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Gemeente Maasdriel 

Vastgestelde bestemmingsplannen 
'De Grutakker' 
en 
'Ammerzoden-Dorp, herziening 2007' 

Burgemeester en wethouders van 
Maasdriel maken bekend, dat van 
24 april tot en met 4 juni 2008 ter 
inzage liggen de door de gemeente
raad bij besluiten van 27 maart 2008 
vastgestelde bestemmingsplannen 'De 
Grutakker' en 'Ammerzoden-Dorp, 
herziening 2007'. 

'De Grutakker' 
Het plangebied van het bestemmings
pian 'De Grutakker' betreft een per
ceel gelegen tussen Akkerseweg / 
Harenseweg (huidige kassencomplex 
Feteris) kadastraal bekend gemeente 
Hedel, sectie H , nummers 355, 1068, 
1988, 1989 en 3865, en een gedeelte 
van een perceel aan de Harenseweg 
kadastraal bekend gemeente Hedel, 
sectie, L, nummers 285 en 288. 

Het bestemmingspian 'De Grutakker' 
regelt het mogelijk maken van de 
bouw van circa 117 grond gebonden 
woningen. 

Het vastgestelde bestemmingspian 
'De Grutakker' is ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan op 
onderdelen gewijzigd. Deze wijzigin
gen hebben betrekking op: 
- De wijzigingsbevoegdheid naar een 
niet-agrarisch bedrijf bij de bestem
ming 'Agrarisch' 
- Een wijziging van de plankaart en 
toelichting naar aanleiding van een 
reactie van het waterschap 
- De vermelding dat op 11 maart 2008 
door het college een hogere grens
waarde Wet Geluidhinder is vastge
steld 

'Ammerzoden-Dorp, herziening 2007' 
Het bestemmingspian 'Ammerzoden-
Dorp, herziening 2007' betreft een 
aanpassing van de voorschriften op 
de voigende onderdelen: 
- Een aanpassing van de voorschriften 
zodat de bestemmingsplannen 
'Ammerzoden-Dorp 1995' en 
'Ammerzoden-Dorp 1995, herziening 
1998' op elkaar aansluiten zoals 
bedoeld 
- Correctie van artikel 9.6.6. onder f. 
van het bestemmingspian 'Ammerzo
den-Dorp 1995, herziening 1998': toe
voegen van '50 meter' waar dit in de 
tekst is weggevallen 
- Het vervallen van artikel 12 dat het 
aantal toegestane nieuw te bouwen 
woningen tijdens de planperiode 
beperkt tot 80 

Iedereen kan de vastgestelde bestem
mingsplannen inzien tijdens de ope
ningstijden in het gemeentehuis te 
Kerkdriel, Kerkstraat 45. 

Bedenkingen tegen de bestemmings
plannen kunnen gedurende bovenge
noemde termijn naar keuze schrifte
lijk (wat de voorkeur heeft) o f mon
deling bij het college van Gedeputeer
de Staten van Gelderland naar voren 
worden gebracht door 
- Diegenen die tijdig hun zienswijzen 
over de ontwerp-bestemmingsplan-
nen bij de gemeenteraad kenbaar heb
ben gemaakt 
- belanghebbenden die aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest overeenkomstig het bepaalde 
bij artikel 23 van de Wet op de Ruim
telijke Ordening hun zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken 
Ook kan iedereen ten aanzien van de 
wijzigingen die de gemeenteraad heeft 
aangebracht ten opzichte van het ont-
werp-bestemmingsplan gedurende 
dezeifde periode bedenkingen indie
nen bij genoemd college van Gedepu
teerde Staten. 
Schriftelijke bedenkingen moeten 
gericht worden aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, Postbus 9090, 

6800 GX A R N H E M . Fax: 026 - 359 
94 80. Per email kan dit enkel via: 
post@gelderland.nl (onder vermel
ding van: REW/RO/BV). 
Degene die van de mogelijkheid 
gebruik wil maken om mondelinge 
bedenkingen in te brengen kan tijdens 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 
contact opnemen met het secretariaat 
van de afdeling Ruimtelijke Orde
ning: tel. 026 - 359 98 20. 

Voor nadere informatie kunt u con
tact opnemen met Anke Smit, tel. 
(0418) 63 88 12, of mailen naar 
info@maasdriel.nl, t.a.v. Anke Smit. 

Gemeente Maasdriel 

Vaststelling bestemmingsplanwijziging 
'Bestemmingspian Buitengebied, 
Wijziging 2008, Wordragensestraat' 

Burgemeester en wethouders van 
Maasdriel maken bekend, dat zij op 
15 april 2008, ongewijzigd, hebben 
vastgesteld 'Bestemmingspian Buiten
gebied, Wijziging 2008, Wordragense
straat'. 

De bestemmingsplanwijziging regelt 
het vergroten van een agrarisch 
bouwperceel op het perceel kadas
traal bekend gemeente Ammerzoden, 
sectie M , nummers 984 en 266 en 
plaatselijk bekend Wordragensestraat 
48 te Ammerzoden ten behoeve van 
de vergroting van een bestaand glas
tuinbouwbedrijf. De vergroting vindt 
plaats aan de achterzijde van het 
bedrijf. 

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingspian, het wijzigingsplan 
en de daarbij behorende stukken lig
gen van 24 april 2008 tot en met 4 juni 
2008 voor iedereen ter inzage tijdens 
de openingstijden in het gemeentehuis 
te Kerkdriel, Kerkstraat 45. 

Tijdens de inzagetermijn kunnen 
bezwaren bij ons worden ingediend 
door 
- diegenen die tijdig hun zienswijzen 
over het ontwerpbestemmingsplan bij 
het college van burgemeester en wet
houders kenbaar hebben gemaakt (er 
zijn echter geen zienswijzen ontvan
gen) 
- belanghebbenden die aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdens de procedure overeen
komstig afdeling 3.4. Awb hun ziens
wijzen bij het college van burgemees
ter en wethouders kenbaar te maken 
Het bezwaar kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethou
ders van Maasdriel, Postbus 10.000, 
5330 G A Kerkdriel. 
Het indienen van een bezwaar mag 
ook digitaal via http://www.maas-
driel.nl/. Een bezwaarschrift schorst 
de werking van dit besluit niet. 
Indien u dit wenst kunt u, tegelijk met 
de indiening van uw bezwaarschrift, 
een voorlopige voorziening aanvra
gen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20.019, 2500 EA 
's-Gravenhage. 

Voor nadere informatie kunt u con
tact opnemen met mevrouw A. Zwee
rus, tel. 0418 - 63 84 91, of mailen 
naar info@maasdriel.nl t.a.v. A . 
Zweerus. 

Gemeente 
Meerlo-Wanssum 

ning, het wijzigingsplan 'De Cocq. 
van Haeftenstraat 42 in Meerlo' vast 
te stellen. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de daarop betrekking hebbende stuk
ken liggen vanaf 24 april 2008 gedu
rende zes weken tijdens de openings
tijden van het gemeentehuis ter inzage 
bij het loket van de afdeling ROVB. 

Di t plan behelst de uitbreiding van de 
tuinbouwkas, het vergroten van het 
waterbassin en het reserveren van 
ruimte voor opslag van afgedragen 
plantmateriaal. 

Tijdens de inzage termijn kan een 
ieder naar keuze schriftelijk of mon
deling een zienswijze naar voren bren
gen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 1400, 5864 
Z G Meerlo. In deze zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op wel
ke onderdelen van het ontwerpbesluit 
deze betrekking heeft. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren wor
den gebracht bij het loket van de 
afdeling ROVB. Desgewenst kunt u 
hiervoor een afspraak, telefoonnum
mer (0478) 699262, maken. Van de 
mondelinge zienswijze wordt een ver
slag gemaakt. 

Meerlo, 23 april 2008. 
Mr. J.H. Hahn, burgemeester. 
Mr. F.H.J.M. de Ruyter, secretaris. 

. jfij Sfeervol M e e r s s e n 

Partiele herziening 'Buitengebied 
1995, herbouw woning Raar 17' 

Burgemeester en wethouders van 
Meerssen maken ingevolge artikel 23 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning bekend dat voor eenieder het 
ontwerp van de partiele herziening 
'buitengebied 1995, herbouw woning 
Raar 17', vanaf 24 april 2008, gedu
rende een periode van 6 weken, op 
afspraak bij het klantenbureau Bou
wen & Milieu (043-3661702), ter inza
ge ligt. 

Met de partiele herziening van het 
buitengebied 1995 wordt o.m. beoogd 
een juridisch - planologisch kader te 
bieden voor de ontwikkelingen ter 
plekke van Raar 17, welke betreft de 
herbouw van een burgerwoning en de 
wijziging van de huidige bestemming 
'agrarisch gebied met hoge land
schappelijke waarde tevens grondwa
terbeschermingsgebied' in een woon
bestemming ter plekke van de huidi
ge, bestaande woning met opstallen 
en een wijziging van bedrijfsdoelein
den in de bestemming 'agrarisch 
gebied met landschappelijke en 
natuurlijke waarden' voor het gebied 
achter de huidige woning met opstal
len. 
Gedurende bovenstaande termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling 
zijn/haar zienswijze over het ontwerp 
naar voren brengen bij de gemeente
raad. Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de Gemeenteraad 
van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB 
Meerssen. Mondelinge zienswijzen 
kunnen worden ingediend bij de 
Afdeling Bouwen & Milieu, na telefo
nische afspraak met mw. ir. Renee 

Kuppers (043-3661705). Van hetgeen 
mondeling naar voren wordt 
gebracht, wordt een verslag gemaakt. 

Meerssen, 23 april 2008. 
Burgemeester en wethouders van 
Meerssen. 

i j j j Sfeervol M e e r s s e n 

Goedkeuring bestemmingspian Buiten
gebied 1995, partiele herziening IJze-
renkuilen 23 

Burgemeester en wethouders van 
Meerssen maken ingevolge het 
bepaalde in art. 28 lid 6 Wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend, dat 
Gedeputeerde Staten van Limburg in 
hun vergadering van 8 april 2008 de 
partiele herziening van het bestem
mingspian Buitengebied 1995, voor 
IJzerenkuilen 23 goedgekeurd. De 
partiele herziening heeft betrekking 
op het perceel, kadastraal bekend 
Meerssen, sektie B, nummers 3870, 
6203 en 6284 (postcode 6231 A A ) . 
Het perceel ligt oostelijk van de IJze-
renkuilenweg en ten noordelijk van de 
Oliebergweg. Het plan biedt een jur i 
disch - planologisch kader voor het 
omzetten van hoveniersbedrijf naar 
de bestemming woondoeleinden en 
agrarisch gebied met landschappelijke 
en natuurlijke waarde tevens water
wingebied. 

Wij maken een ieder er op attent dat 
het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg tezamen met het 
bestemmingspian met ingang van 
donderdag 24 april 2008 gedurende 
zes weken ter inzage ligt op afspraak 
bij het klantenbureau Bouwen & 
Milieu op de eerste verdieping van het 
Bestuurscentrum gelegen aan Beek-
straat 51 te Meerssen (tel.nummer 
043-3661702). 

Onder verwijzing naar het bepaalde in 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
kan tegen het besluit beroep worden 
ingesteld. Beroep kan worden inge
steld door een belanghebbende die 
binnen de in de wet gestelde termijn 
bedenkingen heeft ingebracht bij 
Gedeputeerde Staten, alsmede door 
een belanghebbende die aantoont dat 
hi j redelijkerwijs niet in staat is 
geweest dit tijdig te doen. 

Eventuele beroepen dienen te worden 
gericht aan de Afdeling bestuurs
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha
ge. De beroepen dienen te worden 
ingesteld gedurende de termijn van 
zes weken dat het besluit met het 
bestemmingspian ter inzage ligt. 

Het besluit treedt in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuurs
rechtspraak van de Raad van State is 
ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Meerssen, 23 april 2008. 
Burgemeester en wethouders van 
Meerssen. 

Openbare bekendmaking 

Burgemeester en wethouders van 
Meerlo-Wanssum maken bekend dat 
zij voornemens zijn om, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 11 
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-

Tractatenblad 

Neem nu een abonnement op het Tractatenblad.;, 

Bevat tekst en gegevens van verdragen die Nederland met andere ianden of 
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Menaldumadeel 
Wet op de ruimtelijke ordening 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Menaldumadeel maken inge
volge artikel 22 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de 
raad van die gemeente in zijn vergade
ring van 3 april 2008 heeft verklaard dat 
een herziening van het bestemmings
pian Glastuinbouwgebied wordt voor
bereid voor het perceel kadastraal 
bekend gemeente Berlikum, sectie E, 
nr. 393, gelegen aan de Butenpole te 
Berlikum. 

Het besluit treedt in werking op donder
dag 24 april 2008 en ligt vanaf die dag 
met de daarbij behorende tekening voor 
een ieder ter inzage bij de centrale balie 
van het gemeentekantoor, Dyksterbuor-
ren 16 te Menaldum. 

Voor degene wiens belang rechtstreeks 
bij de hiervoor genoemde besluiten is 
betrokken staat ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht de mogelijkheid open 
daartegen binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeenteraad, Postbus 3, 9036 ZW 
Menaldum. 

Degene die een bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, indien het besluit op 
korte termijn onher-stelbare gevolgen 
met zich meebrengt, desgewenst de 
president van de Arrondissements
rechtbank, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1702, 8901 CA Leeuwarden ver
zoeken de werking van het aangevoch
ten besluit te schorsen. Een dergelijk 
verzoek moet gemotiveerd worden inge
diend. 

Menaldum, 23 april 2008. 

Burgemeester en wethouders 
voornoemd. 

G E M E E N T 
MIDDEN-DRE 
Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van 
Midden-Drenthe maken als bevoegd 
gezag, gelet op artikel 7.8b, lid 5 van de 
Wet milieubeheer het voigende bekend. 

Op 28 maart 2008 heeft de heer De 
Ronde, voor de inrichting aan Beilerweg 
30 in Hooghalen in de gemeente 
Midden-Drenthe, een aanmeidingsnoti-
tie MER-beoordeling krachtens de Wet 
milieubeheer ingediend voor een pluim-
veehouderij. 

Het voornemen van de heer De Ronde 
is om de pluimveehouderij te moderni-
seren en uit te breiden ten opzichte van 
de reeds vergunde milieusituatie. 
Conform de geldende vergunning 
mogen 29.650 leghennen gehuisvest 
worden in traditionele stallen. Het voor
nemen is om op deze locatie het bedrijf 
enerzijds te moderniseren en anderzijds 
uit te breiden naar totaal 59.900 leghen
nen. De leghennen zullen emissiearm 
worden gehuisvest 

Deze activiteit is onderworpen aan een 
milieueffectrapportage beoordelings-
plicht door het bevoegd gezag ingevolge 
het Besluit milieueffectrapportage 1994 
(gewijzigd 1999 en 2006) jo. artikel 7.4 
van de Wet milieubeheer. 

Het college van burgemeester en wet
houders van Midden-Drenthe heeft op 4 
april 2008 besloten dat door de heer De 
Ronde geen milieueffectrapportage 
hoeft worden opgesteld, voordat door 
hen een definitieve beslissing wordt 
genomen op een aanvraag om een ver
gunning ingevolge de Wet milieubeheer 
voor de voorgenomen activiteit. 

Volgens het college van burgemeester 
en wethouders van Midden-Drenthe 
leidt de voorgenomen activiteit, gezien 
de omstandigheden waaronder zij wordt 
ondernomen, niet tot belangrijke nadeli
ge gevolgen voor het milieu. 

Inzage 
Het besluit en de reievante stukken lig
gen van 23 april tot 4 juni 2008 ter inza
ge bij de Gemeentewinkel te Beilen. U 
kunt de stukken, na telefonische 
afspraak, ook inzien op donderdag
avond tot 20.00 uur op onze locatie in 
Beilen. 

De beschikking betreft een procedure 
ter voorbereiding van het besluit op de 
aanvraag om een milieuvergunning. 
Conform artikel 6:3 van de Algemene 
wet bestuursrecht is tegen deze beslis
sing geen bezwaar of beroep mogelijk 
tenzij deze beslissing de belanghebben
de los van het voor te bereiden besluit 
rechtstreeks in zijn belang treft. 


