2014 | 8

Voorbereidingsbesluit ter voorbereiding
van het provinciaal inpassingsplan
Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het
Gooi
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat Provinciale
Staten bij besluit van 3 februari 2014, hebben
verklaard dat een inpassingsplan wordt
voorbereid ten behoeve van Project HOV
in het Gooi.
De gronden waar het besluit betrekking op heeft
zijn gelegen binnen het plangebied dat is aan
gegeven op het bij dit besluit horende kaart
materiaal. Het eerste deel van het gebied loopt in
de gemeente Huizen vanaf de kruising
Regentesse, via de Bovenmaatweg, Aristoteles
laan, Stroomzijde en Stichteseweg naar de
Carpoolplaats in de gemeente Blaricum. Het
tweede deel van het gebied loopt in de gemeente
Laren ter hoogte van de A27/Anna’s Hoeve, langs
het spoor, kruising Oosterengweg en Entrada,
naar het NS-station in de gemeente Hilversum.

Toelichting
Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat in
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit
geldt, vergunningaanvragen voor bouw of
aanlegactiviteiten moeten worden aangehouden,
indien dit naar het oordeel van gedeputeerde
staten noodzakelijk is om te voorkomen dat het
gebied minder geschikt wordt voor de verwezen
lijking van het inpassingsplan. Het bevoegd
gezag voor vergunningverlening blijft het college
van burgemeester en wethouders van de
betrokken gemeenten. Zij zijn echter verplicht
om, als de vergunning niet direct kan worden
geweigerd, de aanvraag aan te houden en advies
aan gedeputeerde staten te vragen. Indien de
vergunningverlening de voorgenomen plannen
niet in de weg staat kan de vergunning alsnog
worden afgegeven.
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Ter inzage
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op
5 februari 2014 voor de duur van 1 jaar. Het besluit
en de kaarten die daar onderdeel van uitmaken,
liggen vanaf 5 februari 2014 gedurende 6 weken
ter inzage bij de Provincie Noord-Holland,
Houtplein 33, 2001 DA te Haarlem. De stukken
kunnen na afspraak worden ingezien. Als u
nadere informatie over de stukken wenst of een
afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen
met dhr. R. Koster, Provincie Noord-Holland,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, tel. 023-514 4074.
Dit besluit en het bij dit besluit horende
kaartmateriaal is tevens te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl, www.
hovinhetgooi.nl en op www.noord-holland.nl.

Inspraak
Tegen dit voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar
of beroep worden ingesteld.
Uitgegeven op 4 februari 2014.

