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Betreft Opschorting behandling aanvraag

Geachte heer Schoenmakers,

Op 20 juli 2016 heb ik uw reguliere aanvraag voor een ontheffing voor het project
'Zuidasdok' met aanvraagnummer 5 1900 17928488 ontvangen. Uw aanvraag
betreft echter geen reguliere aanvraag. In deze brief leest u wat dit betekent.

Aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag onderdeel is van de
coördinatieregeling van artikel 20 van de Tracéwet. Het coördinerend gezag,
Rijkswaterstaat, in de persoon van Joke Holz was echter niet op de hoogte van het
feit dat de aanvraag via de reguliere procedure was ingediend. Dit was aanleiding
voor overleg tussen Rijkswaterstaat en RVO om de situatie te bespreken.

Aanvullend verzoek
Het overleg heeft geresulteerd in het verzoek van de heer Govert Ramselaar van
Zuidasdok om de aanvraag te beschouwen als een aanvraag onder de
coördinatieregeling in plaats van een reguliere aanvraag. Hierdoor blijft de
indieningsdatu m ongewijzigd waardoor Zuidasdok andere toezeggingen kan
nakomen en is er geen sprake van extra administratieve lasten voor de betrokken
partijen.

Beslissing op aanvullend verzoek
Ik ga akkoord met het verzoek van de heer Ramselaar om de aanvraag te
beschouwen als een aanvraag onder de coördinatieregeling. Deze voorwaarden
zijn afgestemd met het coördinerende gezag en op 1 september 2016 per email
door Joke Holz akkoord bevonden.

Dit betekent dat ik de behandeling van uw aanvraag vanaf de datum van
ontvangst van de aanvraag tot nadere berichtgeving opschort.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons
088 042 42 42 (lokaal tarief).

Met vriendelijke groet,

De Staatssecretaris van ische Zake
namens deze

Klaassen
mmanager Vergunningen
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