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Inloopbijeen-
komst raad
Inloopbijeenkomst ge-
meenteraad ‘Bestuurlijke 
Toekomst Bommelerwaard’, 
dinsdag 4 april, aanvang 
19.00 uur, gemeentehuis 
Kerkdriel.

Wilt u vooraf meer informatie 
over deze inloopbijeen-
komst? Neem dan contact 
op met de griffie op griffier@
maasdriel.nl of 0418-
638410.

Raads-
vergadering 

De commissie Ruimte ver-
gadert op woensdag 5 april 
2017 - aanvang 19.30 uur. 
De commissie Samenle-
ving en Financiën verga-
dert op donderdag 6 april 
- aanvang 19.30 uur.
Zie voor agendastukken ht-
tps://raad.maasdriel.nl

Voor aanmelding als inspre-
ker of informatie over deze 
commissievergaderingen  
kunt u contact opnemen met 
de griffie op griffier@maas-
driel.nl of 0418-638410

Inwonersavond Hedel
Op donderdag 6 april organiseert de gemeente een werkbij-
eenkomst waar inwoners aan de slag gaan met nieuwe initi-
atieven voor Hedel. De bijeenkomst in het Gelre’s End staat 
vooral in het teken van de vraag wat u zelf, samen met 
andere inwoners, kunt en wilt bijdragen aan de leefbaar-
heid in Hedel. Tijdens een eerdere bijeenkomst zijn er door 
inwoners al aantal ideeën geopperd, zoals een meer-ge-
neratie-huis met inloopfunctie voor ouderen, de Soepkom, 
speelvoorzieningen voor jongere kinderen, schoonhouden 
van en activiteiten bij de ruïne en communicatie tussen in-
woners en de gemeente. Op 6 april gaan inwoners aan de 
slag met deze ideeën. Wilt u meedoen? Of heeft u andere 
ideeën die goed zijn voor het prettig wonen en leven in He-
del en wilt u samen met andere inwoners de handen uit de 
mouwen steken? Dan bent u van harte welkom! We starten 
om 19.30 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsver-
gunning
Rossum, Nieuwe Kruisstraat 28; plaatsen dakkapel 
(17-03-2017)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velddriel, Sellikstraat 12; bouwen bijgebouw (21-03-
2017)

Verleende omgeving-svergunning(en)PRIVATE  (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
Hedel, Parallelweg 7; uitbreiden bedrijfshal (16-03-
2017)
Kerkdriel, Kruisstraat /Julianastraat/ Graaf Ansfried-
straat diverse huisnummers; bouwen 20 woningen 
(22-03-2017)
Kerkdriel, Paterstraat 180; uitbreiden woning en plaat-
sen dakkapellen (21-03-2017)
Velddriel, Voorstraat 107; bouwen woning (22-03-2017)

Deelactiviteit bouwen + in strijd met bestemmings-
plan
Kerkdriel, Paterstraat 5; bouwen woning en bijbeho-
rende bouwwerken (17-03-2017)

Algemene Plaatselijke Verordening
Kerkdriel, Mgr. Zwijsenplein e.o.; organiseren van Ko-
ningsdag 27 april 2017 (16-03-2017)
Velddriel, Laarstraat 6; organiseren Feestfestival 6 mei 
2017 (13-03-2017)

Drank- en horecawet
Kerkdriel, Zandstraat 15; ontheffing schenktijden para-
commerciële horeca-inrichtingen (17-03-2017)
Rossum, Trapveldje; vergunning verstrekken van zwak-
alcoholhoudende drank voor gebruik tijdens Konings-
dag 2017 (20-03-2017)

Velddriel, Laarstraat 6; zonder vergunning verstrekken 
van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik tijdens 
het Feestfestival 6 mei (13-03-2017)

Telecommunicatiewet
Kerkdriel, Kerkdriel Noord; uitbreiden en in stand hou-
den openbaar telecommunicatienetwerk (24-02-2017)

Bezwaar
Als u meent rechtstreeks in uw belang te zijn getroffen 
door één of meerdere van deze besluiten kunt u binnen 
zes weken na bovengenoemde datum van bekend-
making/verzending (= datum tussen haakjes), een 
gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burge-
meester en wethouders van Maasdriel indienen. Een 
bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. 
Indien u dit wenst, kunt u tegelijk met de indiening van 
uw bezwaarschrift, een verzoek voor het treffen van 
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Verleende omgevingsvergunningPRIVATE  (Wabo)
Deelactiviteit bouwen + in strijd met bestemmings-
plan + milieu
Hedel, Sint Annaweg 54; uitbreiden inrichting (21-03-
2017)

Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 
zes weken na bovengenoemde datum van verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (grif-
fierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op  
HYPERLINK “http://www.rechtspraak.nl” www.recht-
spraak.nl.

De gemeente Maasdriel heeft het voornemen om 
haar bestemmingsplan Buitengebied te herzien.
Het plangebied van de actualisatie omvat het bui-
tengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezon-
derd de gebieden die vallen binnen het Provinci-
ale Inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” 
en het Provinciale Inpassingsplan “N831 Velddriel 
– Alemse Stoep. “

Bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan-
besluit is het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
verplicht. In deze kennisgeving vindt u een be-
knopte toelichting op de m.e.r.-plicht, het voorne-
men, de procedure en de reikwijdte en het detail-
niveau van het onderzoek naar milieueffecten.

M.e.r.-plicht
De plan-m.e.r.-verplichting geldt voor wettelijk of 
bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen en 
programma’s die:
•  kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-

(beoordelings)plichtige activiteiten of
•  een Passende beoordeling behoeven in het 

kader van de Wet natuurbescherming (en daar-
mee in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn, Natura 2000). In een MER 
moeten de gevolgen voor het bestemmingsplan 
op de instandhoudingsdoelstellingen worden 
beschreven. Indien significante negatieve ef-
fecten niet kunnen worden uitgesloten, dient een 
Passende beoordeling te worden opgesteld.

Omdat het bestemmingsplan mogelijkheden 
biedt voor uitbreiding van bestaande (intensieve) 
veehouderijen, is het niet uitgesloten dat drempel-
waarden uit het Besluit m.e.r. worden overschre-
den. Ook de mogelijke effecten op het Natura 
2000-gebied Uiterwaarden Waal en de omliggen-
de Natura 2000-gebieden zijn aanleiding voor het 
opstellen van een planMER. Van toepassing is 
de uitgebreide m.e.r.-procedure. Dit is geregeld in 
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, in combina-
tie met het Besluit m.e.r..

Het voornemen
Het voornemen betreft het nieuwe bestemmings-
plan ‘Buitengebied herziening 2016’. Het streven 
is dat de gemeenteraad van Maasdriel in 2017 
het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 
2016” vaststelt. In het planMER wordt onder-
zocht wat de milieueffecten zijn van de maximale 
mogelijkheden van het bestemmingsplan (inclu-
sief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden). De 
belangrijkste milieueffecten ontstaan door de uit-
breidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven, 
en met name van de veehouderijen. Het planMER 
richt zich primair daarop. Daarnaast wordt in het 
PlanMER aandacht besteed aan andere ontwik-
kelingsmogelijkheden zoals de uitbreiding van 

andere agrarische bedrijven en verschillende vor-
men van kleinschalige recreatieve mogelijkheden.

m.e.r.-procedure
Deze openbare kennisgeving van het voornemen 
is de eerste stap in de zogenaamde uitgebreide 
m.e.r.- procedure. Nu zijn belanghebbenden in de 
gelegenheid om met hun zienswijzen invloed uit 
te oefenen op de te beschouwen onderwerpen 
in het MER. Gelijktijdig raadplegen wij betrokken 
bestuursorganen over de reikwijdte en het detail-
niveau van het op te stellen MER. De informatie 
over de reikwijdte en het detailniveau vindt u in 
deze kennisgeving.

De vervolgstappen zijn:
• Opstellen van het milieueffectrapport.
•  Openbare kennisgeving en terinzagelegging van 

het MER waarmee een ieder in de gelegenheid 
wordt gesteld om zienswijzen over het MER 
naar voren te brengen.

•  Advies inwinnen bij de Commissie m.e.r.. Deze 
commissie beoordeelt of alle informatie aanwe-
zig is in het MER en of deze informatie juist is.

•  Motiveren hoe met de resultaten van het milieu-
effectrapport en de inspraak is omgegaan in het 
definitieve bestemmingsplan Buitengebied.

•  Bekendmaking en mededeling bestemmings-
plan Buitengebied. 

Omdat het MER wordt opgesteld om de vast-
stelling van het bestemmingsplan Buitengebied 
herziening 2016 te ondersteunen, wordt het MER 
samen met het ontwerp van het besluit ter inzage 
gelegd. Hierbij worden de eisen en termijnen van 
de bestemmingsplanprocedure aangehouden. 
Naar verwachting zal dit na de zomer van 2017 
het geval zijn. Een ieder wordt in dat kader binnen 
de daartoe gestelde termijnen in de gelegenheid 
gesteld zienswijzen ten aanzien van zowel het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied her-
ziening 2017 als ten aanzien van het MER naar 
voren te brengen. Op grond van het gestelde 
in artikel 7.26b van de Wet milieubeheer is een 
verplichte inzet van de Commissie m.e.r. aan de 
orde. De Commissie m.e.r. zal derhalve om een 
advies op het MER worden gevraagd. 
Bij de verdere planuitwerking en totstandkoming 
van het bestemmingsplan Buitengebied herzie-
ning 2016 worden de gebruikelijke overleginstan-
ties betrokken.

Onderzoek naar milieueffecten, reikwijdte en 
detailniveau
Het MER is gericht op de haalbaarheid van het 
bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 
vanuit de geldende natuur- en milieuwetgeving 
en op de extra mogelijkheden voor bescherming 
van natuur en milieu. In eerste instantie wordt 

de milieu- en beleidsruimte verkend. Binnen 
deze ruimte wordt een alternatief met maximale 
milieueffecten getoetst met het voorontwerpbe-
stemmingsplan  als vertrekpunt. Het resultaat van 
deze milieutoets kan leiden tot een aantal aanvul-
lende regelingen in het ontwerp bestemmingsplan
Het MER maakt de mogelijke milieugevolgen 
inzichtelijk. Zowel de positieve als negatieve 
effecten worden in beeld gebracht. Ook de wis-
selwerking tussen milieuaspecten en eventuele 
cumulatieve effecten met ontwikkelingen nabij 
het plangebied tot 2 km over de gemeentegrens, 
zijn van belang. Voor de invloed van stikstofde-
positie op Natura 2000-gebieden worden Natura 
2000-gebieden tot 10 km over de gemeentegrens 
meegenomen.
De milieuaspecten ammoniak, geur en fijn stof 
worden kwantitatief beoordeeld en onderbouwd. 
Dit gebeurt aan de hand van modelberekenin-
gen. Voor de overige milieuaspecten vindt een 
kwalitatieve analyse plaats. Per aspect wordt aan-
gegeven of en zo ja welke type mitigerende en 
compenserende maatregelen nodig zijn om optre-
dende effecten te verzachten of te voorkomen.
Voor de mogelijke effecten op omliggende Natura 
2000-gebieden wordt een Passende beoordeling 
opgesteld overeenkomstig de eisen in de Wet 
natuurbescherming.

Betrokken partijen en procedure
Initiatiefnemer
Gemeente Maasdriel
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Commissie voor de milieueffectrapportage
De m.e.r.-procedure en met name de rol van de 
Commissie m.e.r. geeft alle belanghebbenden de 
garantie, dat de besluitvorming een toetsbare weg 
doorloopt, waarbij inspraak en advies wezenlijke 
elementen zijn. De Commissie m.e.r. toetst het 
MER in de eindfase.

Zienswijzen en raadpleging
Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om 
gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen op 
het voornemen. De zienswijzen, voorzien van een 
reactie van de gemeente, worden als bijlage bij 
het MER gevoegd. In dezelfde periode worden 
adviseurs en andere bestuursorganen, die een rol 
hebben bij het bestemmingsplan, geraadpleegd 
over de reikwijdte en het detailniveau van het 
MER zoals opgenomen in deze kennisgeving.
Zienswijzen op de kennisgeving kunnen schrifte-
lijk worden verzonden naar: Gemeente Maasdriel, 
Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel.
Bij de indiening van de zienswijze vermeldt u ten-
minste: uw naam, adres, postcode, woonplaats, 
telefoonnummer en handtekening.

Kennisgeving MER (milieueffectrapport) bestemmingsplan 
“Buitengebied herziening 2016” Maasdriel

Aangevraagde omgevings- 
vergunningen (Wabo)

Deelactiviteit bouwen
Kerkdriel, Reinaldstraat/Ipperakkeren diverse huisnummers; 
plaatsen voorgeveldeur (16-03-2017)
Rossum, Nieuwe Kruisstraat 28; plaatsen dakkapel (20-03-
2017)

Deelactiviteit bouwen + milieu 
Rossum, Schoofbandweg 10; bouwen stal huisvesting vleeskal-
veren (08-03-2017)

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
met een termijn van zes weken
Alem, Leimuidenstraat (kadL1848); aanleggen inrit (17-03-2017)
Heerewaarden, Veerstraat 16; legaliseren bestaande pergola 
(17-03-2017)
 
Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is 
meestal een vergunning nodig. Aangevraagde vergunningen 
kunt u níet inzien, verleende vergunningen kunt u wél inzien. Te-
gen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken. Wilt u een 
vergunning inzien? Stuur dan een mail naar  info@maasdriel.nl 
en wij mailen u de vergunning. 

Ontwerp-besluit over omgevingsvergunning 

Voor het adres Bukestraat 1 te Heerewaarden is een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag heeft 
betrekking op het brandveilig gebruik van een multifunctioneel centrum. Het ontwerpbesluit ligt vanaf  30-03-2017 
t/m 10-05-2017 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis daar ter inzage. Voor inzage buiten de openings-
tijden kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0418. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt over het 
voorgenomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, mondeling.

Inspraak voorontwerpbestem-
mingsplan (BP1134) “Buitenge-
bied herziening 2016” Maasdriel
De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplan-
nen voor het buitengebied van de gemeente. De actualisatie 
van de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” 
en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk om actu-
eel beleid en tussentijdse ontwikkelingen in de plannen te 
verwerken, te komen tot harmonisatie van de bestemmings-
regeling voor het buitengebied binnen de Bommelerwaard en 
vanwege de wettelijke verplichting daartoe, die voorschrijft 
dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar 
(artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening). 

In het kader van de voorgenomen actualisatie komen in de 
nieuwe bestemmingsregeling onbenutte gebruiks- en bouw-
mogelijkheden te vervallen. Door de toepassing van actueel 
beleid en actuele wet- en regelgeving, zoals onder meer voor 
Natura 2000-gebieden (externe werking hiervan geeft beper-
kingen voor nieuwe ontwikkelingen), zal de geactualiseerde 
bestemmingsregeling meer consoliderend van aard zijn en 
met name uitgaan van de bestaande situatie.

Het plangebied van de actualisatie omvat het buitengebied 
van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die 
vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan “Tuinbouw 
Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 
Velddriel - Alemse Stoep”.

Inzien
Van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017  ligt het voor-
ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” 
(BP1134) en de daarbij horende stukken tijdens de openings-
tijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op 
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link:http://

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0263.BP1134-VO01 

De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.
BP1134-/NL.IMRO.0263.BP1134-VO01 

Inspraakbijeenkomsten
Op woensdag 12 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in de 
Hoenzadrielzaal van De Leyenstein, Bernhardstraat 2, 5331 
TA Kerkdriel een inloopbijeenkomst georganiseerd waar 
iedereen welkom is. 
Op woensdag 19 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in dorps-
huis Gelre’s End, Molendijk 1, 5321 GG Hedel eveneens een 
inloopbijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom is.

Reageren
Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel wonen 
of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn re-
ageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermel-
ding van BP1134 aan: 
Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerk-
driel.
Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, 
per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hier-
voor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer J. van Kem-
pen en/of de heer N. Aarts.

Besluitenregister

Het college van Maasdriel is van plan mee te werken aan het realiseren van een woning (vervangende nieuwbouw 
bestaande woning)  op het perceel Horenkamp 1  in Ammerzoden (kadastraal bekend gemeente Ammerzoden 
sectie K nummer 426). 

In het geldende bestemmingsplan “Buitengebied, buitendijks deel” heeft het perceel bestemming ‘burgerwoningen’  
Bij deze bestemming is het niet mogelijk om de gevraagde woning te realiseren omdat deze niet voldoet aan de 
maatvoering in het bestemmingsplan. Door met een omgevingsvergunning af te wijken van het geldende bestem-
mingsplan kan toch meegewerkt worden. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het college van Maasdriel is van plan om voor deze ontwikkeling een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurs-
waarde van 48 dB(A) vast te stellen. Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere grenswaarde(n) 
met de daarbij horende bijlage(n) liggen bij de stukken voor de ruimtelijke procedure ter inzage. 

Inzien
Van  30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 liggen de ontwerpbesluiten en de daarbij horende stukken tijdens de 
openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
U kunt het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning ook vinden op 
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.OV0021-ON01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via: 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.OV0021-/NL.IMRO.0263.OV0021-ON01 

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn zienswijzen indienen bij het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 
GA Kerkdriel. Wij ontvangen bij voorkeur schriftelijke zienswijzen, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw zienswijzen 
mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Vertrek uit Nederland
Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het 
buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Geslachtsnaam en voorletters geboortedatum adres datum besluit
Plonka, R.  23-12-1989 Wertsteeg 28, 5331 PE Kerkdriel 15-02-2017
Lakis, E. 07-02-1969 Waaldijk 81, 5327 AB Hurwenen 16-02-2017
Jurek, K.   17-05-1959 Wertsteeg 28, 5331 PE Kerkdriel 24-03-2017

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel 
via telefoonnummer 14 0418.

Waarom nemen wij gegevens op van vertrek naar het buitenland?
Iedereen is verplicht niet eerder aangifte te doen dan vier werken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later 
dan de vijfde dag na de adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij 
het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Dat staat in de Wet BRP. We kunnen de beschik-
king ‘Vertrek uit Nederland’ niet toesturen aan deze persoon, omdat het onbekend is waar hij/zij verblijft. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht publiceren wij daarom deze bekendmaking.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift 
richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA  Kerkdriel. In het be-
zwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.

Bouwkavel 
kopen?

www.maasdriel.nl

Ontwerp-omgevingsvergunning,“Omgevingsvergunning 
Ammerzoden 2016, Horenkamp 1” (OV0021), Maasdriel


