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Melding Activiteitenbesluit
Voor het adres Ipperakkeren 11a, 5331 XL Kerkdriel is een melding op grond van het Activi-
teitenbesluit ingediend. De melding is ontvangen op 11 juli 2017 en heeft betrekking op het 
starten van een kindercentrum. De melding ligt niet ter inzage en er bestaat geen mogelijk-
heid 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
•  Kerkdriel, Ambachtstraat 6; verbouwen bedrijfspand naar 3 appartementen (11-07-2017)
•  Kerkdriel, Lindestraat ong.(kad Mdl N 3501); bouwen woning (12-07-2017)
•  Rossum, Slotselaan 1a; uitbreiden woning (07-07-2017)

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. 
Tegen 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. 

Besluitenregister
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
•  Kerkdriel, Wiekerseweg ong ( kad MDL N 3185); bouwen 

woning met bijgebouw (07-07-017)
Buitenbehandeling gestelde omgevingsvergunning
•  Kerkdriel, Brouwersstraat 16; plaatsen airco (12-07-2017)
•  Kerkdriel, Pietersdijk – Piekenwaardweg; plaatsen reclame 

(12-07-2017)
Geweigerde omgevingsvergunning
•  Alem, ‘’t Buske 1; legaliseren schutting (11-07-2017)
Verleende omgevingsvergunningen (Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Well, Wellsedijk 24; plaatsen tuinhuis (10-07-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan en deelacti-
viteit bouwen
•  Ammerzoden, Walderweg 2; plaatsen tijdelijke kantoorunit 

(10-7-2017)
•  Ammerzoden, Wellsedam 8; oprichten dakopbouw (12-07-

2017)
•  Kerkdriel, Ipperakkeren 11a; bouwen kindercentrum voor 

10 jaar (06-07-2017)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Kerkdriel, Kerkstraat 32a; wijzigen gebruik detailhandel 

naar dienstverlening vestiging regiobank (10-07-2017)
Deelactiviteit aanleggen weg
•  Velddriel, Drielseweg; renoveren weg (10-07-2017)
Drank- en horecawet
•  Hedel, Kasteellaan; ontheffi ng tijdelijk zwak-alcohol 

houdende drank verstrekken tijdens Rockketten festival 9 
september 2017 (10-07-2017)  

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 be-
zwaarschrift 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, 
postbus 9030 6800 EM Arnhem.

Ontwerpbestemmingsplan “Rossum herziening 
2016, Burg. van Randwijckstraat 21b” (BP1142), 
Maasdriel
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel gelegen tussen de Burgemeester 
van Randwijckstraat en de Koningstraat in Rossum één vrijstaande woning met bijbehorende 
bijgebouwen te realiseren. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Rossum sectie B 
nummer 2928 (gedeeltelijk). 
Het perceel heeft reeds de bestemming ‘Wonen” . Om de bouw van een woning plano-
logisch-juridisch mogelijk te maken is de toekenning van een bouwaanduiding voor één 
vrijstaande woning noodzakelijk. De voorgevellijn komt te liggen aan de Burgemeester van 
Randwijckstraat. 
Inzien
Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ho-
rende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de 
Kerkstraat 45 in Kerkdriel. 
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.BP1142-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/
NL.IMRO.0263.BP1142-/NL.IMRO.0263.BP1142-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u 
onder vermelding van ‘BP1142’ 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 be-
handelend ambtenaar.
BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER  
Het college van Maasdriel is van plan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde 
van 48 dB(A) vast te stellen in verband met de toekenning van één vrijstaande woning op het 
bovengenoemde perceel tussen de Burgemeester van Randwijckstraat en de Koningstraat in 
Rossum. 
Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daar-
bij horende bijlage(n) ligt van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 voor iedereen ter inzage 
tijdens de openingstijden in het gemeen¬tehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerpbe-
sluit bij het college van Maasdriel, Post¬bus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. 
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel de gemeente en vraag naar het Team Beleid & Regie.

Vastgestelde bestemmings-
planwijziging “Buitengebied 
wijziging 2017, Veersteeg 12a”, 
(BP1165) Maasdriel”
Het college heeft de bestemmingsplanwijziging op 18 juli 
2017 vastgesteld. Dit wijzigingsplan regelt  de juridisch-pla-
nologische verwijdering van de aanduiding ‘glastuinbouw’ 
en het ‘agrarische bouwblok’ op het agrarische perceel 
aan de Veersteeg 12a in Kerkdriel, kadastraal bekend als 
gemeente Maasdriel sectie N 849 in Kerkdriel.  
De verwijdering van de aanduiding ‘glastuinbouw’ en de sa-
nering van de kassen ter plaatse waren in combinatie met 
de sanering van het glastuinbouwbedrijf aan de Lenshoek 
noodzakelijk als compensatie voor de oprichting van twee 
burgerwoningen aan de Wellseindsestraat in Wellseind. 
Inzien
Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ligt het wijzigings-
plan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstij-
den voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de 
Kerkstraat 45 in Kerkdriel. 
U kunt het wijzigingsplan 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.BP1165-VG01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1165-/
NL.IMRO.0263.BP1165-VG01
Reageren 
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden be-
roep tegen het vastgestelde wijzigingsplan worden inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State
•  door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend 

op het ontwerp wijzigingsplan
•  tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het wijzigings-

plan zijn aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 

in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Het beroep kunt u richten aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20.019, 2500 EA ‘s GRAVENHAGE. 
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het 
indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Als van deze mogelijkheid 
gebruik wordt gemaakt, treedt het wijzigingsplan niet in 
werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. 
Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een 
voorlopige voorziening is griffi erecht verschuldigd. 
Meer informatie
Bel de gemeente en vraag naar het team Beleid & Regie.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2016, Lenshoek en Wellseindse-
straat” (BP1151), Maasdriel 

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 6 juli 2017 ongewijzigd vastgesteld 
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om ter compensatie van de sanering van de glas-
opstanden aan de Lenshoek 6 in Well twee burgerwoningen op te richten aan de Wellseind-
sestraat in Well, kadastraal bekend als gemeente Ammerzoden sectie L nummers 80, 109, 
118 en 119. In het kader van deze ontwikkeling wordt op het perceel aan de Lenshoek 6 ook 
het agrarische bouwblok wegbestemd. 
Inzien
Van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 ligt het vastgestelde bestemmingsplan en de 
daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeente-
huis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. 
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.BP1151-VG01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1151-/NL.IMRO.0263.BP1151-
VG01
Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestem-
mingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
• tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswij-

zen bij de gemeenteraad in te dienen. 
Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van 
beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 
Meer informatie
Bel de gemeente en vraag naar het team Beleid & Regie.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2016” (BP1134) met ontwerp 
planMER, Maasdriel
De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplannen voor het buiten-
gebied van de gemeente. De actualisatie van de bestemmingsplannen “Bui-
tengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk 
om actueel beleid en tussentijdse ontwikkelingen in de plannen te verwerken. 
Beoogd wordt te komen tot harmonisatie van de bestemmingsregelingen voor 
het buitengebied binnen de Bommelerwaard. Verder schrijft de wet voor, dat 
bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar (artikel 3.1 lid 2 Wet 
ruimtelijke ordening). 
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), is de geactualiseerde bestemmingsregeling 
meer consoliderend van aard en wordt met name uitgegaan van de bestaande 
situatie. In dat kader komen in de nieuwe bestemmingsregeling veel onbenutte 
gebruiks- en bouwmogelijkheden voor (vooral agrarische) bedrijven te vervallen.
Het plangebied van de actualisatie omvat het buitengebied van de gemeente 
Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpas-
singsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 
Velddriel - Alemse Stoep”.
Het ontwerp van het bestemmingsplan is grotendeels conserverend, maar in het 
plan zijn diverse particuliere initiatieven opgenomen. Hieronder vallen enkele 
bedrijfsuitbreidingen, verandering van agrarische bouwvlakken en functieveran-
deringen (bijvoorbeeld sloop van agrarische bedrijfsbebouwing en nieuwbouw 
van woningen (VAB)).
Gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan is een ontwerp van het 
planMER opgesteld, aangezien het ontwerpbestemmingsplan kaderstellend 
is voor m.e.r.-(boordelings)activiteiten, voornamelijk in de vorm van de ontwik-
kelingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven. Tevens is volgens de Wet 
natuurbescherming een passende beoordeling verplicht voor het ontwerp-
bestemmingsplan. Het ontwerp van het planMER, getiteld “MER bestemmings-
plan Buitengebied Maasdriel”, ligt tezamen met het ontwerpbestemmingsplan 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. 
Inzien
Van 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 liggen de ontwerpen van het 
bestemmingsplan en het plan-MER met de daarbij behorende stukken tijdens de 
openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan Kerkstraat 45 
in Kerkdriel. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op; 
• onze website www.maasdriel.nl;
•  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl  via de link http://www.ruimtelijkeplan-

nen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1134-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plan-
nen/NL.IMRO.0263.BP1134-/NL.IMRO.0263.BP1134-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het ontwerp van de plannen. 
Uw zienswijze stuurt u onder vermelding van “BP1134” 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 de gemeente en vraag naar de heer J. van Kempen of de heer N. Aarts.

Vastgesteld bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitplan “Ammerzoden 
Noord 2016” (BP1155), Maasdriel 
De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan met bijbehorend beeld-
kwaliteitplan op 6 juli 2017 ongewijzigd vastgesteld.
In het bestemmingsplan worden maximaal 32 woningen mogelijk 
gemaakt. Het plangebied ligt ten noorden van de kern Ammerzoden 
tussen de Uilecotenweg en de Hoge Heiligenweg en sluit aan op de 
eerste fase van de woningbouwontwikkeling Ammerzoden Noord. 
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het bestemmings-
plan, een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan bevat 
spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente 
in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsings-
kader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van in te dienen 
bouwplannen voor deze locatie. 
Inzien
Van 20 juli 2017  tot en met 30 augustus 2017  ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openings-
tijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 
45 in Kerkdriel. 
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.
BP1155-VG01  
De bronbestanden zijn beschikbaar via 
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1155-/
NL.IMRO.0263.BP1155-VG01

Beroep
Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
• door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan
• tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn 
aangebracht
•  door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 

geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. 
Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20.019, 2500 EA  ’s-Gravenhage.
Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van 
een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u 
van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het 
indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening 
wordt griffi erecht geheven. 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 
dat 
•  de belanghebbende in het beroepschrift moet vermelden dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is;
•  de belanghebbende binnen de beroepstermijn moet aangeven welke 

beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit (na afl oop van de 
beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aange-
voerd; het beroep is dan niet ontvankelijk);

• de Raad van State het beroepschrift versneld behandelt.
Meer informatie
Bel de gemeente en vraag naar mevrouw D. van Lienden.

Bekendmaking Ontwerpbesluit Wet 
Geluidhinder, Drielse Veldweg 23 te Velddriel, 
Maasdriel
Het college van Maasdriel is van plan een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde 
van 48 dB(A) vast te stellen in verband met de realisatie van een woning aan Drielse Veld-
weg 23 te Velddriel.
Inzien
Het ontwerpbesluit en het verzoek voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daar-
bij horende bijlage(n) ligt van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 voor iedereen ter inzage 
tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel. Dit ontwerp-
besluit ligt tegelijkertijd ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 
2016’ (BP1134) waarin de bouw van de woning mogelijk gemaakt.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen over het ontwerp-
besluit bij het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. 
Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur schriftelijk, per e-mail is niet mogelijk!
Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel gemeente en vraag naar de heer van Avezaath.

Bouwkavel kopen?  www.maasdriel.nl

Wij 
wensen 

u 
een 
fi jne 

vakantie 
toe!


