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Besluit
Gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
besluiten wij aan u, de heer G.J. Thijsen, namens Landbouwbedrijf Thijsen, gevestigd op het adres
Achterveldweg 4 in Rietmolen de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

“het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening” (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder c)
voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan op het adres
Achterveldweg 4 in Rietmolen. Deze afwijking van het bestemmingsplan heeft als naam
‘Buitengebied, Achterveldweg 4 Rietmolen (2020)", het omschakelen van het agrarisch bedrijf naar
een biologische varkenshouderij met een beperkt aantal stuks vrouwelijk jongvee, met
ID-IMRO code: NL.IMR0.1859.0VBGB20200007-0100;
“bouwen” (Wabo, artikel 2.1, lid 1. onder a), voor de bouw van bouwwerken voor het
omschakelen van het agrarisch bedrijf naar een biologische varkenshouderij met een beperkt
aantal stuks vrouwelijk jongvee op het adres Achterveldweg 4 in Rietmolen;
“omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)” (artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de
Wabo in samenhang met artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor)), voor de activiteit
milieu voor omschakelen van het agrarisch bedrijf naar een biologische varkenshouderij met een
beperkt aantal stuks vrouwelijk jongvee op het adres Achterveldweg 4 in Rietmolen.

Deze activiteit gaat over het binnen het bedrijf houden van:
• minimaal 51 mestvarkens (artikel 2.2.a, lid 1, onder f, van het Bor);
• minimaal 51 zeugen (artikel 2.2.a, lid 1, onder g, van het Bor).

Dit zijn activiteiten waarvoor wij moeten beoordelen of er wel of geen milieueffectrapport (MER)
nodig is.
De activiteit gaat ook over het wijzigen van een dierenverblijf, waarbij:
• het totaal aantal te houden landbouwhuisdieren meer dan 500 is (gespeende biggen en
pluimvee niet meegerekend), binnen een inrichting waar landbouwhuisdieren in meer dan één
hoofdcategorie - zoals bedoeld in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) - worden
gehouden (artikel 2.2a, lid 4, onder a, sub 4, van het Bor).
Dit is een activiteit waarvoor wij moeten beoordelen (fijn stof) of deze in de omgeving past.

Bijlagen
Bij dit besluit hoort ook uw aanvraag om een omgevingsvergunning inclusief de tekeningen en andere
bijlagen. Deze documenten zijn gestempeld en zijn onderdeel van het besluit. Wij hebben deze digitaal
aan u verzonden.
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Procedure
Publicatie ingekomen aanvraag
Wij hebben de ontvangst van uw aanvraag op 22 januari 2020 gepubliceerd in de bijlage “Berkelbericht”
van het huis-aan-huisblad "Achterhoek Nieuws”. Naar aanleiding van deze kennisgeving zijn geen
reacties binnengekomen.

Bevoegd gezag
Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om een beslissing te nemen over
uw aanvraag (hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht).

De Wet natuurbescherming haakt niet aan
De provincie Gelderland gaat over de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor de wijzigingen van het bedrijf
is een vergunning op grond van de Wnb nodig.
U heeft de ontvangstbevestiging Wnb-vergunning provincie Gelderland, met datum 23-01-2020 en
zaaknummer 2020-001123 bij deze aanvraag gevoegd. Om die reden haakt de Wet natuurbescherming
niet aan. De aanvraag wijkt niet af van de OBM.
Het ontwerpbesluit over de Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming heeft de provincie Gelderland
op 30 juni 2020 gepubliceerd. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na
de publicatiedatum in te zien via de website https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/prb-2020-3984.
Nemen van het besluit
De voorbereiding tot het nemen van een besluit hebben wij uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure
(artikel 3.10 van de Wabo). Uw aanvraag hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke
Bouwverordening, het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand (artikel 2.10 van de Wabo).
Daarnaast hebben wij de aanvraag ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor). Uw aanvraag voldoet aan het voorgaande met uitzondering van het
bestemmingsplan.

Inspraakprocedure
Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad besloten om voorafgaand aan het toepassen van een
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, toepassing te geven aan de gemeentelijke
Inspraakverordening en de uniforme algemene voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb).
De inspraakprocedure is gevoerd (artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht) volgens de gemeentelijke
Inspraakverordening.
Uw aanvraag met bijlagen heeft van 30 april 2020 tot en met 13 mei 2020 voor inspraak ter inzage
gelegen waarbij de mogelijkheid is geboden om zienswijzen tegen de aanvraag in te dienen Naar
aanleiding van deze inspraakprocedure zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Bestuurlijk vooroverleg instantie
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet in het kader van het overleg als bedoeld in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) overleg worden gepleegd met de besturen van betrokken
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn bij de zorg
voor de ruimtelijke ordening of belast met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.
Artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat deze verplichting ook geldt bij de
voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Verklaring van geen verdenkingen (vvgb)
Op basis van artikel 2.27, lid 1, van de Wabo hebben wij op 14 april 2020 de gemeenteraad gevraagd
om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de activiteit 'het handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening'. Op 15 april 2020 hebben wij een ontwerp-vvgb ontvangen van de
gemeenteraad.
Door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016
moet bij de ontwerp-omgevingsvergunning ook een ontwerp-vvgb ter inzage worden gelegd.
Dit om belanghebbende in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken tegen het
ontwerp-vvgb. Bij het nemen van een definitief besluit over de vvgb moet de gemeenteraad eerst ingaan
op de eventuele ingediende zienswijzen over de ontwerp-vvgb. Het stuk zal in dat geval dus opnieuw
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Zaaknummer: 10659

pagina 2

Komen er geen zienswijzen tegen de ontwerp-vvgb, dan wordt deze omgezet in een definitieve
verklaring van geen bedenkingen. Het definitieve besluit op de aanvraag wordt dan verder door ons
college afgehandeld. Een exemplaar ervan is bij dit besluit gevoegd.

Ter inzage legging ontwerpbesluit en ontwerp-vvgb
Van 4 juni tot en met 15 juli 2020 heeft een ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen en is iedereen in
de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen (art. 3.10 Wabo / afd. 3.4 Awb). Van deze
gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Dit betekent ook dat de verklaring van geen bedenkingen definitief
is geworden.
Beroep
Op de laatste bladzijde van dit besluit na de handtekening leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen dit
besluit.

Voorschriften
Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
U moet uw bouwplan uitvoeren zoals dat is aangegeven op de gestempelde tekeningen en
bijlagen.
Met het oog op de uitvoering van het gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden
veehouderij dient binnen drie maanden na het in gebruik nemen van de aangevraagde
bouwwerken:
a. boven in de kraamstal een zichtruimte te worden gerealiseerd;
b. voor de vaste mestopslag een overkapping te worden gerealiseerd;
één en ander overeenkomstig het document ‘Overzicht plusinvesteringen' dat als bijlage 2 is
toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing bij de op 23 januari 2020 ingediende aanvraag om
omgevingsvergunning en overeenkomstig de bijbehorende bouwtekening 'nieuwbouw
kraamzeugenstal (tekeningnummer 19-1514-B01, gedateerd 15 januari 2020).
- Het landschappelijke erfinrichtingsplan van 28 januari 2020 dat als bijlage 8 is toegevoegd aan de
ruimtelijke onderbouwing bij de op 23 januari 2020 ingediende aanvraag om omgevingsvergunning
moet worden uitgevoerd binnen één jaar na het in gebruik nemen van de aangevraagde
bouwwerken en moet daarna worden beheerd, één en ander overeenkomstig de daarin genoemde
aanplant- en beheerinstructies.
De hemelwaterafvoer mag u niet aansluiten op het gemeenteriool.
De gegevens liggen ter beoordeling bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
opmerkingen kunnen nog volgen.
Drie weken voor het starten van de bouw moet u ter beoordeling een statische berekening
indienen. Deze berekening kunt u sturen naar de heer A. Hagemeijer,
a.haqemeiier@qemeenteberkelland.nl.
Als u bij graafwerkzaamheden een zaak vindt waarvan men weet of vermoedt dat het een
monumentjale vondst) is (in roerende of onroerende zin), meldt u dit zo snel mogelijk bij de
gemeente. Deze aangifte moet u ook doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
Amersfoort en de Provincie Gelderland. Wij adviseren u eerst de verantwoordelijk medewerker van
de Omgevingsdienst Achterhoek (mw. A. Lugtigheid) hiervan in kennis te stellen, tel. 06-86862232
of per mail Annemieke.Luqtiqheid@ODAchterhoek.nl.

Aanwijzingen bij de uitvoering
Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden moet u zich aan een aantal regels houden. Deze vindt u in
de groene bijlage bij dit besluit.
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Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
1. Bestemmingsplan
Het perceel waarop u wilt bouwen ligt in het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 1987” (Neede)
Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming “Agrarisch gebied met landschappelijke
waarde Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan, omdat het perceel geen agrarisch bouwvlak

Een aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan geldt tevens als verzoek om het bouwwerk te
gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.11, lid 2, van de Wabo).

Buitenplanse afwijking (artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3°, van de Wabo)
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c,
van de Wabo.
Wabo, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwino
bevat (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3°, van de Wabo).

Op basis van het op 19 maart 2019 door de gemeenteraad van Berkelland vastgestelde gemeentelijke
Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij kan via een grote buitenplanse afwijking worden
meegewerkt aan deze uitbreiding van de aanwezige stalvloeroppervlakte met 1.516 m2. Wel is een
'verklaring van geen bedenkingen' (vvgb) van de gemeenteraad vereist voordat wij na het voeren van de
benodigde afwijkingsprocedure de gevraagde omgevingsvergunning kan verlenen'
Ruimtelijke onderbouwing
Voor het bouwplan waarvoor een buitenplanse afwijking wordt gevraagd is een goede ruimtelijke
onderbouwing opgesteld. Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen ruimtelijke belemmeringen
zjn voor het nemen van de gevraagde bestemmingsplanafwijking. De Ruimtelijke onderbouwing voor:
■Buitengebied, Achterveldweg 4 Rietmolen (2020)”, het omschakelen van het agrarisch bedrijf naar een
biologische varkenshouderij met een beperkt aantal stuks vrouwelijk jongvee van 24 februari 2020 met
be^r^^ NL IMRO'1859 0VBGB20200007-0100 maakt onderdeel uit van de motivering van dit

Ten aanzien van de ruimtelijke onderbouwing is van belang dat volgens het Plussenbeleid kan worden
meegewerkt aan de ingediende aanvraag, op voorwaarde dat via de omgevingsvergunning wordt
verzekerd dat de daarin genoemde bovenwettelijke ‘Plus’-maatregelen worden uitgevoerd Het gaat
daarbij om het realiseren van een zichtruimte in de kraamstal en om het realiseren van een overkapping
voor de vaste mestopslag, één en ander overeenkomstig het document ‘Overzicht plusinvesteringen’ dat
als bijlage is toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing.
Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen worden uitgevoerd en na uitvoering in stand blijven
blijven, is aan
deze omgevingsvergunning een voorwaarde opgenomen die daarin voorziet. Ook is een voorwaarde
opgenomen die zich richt op het uitvoeren van het landschappelijke erfinrichtingsplan dat bij de aanvraag
is gevoegd als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing, De daarin verwerkte landschappelijke
onderdooi van de ‘Plus-investering’.
inpassing wordt overigens niet beschouwd als onderdeel
Verder zijn er geen ruimtelijk relevante redenen om niet mee te werken aan het afwijken van het
bestemmingsplan ten behoeve van uw aanvraag. Ook zijn er naar onze mening geen belangen van
derden die met dit plan onevenredig worden geschaad.
Voor het gebruik van gronden en opstallen in afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3°) verlenen wij daarom de vergunning.
Exploitatie
In artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening is onder meer bepaald dat bij de toepassing van een
buitenplanse afwijking kan worden besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Wij zijn met u een
overeenkomst aangegaan waardoor het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de
buitenplanse afwijking begrepen gronden op een andere manier is verzekerd, zodat daarvoor geen
exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. Verder hebben wij een overeenkomst met u gesloten over de
uitvoering en instandhouding van de ‘Plus-maatregelen’ en van het landschappelijke erfinrichtingsplan.
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2. Welstand
De Commissie ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap heeft op 12 februari 2020 uw bouwplan
getoetst. De commissie is van mening dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand onder
voorwaarde dat de dakbedekking in een golfprofiel wordt uitgevoerd. Wij nemen het advies van de
commissie over.
3. Bouwbesluit en Bouwverordening
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening.
U heeft met de door u ingediende gegevens aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag hiermee in
overeenstemming is. Wel hebben wij een aantal voorschriften opgesteld. Deze voorschriften hebben wij
hierboven onder het kopje “Voorschriften” al weergegeven.
4. Bodem
Voor uw bouwplan is volgens artikel 8, lid 3, van de Woningwet geen onderzoek naar de verontreiniging
van de bodem vereist. De locatie wordt niet als verdacht aangemerkt. En het is geen verblijfsruimte waar
mensen normaliter langer dan 2 uur per dag verblijven, dag in dag uit (sub a).

5. Archeologie
Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk is. Volgens op 19 september 2017 vastgestelde rapportage
“Archeologie in de gemeente Berkelland; een actualisatie van de archeologische waarden- en
verwachtingskaart” en de bijbehorende kaarten is er een lage archeologische verwachting (de groene
kleur op afbeelding 2).
In een gebied met een lage archeologische verwachting is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij
verstoring van de bodem over een oppervlakte van meer dan 5.000 m2 en een diepte van meer dan
30 cm -mv. De bodemverstoring zal door de geplande werkzaamheden minder zijn dan 5.000 m2,I
waardoor een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.
Wij wijzen u nog wel op de wettelijke meldingsplicht bij toevalsvondsten (Erfgoedwet, art. 5.10), zoals
deze onder het kopje ‘Voorwaarden' is gesteld

6. Algemene regels van de provincie en het Rijk
Er is niet gebleken dat uw bouwplan in strijd is met een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1,
derde lid van de Wet ruimtelijke ordening dan wel de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in
artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening.
7. Milieu
Besluit op m.e.r.-aanmeldingsnotitie van 14 januari 2020
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft de aanmeldingsnotitie getoetst aan hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. Voor dit project is het besluit genomen dat er
geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld.
U kunt dit nalezen in de bijlage ‘Besluit op m.e.r.-aanmeldingsnotitie (onder drempelwaarde)' van
14 januari 2020 met kenmerk 1045552.
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verlenen
Op 27 februari 2020 is het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek om de omgevingsvergunning
beperkte milieutoets (OBM) te verlenen. Voor uw project is er geen reden om de OBM te weigeren en
een MER te eisen. Dit kunt u nalezen in de bijlage 'Advies omgevingsvergunning beperkte milieutoets
van 27 februari 2020 met kenmerk MA 2020002.
Melding Activiteitenbesluit is compleet en afgerond
De Omgevingsdienst Achterhoek heeft op 2 maart 2020 uw melding Activiteitenbesluit (AIM-nummer:
A9lkip5np6p) afgerond. Deze brief is bijgevoegd als bijlage ‘Melding Activiteitenbesluit Achterveldweg 4
Rietmolen’.
Natura 2000
Het onderwerp Natura 2000 komt aan de orde in paragraaf 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing. De
overwegingen en conclusie kunnen worden gevolgd:
de concrete aanvraag om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is ingediend
voordat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend.
de Wet natuurbescherming haakt daarom niet aan bij de aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer: 10659

pagina 5

Het onderwerp Natura 2000 vormt geen belemmering voor de verlening van de aangevraagde
omgevingsvergunning. Met de paragraaf over Natura 2000 kan worden ingestemd.
Geur veehouderij
Het onderwerp geur veehouderij komt aan de orde in paragraaf 4.3 van de ruimtelijke onderbouwing Het
beoordelingskader is correct omschreven. De overwegingen en conclusie kunnen worden gevolgd:
in de aangevraagde situatie is sprake van dieren (varkens) waarvoor een geuremissiefactor is
vastgesteld en dieren (vrouwelijk jongvee) zonder geuremissiefactor;
- voor de dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld is een berekening uitgevoerd met het
verspreidingsmodel V-Stacks Veehouderij;
uit de geurberekeningen blijkt dat voldaan wordt aan de geldende normen;
- voor de dieren waarvoor geen emissiefactor is vastgesteld gelden minimaal aan te houden afstanden
tot omliggende geurgevoelige objecten;
- in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan alle geldende minimale afstanden;
- het onderwerp geur veehouderij vormt geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling.
Het onderwerp geur veehouderij vormt geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling. Met de
paragraaf over geur veehouderij kan worden ingestemd.

Luchtkwaliteit
Het onderwerp luchtkwaliteit komt aan de orde in paragraaf 4.4 van de ruimtelijke onderbouwing Het
beoordelingskader is correct omschreven De overwegingen en conclusie kunnen worden gevolgd:
uit de tabellen in hoofdstuk 2 van de ruimtelijke onderbouwing volgt dat de emissie van fijnstof in de
aangevraagde situatie afneemt;
- ondanks de afname is een berekening met het verspreidingsmodel ISL3a gemaakt, de berekeningen
ISL3a zijn opgenomen in bijlage 6 van de ruimtelijke onderbouwing:
uit de berekeningen ISL3a blijkt dat voldaan wordt aan de geldende normen.

Het onderwerp luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling. Met de
paragraaf fijn stof (luchtkwaliteit) in de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd
8. Watertoets
Op 17 april 2020 heeft u de aanvraag aangevuld voor de watertoets. Het waterschap Vechtstromen heeft
op 28 april 2020 laten weten inhoudelijk akkoord met de maatregelen van het document ‘wateraspecten’.
Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een
melding worden ingediend in kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden ook
het onttrekken- en lozen van grond- en oppervlaktewater verstaan. Op de website www.vechtstromen.nl
treft u meer informatie aan over de Waterwet. Een afschrift van deze aanvraag in het kader van de
Waterwet hebben wij niet van u ontvangen.

9. Geen exploitatieplan, wel een overeenkomst
In artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening is onder meer bepaald dat bij de toepassing van een
buitenplanse afwijking kan worden besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Wij zijn met u een
overeenkomst aangegaan waardoor het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in de
buitenplanse afwijking begrepen gronden op een andere manier is verzekerd, zodat daarvoor geen
exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Borculo, 16 juli 2020,
Namens burgemeester en wethouders van Berkelland,

i.o.

A. Baan,
Vergunningverlener Omgevingsrecht,
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U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met dit besluit
U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, twee dagen na publicatie van dit besluit.
Uw beroep (brief) stuurt u naar de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
In uw beroep moet altijd het volgende staan:
uw naam en adres;
de datum waarop u uw beroep verstuurt;
het besluit waartegen u in beroep gaat:
de reden waarom u in beroep gaat;
uw handtekening.

U moet een kopie van dit besluit meesturen.
Kunt u de beslissing op uw beroep niet afwachten?
Dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook beroep
heeft ingesteld. U moet hierbij aannemelijk maken dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen
voor u heeft en u een spoedeisend belang heeft bij de voorlopige voorziening. De rechter beslist of met
de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. U stuurt uw verzoek om een voorlopige voorziening
naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let
erop dat u een kopie van uw beroep meestuurt.

Griffierecht/digitaal beroep
U moet griffierecht betalen als u in beroep gaat en bij het instellen een verzoek om voorlopige
voorziening. U kunt ook digitaal uw beroep of verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Op de website https://www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie.
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