De heer J. Spaander
Westervoortsedijk 85
6827AW ARNHEM

Datum

:

Uw kenmerk

:

23 mei 2018

Ons kenmerk

:

Zaaknummer

:

261959

Contactpersoon

:

Raoul van den Heuvel

Telefoonnummer

:

0900 - 1809

Onderwerp: rectificatie ligplaatsvergunning met kenmerk 2007-0701274

Geachte heer Spaander,
Op 4 oktober 2017 hebben wij uw verzoek ontvangen voor een correctie van uw ligplaatsvergunning met
kenmerk 2007-07-01274 met de juiste afmetingen van uw woonschip. De ligplaatsvergunning heeft
betrekking op het woonschip "Orion 3" aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem .
De in de ligplaatsvergunning vermelde lengte van het woonschip van 37,5 meter is volgens u niet correct
en dient te worden gecorrigeerd in 30 meter. Het rapport van Heijman scheepsexpertise van d.d. 15
september 2008 alsmede de situatietekening van uw ligplaats van d.d. 1 september 2008 onderbouwt
een lengte van 30 meter.
Besluit (rectificatie)
Gelet op het bovenstaande besluiten wij de ligplaatsvergunning met kenmerk 2007-07-01274 voor het
woonschip "Orion 3" aan de Westervoortsedijk 85 te Arnhem als volgt te wijzigen:
- de lengte van het woonschip bedraagt 30 meter;
- de oppervlakte van het woonschip bedraagt 150 m2.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL
Arnhem.
Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
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Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,

P.C.C. Marres
Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving
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