van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met het bepaalde in de
gemeentelijke Bomenverordening.

2. Wij kunnen de omgevingsvergunning weigeren als de belangen in het geding
zijn die staan in artikel 4, lid 1 van de gemeentelijke Bomenverordening.
Geen van deze belangen doen zich in dit geval voor.
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I AANDACHTSPUNTEN

Wij wijzen u graag Op het volgende:
1. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te

voorkomen dat de gemeente, dan wei derden, als gevolg van het gebruik
van dit besluit schade lijden. U bent aansprakelijk voor het vergoeden van
schade die desondanks ontstaat.

2. Van voorgenomen wijzigingen in uw project moet u tijdig gegevens indienen
bij afd. Ruimtelijk Domein, Postbus l, 3430 AA, Nieuwegein, bij voorkeur via
het Omgevingsloket Online (OlO) of e-mailadrespostdd@nieuwegein.nl.
Vermeid hierbij a.u.b. ons kenmerk 597954. Dit kan leiden tot een revisie
van de vergunning maar het is ook goed mogelijk dat de wijzigingen op
zichzelf vergunningplichtig zijn.

3. Deze omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Wij kunnen echter
besluiten deze vergunning in te trekken. Dat kan bijvoorbeeld als u hier
schriftelijk om verzoekt of ais blijkt dat ons besluit op onjuiste of onvolledige
gegevens is genomen. Wij horen de vergunninghouder altijd voordat we een
intrekkingsbesluit nemen.

4. Als u ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gaat
maken van tijdelijke voorzieningen zoals een bouwkeet, container, hekwerk
of steiger én als u deze wilt plaatsen in de openbare ruimte, heeft u mogelijk
een zogenaamde "objectvergunning" nodig. Meer hierover leest u op onze
website: www.nieuwegein.nl/omgevingsloket onder "tijdelijk plaatsen van
voorwerpen in de openbare ruimte".

5. Bij graafwerkzaamheden worden mogelijk zaken aangetroffen waarvan de
vinder weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het gaat om
archeologische sporen of vondsten. Volgens de Monumentenwet (artikel53)
is hij dan verplicht direct een melding te doen het Meldpunt Archeologie van
de provincie Utrecht (030-2582134 of 06-18300526). Het nalaten van een
melding is strafbaar (Besluit archeologische monumentenzorg, artikel 17).

6. De Flora- en faunawet regelt o.a. de bescherming van alle broedende
inheemse vogels. Het verstoren van broedende vogels en jongen of het
vernielen van nesten en eieren is verboden. In de wet wordt geen datum
genoemd voor het broedseizoen, maar tussen half augustus en half februari
is de minst kwetsbare periode voor broedvogels. Ook verblijfplaatsen van
bijvoorbeeld vleermuizen of spechten zijn beschermd. Wij adviseren u
voorafgaande aan de werkzaamheden na te gaan of er beschermde dieren,
planten of nesten/verblijfsplaatsen aanwezig zijn. Voor advies van een
deskundige kunt u onder andere terecht bij www.netwerkgroenebureaus.nl.
De uitkomst kan zijn dat u ontheffing moet aanvragen waarbij maatregelen
worden voorgeschreven.
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7. Hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 gaat over de uitvoering, voltooiing en
gereedmelding van de bouwwerkzaamheden. Hierin staan o.a. plichten over
veiligheid op de bouwlocatie en het voorkomen van hinder. Ook dient u
bepaalde momenten vooraf bij ons te melden. U bent o.a. verplicht om de
start van de bouwwerkzaamheden minimaal twee dagen vooraf bij
ons te melden (tel: 14 030, @: bouwtoezicht@nieuwegein.nl). Wij
stellen het zeer op prijs als u de startdatum al eerder aan ons
doorgeeft.

8. Het is verboden om een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een
omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te geven of te nemen als het
bouwwerk na de bouw niet gereed is gemeld bij Bouwtoezicht.

9. Stoffen die als gevaarlijk zijn aangeduid in hoofdstuk 17 van de
afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst
(EURAL), zoals verfresten, verfverdunningsmiddelen, spuitbussen (met
restant), kitresten, bekistingsolie en dergelijke, moeten gescheiden van het
overige bouwafval worden bewaard en afgevoerd door een bevoegd bedrijf
naar een erkende verwerker.

10. Voor de aansluiting op het openbare riool heeft u een aansluitvergunning
nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
www.nieuwegein.nl/rioolaansluiting. Bij de vergunningaanvraag moet u
onder andere uitgewerkte rioleringstekeningen indienen.

11. Als u meer dan 50 m3 grond en/of zand aanvoert op uw bouwlocatie, moet u
vooraf een melding doen bij Meldpunt Bodemkwaliteit. Dat doet op een
website: https: IImeldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl. nl/Voorportaal.aspx.

12. De eigenaar van de grond is ten allen tijde verantwoordelijk voor de afvoer
en de kwaliteit ervan. De regels hierover staan in het Besluit Bodemkwaliteit.
Voordat de grond wordt afgevoerd moet de kwaliteit ervan worden
onderzocht. Tijdens het transport moet de vervoerder een VIHB-nummer en
een transportbrief direct beschikbaar hebben.
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BIl DIT BESLUIT BEHORENDE STUKKEN

De volgende documenten zijn onlosmakelijk onderdeel van dit besluit:

• 597954 bijlage 1, aanvraagformulier, 20 jul 2016
• 597954 bijlage 2, tekeningen en foto's bestaand, 4 nov 2015
• 597954 bijlage 3, situatietekening, 13 okt 2016
• 597954 bijlage 4, bouwtechnische tekeningen, 11 nov 2016
• 597954 bijlage 5, straatbeeld, 22 nov 2016
• 597954 bijlage 6, principedetails, 14 okt 2016
• 597954 bijlage 7, inrichting buitenruimte, 11 mei 2016
• 597954 bijlage 8, kleur- en materiaalstaat, 15 jul 2016
• 597954 bijlage 9, voorstel materiaalgebruik buitenruimte, 11 mei 2016
• 597954 bijlage 10, daglicht, 13 okt 2016
• 597954 bijlage 11, ventilatie, 15 jul 2016
• 597954 bijlage 12, GBOen VG, 15 jul 2016
• 597954 bijlage 13, EPGberekening, 10 nov 2016
• 597954 bijlage 14, ruimteafwerkingstaat, 9 dec 2015
• 597954 bijlage 15, masterplan brandveiligheid, 19 nov 2015
• 597954 bijlage 16, toelichting constructie, 29 feb 2016
• 597954 bijlage 17, constructieve tekeningen, 29 feb 2016
• 597954 bijlage 18, overzicht dilatatievoegen, 29 feb 2016
• 597954 bijlage 19, kadastrale kaart, 9 okt 2015
• 597954 bijlage 20, te slopen onderdelen, 15 jul 2016
• 597954 bijlage 21, verkennend bodemonderzoek, 6 sep 2012
• 597954 bijlage 22, ruimtelijke onderbouwing, jul 2016
• 597954 bijlage 23, reactie 16 sep 2016
• 597954 bijlage 24, reactie 14 oktober 2016
• 597954 bijlage 25, principebesluit 28 juli 2015
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LEGES

Voor dit besluit worden de volgende leges in rekening gebracht. U ontvangt een
separate factuur voor het voldoen van de leges.

Bouwen c 30.577,50

Welstand, (geraamde) bouwkosten 1.000.000 tot 2.250.000 € 1.200,00

Totaal C 31.777,50

Toelichting: Wij hebben de bouwkosten (excl, BTW) vastgesteld op: € 1.000.000,00
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RECHTSMIDDELEN

Beroepsclausule
Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die
start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zieh richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift
moet worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan enkel worden
ingediend door belanghebbenden die in de voorbereidingsprocedure tegen het
ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen hiertoe nìet
in staat te zijn geweest.

Voorlopige voorziening
Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit
besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus
16005, 3500 DA Utrecht. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt
de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

Digitaal indienen
U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u weI
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Kosten
Aan het insteIlen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel:
030- 2233010 of www.rechtspraak. nl/Proced ures/Ta rieven-g riffierechtj) kan u
hierover informeren.




