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Bekendmaking besluit waterwet Ligplaats Van Ophuizen, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuurs-
recht het volgende bekend.

Bij besluit van 20 december 2018, RWS-2018/50667 is een vergunning op grond van de Waterwet 
verleend voor het verplaatsen van een drijvend voorwerp (ligplaats) van de kade van Arnhem 
(Neder-Rijn, rechteroever, kmr. 882-883) naar de Lindenberghaven te Nijmegen (Waal, linkeroever, kmr. 
883.600).

Het voornemen vergunning te verlenen heeft van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 ter 
inzage gelegen. Tijdens voornoemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ongewij-
zigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging 

De aanvraag, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 3 januari 2019 tot en met 
13 februari 2019 ter inzage bij:
– Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Directie Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening, 

Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur,
– De stadswinkel van de gemeente Nijmegen, Mariënburg 30 te Nijmegen op werkdagen van 9.00 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 20.00.

Beroep 

Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 13 februari 2018 beroep bij de rechtbank sector Bestuurs-
recht worden ingesteld door:
– belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen het ontwerp.
Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied 
waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft, onder vermelding van zaaknummer 
RWSZ2018-00001618.

Inwerkingtreding besluit/voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking na bekendmaking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een 
verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Sector 
bestuursrecht binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats 
heeft. Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn 
waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde 
rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen 

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kan men zich tijdens 
kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 
06-15952831.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
C. Jol
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