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Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk voor Tennet om 
een ondergrondse hoogspanningskabel aan te leggen 
binnen het grondgebied van de gemeente Maasdriel. 
Het nieuwe tracé van de hoogspanningskabel (150.000 
Volt) loopt van Zaltbommel tot Wamel. Het tracé zal 
binnen de gemeente Maasdriel grotendeels langs de 
Van Heemstraweg komen te liggen. De extra hoogspan-
ningsverbinding is op grond van de Elektriciteitswet 
1988 wettelijk verplicht en noodzakelijk om de betrouw-
baarheid van het netwerk te garanderen. De inbedrijf-
name van de nieuwe hoogspanningskabel staat gepland 
voor medio 2019.  
Inzien
Van 26 oktober t/m 6 december 2017 ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de 
openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeen-
tehuis. 
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op; 
• www.maasdriel.nl;

• www.ruimtelijkeplannen.nl via de link 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0263.BP1139-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.
digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1139-/
NL.IMRO.0263.BP1139-ON01
Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het 
ontwerpplan. Uw zienswijze stuurt u onder vermelding 
van ‘BP1139’ 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 ambte-
naar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar de heer S. 
Bosch.

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
(Wabo)
Deelactiviteit bouwen
•  Ammerzoden, Hogesteeg 46; plaatsen dakkapel op tuinhuis (18-10-2017)
•  Kerkdriel, Bulkseweg 2b; wijzigen gevel (18-10-2017)
•  Rossum, Maasdijk 9; vergroten woning en herbouwen bijgebouw (17-10-2017)
•  Rossum, Maasdijk 30; verbouwen achterhuis (12-10-2017)
•  Rossum, Sluis St. Andries; vervangen van twee houten afmeerpalen van wacht-

plaats (13-10-2017)
•  Hurwenen, Dorpsstraat; kappen van bomen (18-10-2017)
•  Kerkdriel, Kaapeind en Kievitsham; kappen van bomen(18-10-2017)
•  Well, Heust en Weigraaf; kappen van bomen (18-10-2017)
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning met een termijn van 
zes weken
•  Velddriel, Kapelstraat ong; moderniseren reeds aanwezige antenne installatie in 

toren (16-10-2017)
Voor het slopen, bouwen en veranderen van bouwwerken is meestal een vergun-
ning 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. 

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Deelactiviteit in strijd met bestemmingsplan
•  Alem, ’t Buske 1; wijzigen gebruik van dienstverlening 

naar wonen (17-10-2017)
Algemene Plaatselijke Verordening
•  Ammerzoden, Haarstraat 44; verkoopvergunning vuur-

werk op 28, 29, en 30 december 2017 (16-10-2017)
•  Hedel, Molendijk 1a; vergunning voor het organiseren 

van feestweekend ter gelegenheid van Paardenmarkt 
Hedel op 5 en 6 november 2017 (18-10-2017)

•  Hedel, Wilhelminastraat 2; vergunning voor horeca-ac-
tiviteiten in tent tijdens Paardenmarkt Hedel 7 novem-
ber 2017 (19-10-2017)

•  Hedel, Dreef 2a; vergunning voor het organiseren van 
activiteiten tijdens Paardenmarkt Hedel 6 november 
2017 (19-10-2017)

•  Kerkdriel, Industriestraat 1; verkoopvergunning vuur-
werk op 28, 29 en 30 december 2017 (16-10-2017)

•  Kerkdriel, Steenbeemdstraat 11; vergunning voor het 
organiseren van open dag en vaardigheidstoets op 28 
oktober 2017 (18-10-2017)

•  Kerkdriel, Nieuwstraat 3a; terrasvergunning voor Eeterij 
De Engel voor 3 jaar 2018, 2019 en 2020 (18-10-2017)

Wet op de kansspelen
•  Maasdriel, Diversen; loterijvergunning november 2017 

Zwemvereniging Kerkdriel (16-10-2017)
Drank- en horecawet
•  Kerkdriel, Berm 47, verlenging drank- en horecaver-

gunning voor restaurant Fika (18-10-2017)
•  Hedel, Molendijk 16; het zonder vergunning verstrek-

ken van zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik ter 
plaatse Paardenmarkt Hedel 5 en 6 november 2017 
(18-10-2017)

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 bekendma-
king/verzending (= datum tussen haakjes), een gemoti-
veerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Maasdriel indienen. Een bezwaar-
schrift schorst niet de werking van dit besluit. Indien u dit 
wenst, kunt u tegelijk met de indiening van uw bezwaar-
schrift, een verzoek voor het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030 6800 EM 
Arnhem.
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Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening 2017, 
150kV-kabelverbinding Zaltbommel-Wamel’ (BP1139), 
Maasdriel


