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Brummen : 8 februari 2019 Verzonden: 8 februari 2019  
Ons kenmerk : SXO-2018-1044 
Uw kenmerk :  
Onderwerp : Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning zonnepark Elzenbosweg Brummen 
 
 
 
Geachte heer Köster, 
 

 
Engelenburgerlaan 31  6971 BV Brummen 

Postbus 5  6970 AA Brummen 
Telefoon (0575) 56 82 33  Fax (0575) 56 82 88  E-mail: gemeente@brummen.nl 

Op  23 oktober 2018 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag 
gaat over het realiseren van een zonnepark gelegen aan de Elzenbosweg en de N348 te Brummen. 
 
Uw aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer SXO-2018-1044. 
 
Bij deze brief ontvangt u het ontwerpbesluit op uw aanvraag. 
 
Ontwerpbesluit 
Uw aanvraag is inhoudelijk beoordeeld en op basis hiervan is een ontwerpbesluit opgesteld. Hierbij 
horen voorschriften en een motivering, dat is in de vergunning opgenomen. 
 
De volgende stap in de procedure is het publiceren en ter inzage leggen hiervan.  
Het ontwerpbesluit is als bijlage bij deze brief gevoegd. Op 13 februari 2019 wordt het ontwerpbesluit 
gepubliceerd op onze digitale site http://www.brummen.nl/bekendmakingen. Hierna liggen alle stukken  
zes weken ter inzage. Na publicatie gaat de zes weken termijn voor ter inzage legging van start. 
 
Zienswijzen op het ontwerpbesluit.  
Een ieder kan in deze periode zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit, dit is geregeld in artikel 
3.12, lid 5, Wabo. Indien geen zienswijzen worden ingediend, dient binnen vier weken na 27 maart 2019  
het definitieve besluit genomen te worden (de vergunning verleend te worden of in geval van weigering, 
het weigeringsbesluit genomen te worden). 
 
Inwerkingtreding van dit besluit 
Deze beschikking die is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb treedt in werking met ingang 
van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken).  
Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de 
beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (art. 6.1, tweede lid onder b, jo art. 6.1, derde 
lid, Wabo). 
 
Inlichtingen 
Wij gaan ervan uit dat wij u op een duidelijke manier hebben geïnformeerd. Als u nog vragen of opmer-
kingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer W. Booiman, die bereikbaar is onder telefoonnummer 
(0575) 56 85 24.  
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Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Brummen, 

 
W. Booiman 
Medewerker Backoffice   
(Vakspecialist A) 
 
 
Bijlagen:   ontwerpbesluit 
Kopie aan: Guus Köster Advies & Interimmanagement. 
  De heer G. Köster 
  Loenenseweg 114 

6961 HL  EERBEEK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzekeren wij u dat de door u verstrekte gegevens alleen worden 
gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Indien u inhoudelijk daarover meer wilt weten kunt u contact 
opnemen met onze WBP-coördinator. 


