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Projectbesluit 
 
 
onderwerp:  Projectbesluit ‘Fietspad Hovenring’  
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven,   
  
Gelet op: 

Projectbesluitprocedure 

Op grond van het artikel 3.10, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
kan een projectbesluit worden genomen ten behoeve van verwezenlijking van 
een project. De bevoegdheid is toegekend aan de gemeenteraad, tenzij hij deze 
bevoegdheid heeft gedelegeerd aan ons college.   
 
Delegatiebesluit 

De raad van de gemeente Veldhoven heeft op 30 juni 2008 besloten de 
bevoegdheid ex artikel 3.10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester 
en wethouders. Het besluit met kenmerk 08.090 is op 9 juli 2008 gepubliceerd in 
de Ahrenberger. 
  
Ruimtelijke onderbouwing  

Uit artikel 3.10, tweede lid Wro volgt dat het project waarvoor vrijstelling wordt 
verleend, moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Voor het 
project is een afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De 
onderbouwing maakt onderdeel uit van het verzoek en als zodanig deel uit van 
de motivering van het besluit. In de ruimtelijke onderbouwing is aandacht 
besteed aan alle ruimtelijk relevante toetsingscriteria.  
 
Zienswijzenprocedure  

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen tot toepassing van een 
projectbesluit op grond van artikel 3.10 eerste lid Wro bekend gemaakt op 29 
september 2010. In de bekendmaking is vermeld dat met ingang van 30 
september 2010 gedurende zes weken kennis kon worden genomen  
van de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen en het ontwerpbesluit. Voorts is 
vermeld dat gedurende deze termijn een zienswijze kon worden ingediend.   
 
 
Overwegende:  

De gemeente Veldhoven wil  
 
Uit de bij dit besluit behorende ruimtelijke onderbouwing blijkt niet van 
overwegende ruimtelijke bezwaren, mits de in de ruimtelijke onderbouwing 
opgenomen voorwaarden worden gerespecteerd. 
 
 
Oordeel ingekomen zienswijzen  
  
Nader in te vullen.  
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Besluiten:  

  
1. Een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro te nemen ten behoeve van de 

aanleg van een fietspad en aanpassing van bestaande infrastructuur 
binnen het besluitgebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende verbeelding met plannummer 
NL.IMRO.0861.099101FIETSPHOVENR-0301  

2. Te bepalen dat binnen het besluitgebied pas werken mogen worden 
uitgevoerd ná archeologische vrijgave van de gronden door de gemeente, 
danwel onder archeologische begeleiding; 

3. De bijlagen onlosmakelijk te verbinden met dit besluit.  
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in art. 6.12 Wro voor het project vast te 

stellen op basis van het bepaalde in art. 6.12 lid 2 Wro ; 
 
 
Aldus vastgesteld    
  
Veldhoven …. november 2010   
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven  
  
 
  
  
  
drs. K.J.P.A. Boonen           drs. J.M.L.N. Mikkers  
Secretaris               burgemeester 
 
 
Bijlagen: 

 
1. Ruimtelijke onderbouwing; 
 


