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Besluitenregister
Geweigerde omgevingsvergunning
•  Rossum, Schoofbandweg 10; aanleggen vijver, aanleggen aardenwal en reali-

seren in- en uitrit (11-04-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen en in strijd met bestemmingsplan
• Hedel, Drielseweg 40 en 40a; bouwen garage/schuur (10-04-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Velddriel, Wordenseweg 40; afwijken bestemmingsplan voor bouwen bedrijfs-

ruimte  (07-04-2017)
Deelactiviteit monument
• Hurwenen, Waaldijk 8; bouwen badkamer (12-04-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Hedel, Voorstraat en Molenstraat; het organiseren van Koningsdag 2017  

(12-04-2017)
Drank- en horecawet
•  Alem, Veerweg; zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende 

drank tijdens Koningsdag 2017 (11-04-2017)
Telecommunicatiewet
•  Alem, Leimuidenstraat 6; werkzaamheden aan het openbaar telecommunica-

tienetwerk (07-04-2017)
•  Kerkdriel, Hoorzik 7c; werkzaamheden aan het openbaar telecommunicatienet-

werk (07-04-2017)
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 
bekendmaking/verzending (= datum tussen haakjes), een gemotiveerd bezwaar-
schrift bij het college van burgemeester 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 voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Kerdriel herziening 2015, reparatie Paterstraat 
13-15’ (BP1125-VG02), Maasdriel 
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Maasdriel het bestemmingsplan ‘Kerkdriel 
herziening 2015, reparatie Paterstraat 13-15’ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
maakt het mogelijk om de bestaande kleinschalige bedrijfsactiviteiten (een koetserij) op het 
perceel Paterstraat 13-15 in Kerkdriel onder voorwaarden en met de nodige beperkingen 
voort te zetten. 

Bestuurlijke lus
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 14 december 2016 een 
tussenuitspraak gedaan met nummer 201604017/1/R1. Zij heeft via deze tussenuitspraak 
de zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen 
om het besluit van 14 april 2016 te herstellen, met in achtneming van de overwegingen in de 
tussenuitspraak, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te 
worden. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoeft niet te worden toegepast, zo-
dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan niet in ontwerp ter inzage hoeft te worden 
gelegd. De volgende onderdelen zijn gerepareerd: 
•   Art. 3.1 lid a. van de regels met betrekking tot de bedrijfsmatige verhuur van koetsen als 

ondergeschikte nevenactiviteit; 
•   Art. 4.1 lid c. van de regels met betrekking tot de functieaanduiding van de ontsluiting van 

het achtergelegen bedrijfsperceel; 
•  Art. 3.2.3 van de regels met betrekking tot de geluidswerende voorzieningen;
•  Toevoeging van de aanvullende notitie akoestisch onderzoek’ d.d. 23 januari 2017; 
•  De toelichting van het bestemmingsplan (te weten art. 1.1, 2.2, 4.5, 5.1 en 5.2). 
Inzage
Van 20 april t/m 31 mei 2017 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 
horende stukken tijdens de openingstijden 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.BP1125-VG02 
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1125-/NL.IMRO.0263.BP1125-VG02
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er 
is alleen beroep mogelijk tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan 
zijn aangebracht. Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Graven-
hage.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 
op 11 augustus 2016 met nummer 201604017/2/R1 een uitspraak gedaan. Bij wijze van 
voorlopige voorziening is het besluit van de gemeenteraad van 14 april 2016, waarbij het 
bestemmingsplan “Kerkdriel herziening 2015, reparatie Paterstraat 13-15” is vastgesteld, 
geschorst. De bovengenoemde tussenuitspraak heeft deze schorsing niet opgeheven.

Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch. 

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning 
Voor het adres Blankensteijn 21, 5321 GN Hedel is op 6 
december 2011 een omgevingsvergunning aangevraagd. De 
aanvraag heeft betrekking op een onbemand tankstation.
Het college is van plan deze omgevingsvergunning voor 
activiteit milieu in te trekken.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20-04-2017 t/m 31-05-2017 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis daar ter 
inzage. Voor inzage buiten de openingstijden kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer 14 0418. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst 
Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen zienswij-
zen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt over het voor-
genomen collegebesluit. Dit kan schriftelijk of, na afspraak, 
mondeling.

Ontwerpbestemmingsplan “Velddriel Zuid 
2017” (BP1144) en ontwerpbeeldkwali-
teitsplan Velddriel Zuid, Maasdriel
Ontwerpbestemmingsplan
Er is een woningbouwplan in voorbereiding voor de locatie Velddriel Zuid. Dit 
woningbouwplan maakt de realisatie van maximaal 120 woningen mogelijk. Het 
plangebied ligt ten zuiden van de Voorstraat en de Sint Antoniusstraat in Veld-
driel. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het bestemmingsplan, een 
beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richt-
lijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. 
Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij 
de beoordeling van in te dienen bouwplannen voor deze locatie. De bedoeling is 
dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitplan gelijktijdig met vaststelling van het 
bestemmingsplan vaststelt als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota.
Inzien
Van 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en 
de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tehuis. 
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.BP1144-
ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plan-
nen/NL.IMRO.0263.BP1144-/NL.IMRO.0263.BP1144-ON01
Inloopavond
Op woensdag 3 mei 2017 wordt van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond geor-
ganiseerd in de Boxhof in Velddriel. Iedereen is welkom. 
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Uw zienswijze 
stuurt u onder vermelding van ‘BP1144’ aan: de gemeenteraad van Maasdriel, 
Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.
Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, 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 en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Meldingen Activiteitenbesluit
Voor onderstaande adressen is een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
ingediend.
Wertsteeg 18, 5331 PE Kerkdriel, melding is ontvangen op 10-04-2017 en 
heeft betrekking op uitbreiden kwekerij. 
Burg. van Randwijckstraat 82a, 5328 AV Rossum, melding is ontvangen op 
07-04-2017 en heeft betrekking op veranderen fruitteeltbedrijf. 
De meldingen liggen niet ter inzage en er bestaat geen mogelijkheid voor het 
maken van bezwaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omge-
vingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Rossum, Willem Alexanderstraat 21; aanbouw aan entree (09-04-2017)
•  Well, Wellseindsestraat 6; bouwen hooiberg/tuinkamer (11-04-2017)
Deelactiviteit bouwen + brandveilig gebruik
•  Rossum, Kerkstraat 9; realiseren 3 extra hotelkamers en brandveilig gebruik (10-04-2017) 
Deelactiviteit bouwen + monument
•  Hurwenen, Waaldijk 8; bouwen badkamer  (09-04-2017)

Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergunning nodig. 
Aangevraagde vergunningen kunt u niet inzien, verleende vergunningen kunt u wel inzien. 
Tegen verleende vergunningen kunt u bezwaar maken.


