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Vergadering d.d. 26 juni 2013 
Besluit nr. PS2013-455 
 
 
 
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gezien het voorstel PS2013-455 (met bijlagen) van Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. 
14 mei 2013, zaaknummer 2008-004398 over het inpassingsplan Traverse Dieren; 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, alsmede op artikel 105, 1e 
lid juncto artikel 143, 2e lid van de Provinciewet, alsmede op Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de 
Crisis- en herstelwet (Chw) en artikel 11 van het Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet; 
 
 
BESLUITEN 
 
1. In te stemmen met de beoordeling van de ingekomen zienswijzen (zoals opgenomen in de 

bij het inpassingsplan behorende Zienswijzennota); 
2. Het inpassingsplan Traverse Dieren, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie 

NL.IMRO.9925.IPTraverseDieren-VST1, gewijzigd vast te stellen; 
3. De gemeenteraad van Rheden uit te sluiten van de bevoegdheid tot het vaststellen van een 

bestemmingsplan voor de in het inpassingsplan betrokken gronden of voor plannen die 
strijdig zijn met de uitvoering van het inpassingsplan gedurende een periode van 5 jaar na 
het onherroepelijk worden van het inpassingsplan Traverse Dieren; 

4. Te bepalen dat de onder 3 genoemde termijn alleen geldt voor het vaststellen van een 
bestemmingsplan dat de uitvoering van dit inpassingsplan belemmert; 

5. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 79.900.000,- en dit te dekken uit de de 
rijksbijdrage (53,3 miljoen), gemeentelijke bijdrage (9,7 miljoen) en provinciale bijdrage (32,1 
miljoen) tot een bedrag van € 75.774.000,- en daarnaast een aanvulling beschikbaar te 
stellen van € 4.126.000,- en dit te dekken uit de reserve MIG, nr. III 4 (weginfrastructuur) en 
deze middelen te storten in de reserve Traverse Dieren.  

6. Een extra krediet beschikbaar te stellen van € 1.820.000,- ten behoeve van 
geluidsisolerende maatregelen en dit te dekken ten laste van de reserve MIG, nr. III 4 
(weginfrastructuur) en deze middelen te storten in de reserve Traverse Dieren.  

 
 
Arnhem, 26 juni 2013 - zaaknr. 2008-004398 
 
Provinciale Staten van Gelderland 
 
 
 
 
 
plv. voorzitter griffier 
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