
Anneke de Wit I  I I 

Van: Bert van Galen I111 111111111111111 I1 ■ 
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 14:12 P 21006217 

Aan: Henk Groen; Anneke de Wit 

CC: Sabine Kool 
Onderwerp: FW: getekende anterieure ovk elektriciteitsregelstation Neerijnen 
Bijlagen: 202001026A.anterieure ovk, tweede concept (n.a.v. opmerkingen S. Kool d.d. 

6-10-2020).pdf, bijlage 1, beh. bij ant. ovk. (sutuatietekening).pdf; bijlage 2, deel 1, 
beh. bij ant. ovk. (principetoestemming).pdf, bijlage 2, deel 2, rincipetoestemming 
uitbreiding elektriciteitsregelstation.pdf; bijlage 3 beh. bij ant. ovk (zakelijke 
beschrijving project).pdf 

Urgentie: Hoog 

Beste Henk en Anneke, 

Hierbij treffen jullie ter behandeling aan een eenzijdig namens de initiatiefneemster (Liander N.V.) ondertekende en 
geparafeerde anterieure overeenkomst met bijlagen. Deze anterieure overeenkomst, inclusief de bijlagen, is/zijn nodig 
voor het in procedure mogen brengen van het bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van een uitbreiding van een 
transformatorstation, aansluitend op het naastgelegen bestaande transformatorstation aan de Van Pallandtweg te 
Neerijnen. 

De stukken zijn in pdf-formaat bijgevoegd en kunnen worden ondertekend en geparafeerd door Henk nadat Anneke ze 
heeft uitgeprint, e.e.a. zoals we dat volgens onze reguliere afspraken hebben geregeld. 

Wil jij Anneke, na ondertekening en parafering door Henk zorgen voor digitale verzending van de anterieure 
overeenkomst met bijlagen naar mijn betrokken contactpersoon, mevrouw Sabine Kool, en vervolgens mij in cc 
meenemen? Het e-mailadres van mw. Kool tref je bovenstaand aan. 

Ik zal dan zorgen dat opdracht wordt gegeven een factuur te zenden aan mw. S. Kool, e.e.a. ter uitvloeisel van het in 
de overeenkomst bepaalde kostenverhaal. 

Voor vragen over het bovenstaande kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen. 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

L.A.A. (Bert) van Galen 
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

0345 - 72 87 41 10650079318 1 Bert.van.Galen@WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 

GEMEENTE 

WE T Kuipershof 2 14191 KH Geldermalsen 

BETUWE Postbus 11214190 CC Geldermalsen 

0345 - 72 88 00 1 gemeente@westbetuwe.nl I www.westbetuwe.nl 

(00 
Van: Sabine Kool [mailto:sabine.kool@girion.nlj 
Verzonden: donderdag 24 december 2020 08:39 
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Aan: Bert van Galen <Bert.van.Galen@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: getekende anterieure ovk elektriciteitsregelstation Neerijnen 

Goedemorgen Bert, 

Bijgevoegd de getekende anterieure ovk voor RS Neerijnen. In bijlage 3 stond als kadastrale gemeente Vuren, maar 
dat moet Waardenburg zijn. Saskia Gobind heeft dit aangepast. 
In je e-mail gaf je aan dat de overeenkomst per post toegestuurd moet worden. Is deze e-mail ook voldoende? 
Mocht per post wel noodzakelijk zijn, dan zal ik dat in de 2e helft van januari naar de gemeente toe sturen. 
Tot slot, wens ikje fijne feestdagen! 

Met vriendelijke groet, 

Sabine Kool 
Consultant I Ruimte & Recht I Qirion 
19 +31 6 25 04 55 08 
cEK sabine.kool(cDgirion.nl  

Ik werk op maandag, woensdag en donderdag 

Qi ri on 
Qirion B.V. 1 Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland 1 Locatiecode: 2NA8120 1 Bezoekadres: Dijkgraaf 2 6921 
RIL Duiven 1 KvK 09119276 Duiven 1 www.girion.nl 1 www.werkenbiigirion.nl  
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GEMEENTE 

W E *5 T 
BETUWE 

ANTERIEURE OVEREENKOMST 

Gemeente West Betuwe 

en 

Liander N.V. 

Zaaknummer: 48052 PROJECT: uitbreiding transformatorstation Neerijnen 

(gemeente West Betuwe). 

Datum: 

Paraaf namg js Ie gemeente, Paraafnamens Liander, 
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De ondergetekenden 

1. De naamloze vennootschap Liander N.V., statutair gevestigd te Arnhem, met adres Utrechtseweg 68 te 

6812 AH Arnhem (met postadres Postbus 50, 6920 AB Duiven), ingeschreven in het handelsregister met 

nummer 08021677 met vermelding RSIN 003049395, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw S. Gobind, juridisch medewerker Qirion Ruimte en Recht, Energie Consulting, 

hierna te noemen: "Liander", 

en 

2. De gemeente West Betuwe gevestigd Kuipershof 2 in Geldermalsen (4191 KH), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd op grond van het Mandaatbesluit gemeente West Betuwe van 15 januari 2019 door de 

heer H. Groen, teamleider West Betuwe, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe van 24 maart 2020, 

hierna te noemen ̀ de gemeente'; 

De gemeente en Liander hierna tezamen te noemen: 'partijen'. 

Overwegende dat: 

a) Liander het perceel kadastraal bekend als gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1431, groot circa 

1.390 m2 in eigendom heeft; 

b) Liander het voornemen heeft ten noorden van dit perceel op het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Waardenburg, sectie D, nummer 1034 een uitbreiding te bouwen van het bestaande naastgelegen 

transformatorstation; 

c) het project niet past in het geldende bestemmingsplan -Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017", 

vastgesteld door de voormalige gemeente Neerijnen op 6 december 2018; 

d) de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan het voornemen en hiervoor een planologische 

procedure te starten; 

e) de gemeente pas kan besluiten tot een planologische maatregel als daarbij sprake is van een goede 

ruimtelijke onderbouwing; 

f) de gemeente de kosten die zij moet maken voor haar publiekrechtelijke taak, verplicht is te verhalen op 

Liander; 

g) de gemeente verplicht is op grond van artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om 

gelijktijdig met het vaststellen van de planologische maatregel een exploitatieplan vast te stellen; 

h) in afwijking van artikel 6.12, lid 1, van de Wro bij het besluit tot het vaststellen van de planologische 

maatregel, kan worden besloten geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van de kosten anderszins 

is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst; 

i) de partijen ten aanzien van het verplichte kostenverhaal overeenstemming hebben en dit in deze anterieure 

overeenkomst vastleggen. 

Paraaf nam 4q de gemeente, Paraaf namens Liander, 
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Komen overeen als volgt: 

Artikel 1. Doel. 

1.1 Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de voorwaarden waaronder de gemeente 

medewerking wil verlenen aan de realisatie van het project zoals bedoeld in artikel 2 van deze 

overeenkomst, inclusief kostenverhaal. 

1.2 In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over: 

• de ontwikkeling en realisatie van het bouwplan; 

• ruimtelijke aspecten; 

• betaling van kosten. 

Artikel 2. Het project. 

2.1 Het project betreft realisatie van een uitbreiding van een transformatorstation op en aansluitend op het 

voormelde perceel, zoals is weergegeven op de aan deze overeenkomst gehechte situatieschets (bijlage 1). 

Artikel 3. Verplichtingen van Liander. 

3.1 Liander voert voor eigen rekening en risico alle noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de 

planologische maatregel uit. 

3.2 Liander geeft aan een gekwalificeerd stedenbouwkundig bureau opdracht voor het opstellen van een 

bestemmingsplan waarin de in voorgaand lid genoemde onderzoeken worden getoetst en verwerkt. 

3.3 Liander is geheel voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. die nodig zijn voor de realisatie van zijn bouwplan. 

Artikel 4. Verplichtingen van de gemeente. 

4.1 De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om de planologische maatregel welke nodig is voor 

het project zoals omschreven in artikel 2.1 in procedure te brengen. 

4.2 De gemeente verplicht zich ten opzichte van Liander voor zover dat formeel in haar macht ligt de procedure 

voortvarend te behandelen een en ander voor zover dwingendrechtelijke bepalingen van het publiekrecht 

zich daartegen niet verzetten. 

Artikel 5. Kostenverhaal en exploitatiebijdrage. 

5.1 Liander is in verband met het verhaal van de door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten in relatie 

tot het bouwplan van Liander een exploitatiebijdrage van E 8.000,- (achtduizend euro) verschuldigd 

conform de Regeling Plankosten Exploitatieplan. 

5.2 Over dit bedrag wordt geen BTW geheven. 

5.3 Liander betaalt het bedrag binnen dertig dagen na ondertekening van deze overeenkomst. De gemeente 

stuurt hiervoor een factuur. 

Paraaf name gemeente, Paraaf namens Liander, 
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5.4 Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd, nadat deze overeenkomst door Liander ondertekend 

is. 

5.5 In het in lid 1 genoemde bedrag zijn alleen de leges voor de planologische procedure opgenomen. Leges 

voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning(en) en eventueel leges voor andere gemeentelijke 

prestaties blijven verschuldigd. 

5.6 Het in lid 1 genoemde bedrag is exclusief de kosten van door de gemeente in overleg en afstemming met 

Liander, in te schakelen externe deskundigheid, zoals de Omgevingsdienst Rivierenland, voor zover die 

rechtstreeks verband houden met de beoordeling van de benodigde planologische milieutechnische 

onderzoeksrapporten. 

Artikel 6. Planschade. 

6.1 Naast de in artikel 5.1 genoemde exploitatiebijdrage vergoedt Liander aan de gemeente het totale bedrag 

aan tegemoetkomingen in schade, inclusief wettelijke rente, die op grond van artikel 6.1 van de Wro 

onherroepelijk voor vergoeding in aanmerking komen. 

6.2 Een aanvraag om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wro wordt door de gemeente behandeld conform 

het bepaalde in artikel 6.1 Wro, afdeling 6.1 Bro alsmede de Procedure-verordening voor advisering in 

tegemoetkoming planschade 2008'. De gemeente zal Liander schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag 

om tegemoetkoming in schade die voortvloeit uit de planologische maatregel. Liander zal door de gemeente 

conform het bepaalde in artikel 6.4 a Wro als belanghebbende worden aangemerkt bij het besluit op en de 

behandeling en de beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in schade. 

6.3 De gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling van een bedrag aan 

planschade dat voortvloeit uit de in artikel 2.1 bedoelde planologische maatregel, het bedrag schriftelijke 

aan Liander meedelen. Gelijktijdig wordt door de gemeente medegedeeld welke kosten zijn gemaakt door 

de ingestelde onafhankelijke schadecommissie. 

6.4 Liander verplicht zich om binnen dertig (30) dagen na dagtekening van deze schriftelijke mededeling aan 

de gemeente het volledige bedrag over te maken. De gemeente zal hiervoor een factuur sturen. 

Artikel 7. Overdraagbaarheid. 

7.1 Liander mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente de rechten en 

verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of eventuele andere met deze overeenkomst 

samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk overdragen, verpanden of 

anderszins bewaren. 

7.2 De gemeente is bevoegd om aan een verleende toestemming voorwaarden te verbinden die de gemeente 

nodig vindt voor de juiste nakomen van de over te dragen verplichtingen. De gemeente weigert hiervoor 

alleen toestemming als er grond is om aan te nemen dat de overeenkomst na overdracht niet of niet volledig 

wordt nageleefd. 

p 

Paraaf n•r2í, ns de gemeente, 

J  

Paraaf namens Liander, 
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Artikel 8. Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). 

8.1 Als Liander, nadat deze door de gemeente bij aangetekende brief in gebreke is gesteld, toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst en voor zover in de 

betreffende bepaling(en) van onderhavige overeenkomst geen boetebeding is opgenomen, is Liander, 

onverlet de rechtsmiddelen die de gemeente in dit geval ten dienste staan, aan de gemeente een boete 

verschuldigd van 1.000 euro (een duizend) voor iedere niet-nakoming en voor iedere week of gedeelte van 

een week dat de niet-nakoming voortduurt. 

8.2 Liander is deze boete, volgens lid 1, altijd verschuldigd bij het niet nakomen van de afspraken of door 

verloop van de bepaalde termijn. Daarbij is het niet nodig dat de gemeente enige ingebrekestelling stelt. Dit 

onverminderd het recht van de gemeente op vergoeding van de eventueel meer geleden schade en 

onverminderd het recht van Liander om tegelijk nakoming van de boete èn van de betreffende verbintenis 

te verlangen. 

Artikel 9. Wro verplichtingen. 

9.1 Ingevolge artikel 6.24 Wro moet de gemeente binnen twee weken na het sluiten van deze overeenkomst 

hiervan kennis geven in een van gemeentewege te selecteren dag-, nieuws - of huis-aan-huis blad. 

9.2 Ingevolge artikel 6.2.12 Bro moet de gemeente een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ter inzage 

leggen. Partijen komen overeen dat de zakelijke beschrijving zoals opgenomen in bijlage 3, ter inzage zal 

worden gelegd. 

Artikel 10. Einde van de overeenkomst. 

10.1 Deze overeenkomst duurt voort tot het project volledig is gerealiseerd en aan alle verplichtingen in deze 

overeenkomst is voldaan. 

10.2 De gemeente is bevoegd deze overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of 

rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist: 

• indien Liander in staat van faillissement wordt verklaard; 

• indien Liander surseance van betaling aanvraagt of gerechtelijke schuldsanering van de Liander is 

aangevraagd; 

• in geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, feitelijke liquidatie of ontbinding van de 

vennootschap; 

• indien Liander een onderhands akkoord voorbereidt met haar crediteuren. 

10.3 Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende ontbinden voorwaarden: 

- het bestemmingsplan als bedoeld in deze overeenkomst op dermate ernstige bezwaren stuit, dat dit 

daardoor niet onherroepelijk kan worden; 

- de onmogelijkheid om de ter zake van de uitvoering van wezenlijke delen van het project benodigde 

vergunningen van hogere/en/of andere overheden te verkrijgen; 

- wanneer zich de situatie voordoet dat de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen strijdig zijn met 

de latere besluitvorming, andere publiekrechtelijke besluiten en uitspraken van de bestuursrechter over 

ruimtelijke maatregelen. 

Paraaf namgit qe gemeente, Paraaf namens Liander, 
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10.4 Bij het in vervulling gaan van de ontbindende voorwaarden zal deze overeenkomst zijn ontbonden, waarbij 

beide partijen jegens elkaar niet gehouden zijn tot het betalen van enigerlei schade-vergoeding en/of 

tegemoetkoming verband houdende met het ontbinden van deze overeen-komst. 

Artikel 11. Publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. 

11.1 De gemeente houdt bij het nakomen van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten. Dit houdt in, dat er van de zijde van de gemeente 

geen sprake van wanprestatie zal zijn indien het handelen naar deze verantwoordelijk eist, dat de gemeente 

publiekrechtelijke (rechts-) handelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard of de 

strekking van deze overeenkomst of van de voortgang van het project. 

11.2 Gelet op het bepaalde in artikel 11.1 kan de gemeente niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade 

die voortvloeit uit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is nimmer 

aansprakelijk indien door ingrijpen van hogere overheden ofrechterlijke instanties de rechter het thans door 

partijen beoogde resultaat wordt belemmerd, vertraagd of gefrustreerd (tenzij zulks een gevolg zou zijn van 

toerekenbaar tekortschieten door de gemeente). Partijen treden in overleg over een oplossing met 

inachtneming van ieders belangen. 

Artikel 12. Geschillen en rechtskeuze. 

12.1 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang 

ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, 

zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, tenzij partijen alsnog een andere voren van 

geschillenbeslechting zullen overeenkomen. 

12.2 Er is sprake van een geschil als een partij daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding maakt aan de andere 

partij. 

12.3 Op onderhavige overeenkomst en de uitvoering ervan is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 13. Slotbepalingen. 

13.1 Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is het daartoe 

aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders, tenzij in deze overeenkomst of bij 

wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald. 

13.2 Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden tussen de bijlagen of nadere uitwerking in documenten en deze 

overeenkomst, geeft hetgeen is vermeld in deze overeenkomst, de doorslag, daarna wat er in de bijlagen 

staat en daarna in de uitwerking, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat van deze overeenkomst wordt 

afgeweken. 

13.3 Partijen verklaren dat zij voordat zij deze overeenkomst ondertekend hebben, kennis hebben genomen van 

de bepalingen van deze overeenkomst en zodanige informatie hebben ontvangen dat de ze weten wat de 

inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst zijn. 

13.4 Alle als zodanig gewaarmerkte en geparafeerde pagina's en bijlagen maken onderdeel uit van deze 

overeenkomst. 

Paraaf naméts de gemeente, Paraaf namens Liander, 
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Artikel 14. Bijlagen. 

De navolgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst: (Alle bijlagen zijn als zodanig 

namens beide partijen gewaarmerkt.) 

1) situatieschets van het plangebied tevens exploitatiegebied; 

2) besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe ten aanzien van het 

principeverzoek van 24 maart 2020, verzonden op 28 juli 2020; 

3) zakelijke beschrijving van deze overeenkomst. 

eengekomen en ondertekend in tweevoud: 

en, 2020 Arnhem, 21 december 2020 

Namens Liander, 

mevrouw S. Gobind 

Paraaf nakieps de gemeente, Paraaf namens Liander, 



Bijlage 1, behorend bij de anterieure overeenkomst: uitbreiding transformatorstation Neerijnen, Van 

Pallandtweg 1 (gemeente West Betuwe). 

Luchtfoto regelstation Neerijnen. 

Bin n d: rode contour is het huidige station gesitueerd. In blauw de beoogde locatie van de uitbreiding. 

ens de gemeente, 

H. Groen 

Paraaf namens Liander, 

mevrouw S. Gobind 



(Zie bijgevoegde principetoestemming d.d. 24 maart 2020, verzonden op 28 juli 2020.) 

Bijlaee 2, behorend bij de anterieure overeenkomst: uitbreiding transformatorstation Neerijnen, Van Pallandtweg 

1 (gemeente West Betuwe). 

mens de gemeente, Paraaf namens Liander, 

. Groen. mevrouw S. Gobind. 
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Onderwerp: 
Principetoestemming uitbreiding transformatorstation Neerijnen. 

Beste heer Helmes, 

Bij brief van 17 februari 2020 heeft u namens Liander N.V. een principeverzoek bij onze gemeente 

ingediend. Het principeverzoek betreft het uitbreiden van een 20 MVA (MegaVoltAmpère) regelstation 
naar een 60 MVA regelstation aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen. De uitbreiding is voorzien op het 

perceel ten noorden van het huidige transformatorstation. 

Tijdens onze vergadering van 24 maart 2020 hebben wij over uw verzoek een principebesluit genomen. 

Concreet hebben wij het volgende besloten: 

1. in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de 
uitbreiding van een elektriciteitstransformatorstation aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen; 

2. een anterieure overeenkomst (waarin tevens planschadeverhaal is opgenomen) te sluiten met 

Liander N.V.; 

3. te starten met een bestemmingsplanprocedure door middel van ter inzage legging van het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Kosten 
Met het voeren van de procedure om uw plan mogelijk te maken zijn kosten gemoeid. De stukken die u 

dient aan te leveren, zult u voor eigen rekening moeten (laten) vervaardigen. Wij adviseren u hiervoor 

een erkend deskundig bureau in te huren. 

I 3EZOEKADRES Kuipershof 2 4191 KH Geloermalsen POSTADRES Postbus 112 4190 CC Geldermalsen 
A34t5• '', 88 nft ger,oen«@'i,re3tber-i,nie ^: w,ai,ro wastb.:•tuwe n: 



Gemeente West Betuwe 

2 juli 2020 

Kenmerk 
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Daarnaast krijgt u te maken met kosten die de gemeente op grond van de wet en/of Legesverordening 
aan u doorberekent. Hierbij moet u in ieder geval denken aan: 
- leges planologische procedure: € 8.000,—; 
- leges voor de beoordeling van planologische onderzoeken: € 224,25 per onderzoek; 
- leges, gerelateerd aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning; 
- eventueel verhaal van toe te wijzen vergoedingen van planschadeclaims aan derden. 

De volledige legesverordening kunt u nalezen op de website: www.overheid.nl door gebruik te maken 

van de zoekterm 'legesverordening West Betuwe'. 

Vervolg 

Nu wij in principe medewerking hebben verleend aan uw bouwplan, bent u aan zet. Om met de 

vergunningprocedure daadwerkelijk te kunnen starten, hebben wij van u de volgende stukken nodig: 
- een concept-omgevingsvergunningaanvraag (voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid la, 

sub 3, van de Wabo); 
- een concept-ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeksrapporten (waaronder een 
stikstofdepositie-onderzoeksrapport). 

Als wij alle stukken van / namens u hebben ontvangen en inhoudelijk hebben beoordeeld en akkoord 

hebben bevonden, zullen wij starten met de vergunningprocedure. In grote lijnen betekent dit: 

- inzagetermijn conceptvergunningaanvraag; 
- inzagetermijn ontwerpvergunning; 

- besluitvorming college van burgemeester en wethouders; 
- eventueel bezwaar en beroep. 

Anterieure overeenkomst 
Een belangrijk onderdeel van het traject om tot realisatie van uw bouwplan over te gaan, is het opstellen 

en met u afsluiten van een zogenaamde anterieure overeenkomst. In de overeenkomst worden onder 
andere afspraken gemaakt over het afwentelen van mogelijke planschadekosten. 
Een concept-anterieure overeenkomst treft u bijgaand ter beoordeling aan. Indien u hiermee akkoord 

kunt gaan, verzoeken wij u contact op te nemen met de bovenvermelde behandelend ambtenaar, de 
heer B. van Galen. Hij zal dan zorgdragen voor het toezenden van een definitief exemplaar van de 

anterieure overeenkomst met bijlagen zodat u deze kunt ondertekenen en paraferen. Daarna dient u een 

exemplaar van deze gewaarmerkte stukken te retourneren naar onze gemeente. Het andere exemplaar 

is voor uw eigen administratie. 

Houdbaarheid principemedewerking 

Wet- en regelgeving kan veranderen, net als de inzichten over wat een goed plan is. Het besluit om 

principemedewerking te verlenen kent daarom een houdbaarheidstermijn. Wij gaan er vanuit dat u 
binnen één jaar na dagtekening van deze brief de gevraagde stukken heeft aangeleverd. Als u binnen 

deze termijn geen stukken aanlevert, of de stukken voldoen niet aan de kwaliteitseisen, dan komt de 
principemedewerking automatisch te vervallen. Wilt u uw plan op een later tijdstip alsnog uitvoeren? 
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Dan zult u een nieuw principeverzoek moeten indienen. Dat zal dan worden beoordeeld aan de hand van 

de dan geldende regels en inzichten. 

Tot slot 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de heer B. van Galen van de 

afdeling ruimtelijke ontwikkeling en wonen via zijn telefoonnummer: 0345 72 87 41 en / of via zijn 

e-mailadres: bert.van.galen@westbetuwe.ni. 
I 

Met vriendelijke groet, 

amens • . gel • ̀•,,,,; ouders van gen 2 • e West Betuwe, 

imtelijke Ontwikkeling en Wonen) 


