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Geachte mevrouw  
 
Op 28 januari 2022 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor 
het verplaatsen van een palletloods op de locatie Laan 110 te Nunspeet (6691891). De 
aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten: 
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a. Wabo); 
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid 

onder e. Wabo). 
 
Ontbrekende gegevens 

Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat de aanvraag niet compleet is. In verband 
hiermee hebben wij u op 16 maart 2022 per brief gevraagd de ontbrekende gegevens in te 
dienen. Op 12 april 2022 hebben wij het verzoek ontvangen om de aanvullingstermijn te 
verlengen met vier weken. Met dit verzoek hebben wij ingestemd. Op 10 mei is opnieuw 
verzocht om de aanvullingstermijn met vier weken te verlengen en ook hier hebben wij mee 
ingestemd. De gegevens hadden uiterlijk 8 juni 2022 in ons bezit moeten zijn. Op deze datum 
hadden wij nog niet alle gegevens ontvangen. Na het verstrijken van deze datum is opnieuw 
verzocht om de aanvullingstermijn te verlenen en om de beslistermijn te verlengen. 
 
Afwijzen verzoeken 

Wij kunnen niet instemmen met deze verzoeken om de volgende redenen: 
 Proportioneel. U heeft drie maanden na het indienen van de aanvraag de tijd gehad om 

deze aan te vullen. Om een procedure met een totale doorlooptijd van 14 weken op te 
schorten met 16 weken voor het aanleveren van de benodigde informatie is niet 
proportioneel. 

 Redelijkheid. Ondanks de extra toegekende tijd is er geen zicht op een ontvankelijke 
aanvraag. Er moeten nieuwe onderzoeken worden uitgevoerd en op basis daarvan moet 
de aanvraag worden aangepast. Dit betekent dat wij daarna een nieuwe aanvraag moeten 
beoordelen. 
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Besluit buiten behandeling stellen 
Wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen (artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht) om de volgende reden: Tot op heden hebben wij deze gegevens niet allemaal 
ontvangen. Door het ontbreken van deze gegevens is niet voldaan aan de daarvoor geldende 
indieningsvereisten, zoals deze zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht.  
 
Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 3:40 
Algemene wet bestuursrecht). 
 
Publicatie besluit 

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de provincie Gelderland op de landelijke website 
www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/themas/actueel, via 
de link Bekendmakingen.  
 
Bezwaarmogelijkheid 

Niet eens met dit besluit? U kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover leest 
u in bijlage 1. 
 
Verschuldigde leges 
Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een rekening 
toegezonden, waarmee u de leges kunt overmaken. Hierop staat ook vermeld op welke 
manier u hier bezwaar tegen kunt maken. 
 
Afsluiten procedure 

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze 
procedure af en archiveren wij dit dossier. 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
namens deze: 
 
 

,  
Directeur 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
 
Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend. 
 
Afschriften 
- Nestlé Nederland B.V. @nl.nestle.com  
- LBP Sight B.V., @lbpsight.nl 
 
 
Bijlage 
1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit? 
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Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit? 

 
Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een 
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten, commissie 
Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 
‘Bezwaarschrift’ vermelden. 
 
In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden: 
1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener; 
2. de datum; 
3. een omschrijving van dit besluit; 
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust; 
5. de handtekening. 
 
Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking 
treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team 
bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 
 
Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u 
een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. 
Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd. 
 
De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak. 
 
Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer:  
088 - 361 20 00). 
 
 
 
 




