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Van: 

Verzonden: donderdag 27 januari 2011 8:16 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Vergunningsaanvraag camera's Provincie Gelderland 

Beste. 
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Naar aanleiding van het projectteamoverleg van 20-01 zou ik nog aangeven met welke personen ARS contact 
heeft gehad voor het verkrijgen plaatsingsvergunning voor de camera's. Dit betreft de camera's die in het 
kader van de nieuwe projectopzet bijgeplaatst moeten worden. 

De vergunningsaanvraag is in december ingediend bij de provincie, met een verzoek tot plaatsing van de 
camera's binnen 4 weken. In de eerste week van januari kregen wij hierop antwoord met de mededeling dat 
de aanvraag te laat was ingediend voor om de gewenste installatiedatum de vergunning te kunnen \to::>rlo::>n<=>n 

en dat daarom het verzoek niet verder in behandeling is genomen (brief ondertekend door Mr. G .. __ .... ,. 
Daarop is op 11 januari een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor een gewenste plaatsingsdatum in 
de 2e of 3e week van maart. Simultaan is er contact gelegd met dhr. . ' '1Vincie) en is hem een 
kopie van de aanvraag gestuurd. Hij gaf daarbij aan dat hij verwacht dat de aanvraag geen problemen zou 
opleveren en dat hij de verwerking ervan met zijn collega's zou bespreken. Hij verwachtte ons hierover 
binnen 2 weken te informeren. 

Het is op dit moment 2 weken later. Wij zullen daarom deze week nog contact opnemen met dh,. · ... -- .... ..., 
te informeren of de aanvraag problemen oplevert en of de toekenning van de vergunning eerder kan 
plaatsvinden. Gezien echter de eerdere formele brief met de afwijzing wegens een te korte 
behandelingstermijn kunnen wij op dit moment niet inschatten of dit lukt. 

Zoals bekend heeft de provincie inmiddels wei Iaten weten dat de aanvraag in behandeling is. 

Voor de volledigheid, de mij bekende contactpersonen bij de provincie zijn dus: 
· ling eerste aanvraag) 

'nformeel contact voor behandeling van de aanvraag) 

Wanneer wij opnieuw contact hebben gehad met d' • "- ie daarover informeren. 

Met vriendelijke groet, 

ARS I Traffic & Transport Technology BV - ~ - · · · ~-,sultant 

New address: Nassaulaan 25, Den Haag and PO Box 85911, ~ova'" ~~ ... ·--J (NL) -Tel: +31 70 3608559 - Mobile: +31 6 43122418 
-Web: www.ars.nl ' 


