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Omgevingsvergunningen
De aanvraag en de verleende vergunningen kunt u op afspraak komen inzien
I.

Ontvangen aanvraag

Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Bouwen:
Oude Weisestraat 14, 6654BJ, bouwen bijgebouw (22-03-2020)
Bovengenoemde aanvraag met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak komen inzien totdat er op
de aanvragen is beslist. U kunt contact opnemen met de gemeentewinkel tijdens de openingstijden via
telefoonnummer 088-432 70 00 . Tegen de ingediende aanvraag omgevingsvergunning kunt u geen
bezwaar maken of beroep instellen. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.
II.

Verleende vergunningen:

De onderstaande vergunningen zijn door burgemeester en wethouders verleend.
Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Bloesemstraat 13, 6654AM, herbouwen agrarische loods (20-03-2020)
Druten:
Bouwen:
Kerkstraat 60, 6651KG, verharden terrein en plaatsen hekwerk (24-03-2020)
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Ticheldreef 51, 6651SH, uitbreiden woning (23-03-2020)
Vijverhof 38, 6651JT, bouwen woning (24-03-2020)
Bouwen, aanleggen en uitweg:
Pa Hoeklaan 25, 25A, 25Z1 t/m 25Z8 en 27, 27A, 27Z1 t/m 27Z20, 6651TE, bouwen 24 zorgstudio’s
en 2 appartementen (25-03-2020)
Horssen:
Bouwen, afwijking bestemmingsplan en uitweg:
Batenburgsestraat 1, 6631KZ, bouwen bedrijfswoning en tijdelijk plaatsen woonunit (23-03-2020)
Inzien besluiten
Bovenstaande besluiten zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving zal daarom niet altijd
volledig zijn. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de besluiten, dan is het verstandig om de besluiten
met de bijbehorende stukken op afspraak te komen inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de
gemeentewinkel via telefoonnummer 088-432 70 00 .
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Inwerkingtreding
Deze omgevingsvergunningen treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Dit betekent dat de vergunning op de dag na verzending in werking treedt.
Deze omgevingsvergunning Pa Hoeklaan 25, 25A, 25Z1 t/m 25Z8 en 27, 27A, 27Z1 t/m 27Z20 te Druten
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Dit betekent dat de vergunning na zes weken na verzending ervan in werking treedt, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten kunnen hiertegen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de besluiten een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6650 AA Druten.
Voorlopige voorziening
Om te voorkomen dat van een omgevingsvergunning gebruik wordt gemaakt, kunnen belanghebbenden, die een bezwaarschrift of een beroepschrift hebben ingediend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening sturen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Het is ook mogelijk om digitaal een verzoekschrift in te dienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
II.

Geweigerde omgevingsvergunning:

De onderstaande omgevingsvergunning is door burgemeester en wethouders geweigerd.
Omgevingsvergunning:
Horssen:
Uitweg:
Middelwaard 17, 6631BJ, aanleggen uitweg (26-03-2020)
Inzien besluit
Bovenstaand besluit is kort en kernachtig omschreven. De omschrijving zal daarom niet altijd volledig
zijn. Als u een volledig beeld wilt krijgen van het besluit, dan is het verstandig om het besluit met de
bijbehorende stukken op afspraak te komen inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeentewinkel via telefoonnummer 088-432 70 00 .
Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaand besluit kunnen hiertegen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6650 AA Druten.
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Melding Activiteitenbesluit milieubeheer,
Energieweg 80 in Druten
Op 28 februari 2020 hebben wij de melding ontvangen voor het veranderen van activiteiten van de
KARWEI op de locatie Energieweg 80 te Druten.
Het betreft een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit
genoemd).
Activiteiten
Er is gemeld dat de huidige KARWEI wordt uitgebreid met ca. 280m2 winkelruimte.
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
De melding bestaat uit de volgende gegevens:
meldingsformulier Activiteitenbesluit, AIMsessie: A9tanzlyt8l, ontvangen op 28 februari 2020;
•
plattegronden van de bestaande en nieuwe inrichting, ontvangen op 28 februari 2020;
•
situatieschets van de directe omgeving, ontvangen op 28 februari 2020.
•
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer is compleet
De melding Activiteitenbesluit milieubeheer voldoet aan de indieningsvereisten die gelden voor het
doen van deze melding (afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit).
Deze melding wordt digitaal gepubliceerd door de Gemeente Druten in het elektronisch gemeenteblad,
te raadplegen via http://www.druten.nl/plaatselijk-nieuws/bekendmakingen_41513/
Controle
Het Activiteitenbesluit en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling bevat artikelen waar uw inrichting aan moet voldoen. In de toekomst zal uw inrichting hier op worden gecontroleerd.
Mogelijk andere regelgeving van toepassing
Deze beoordeling richt zich enkel op de compleetheid van uw melding onder het Activiteitenbesluit en
geldt niet per definitie als een toestemming voor de door u gemelde activiteiten. Mogelijk is naast dit
besluit nog andere regelgeving op uw inrichting van toepassing.
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief?
Neem dan contact op met de heer H. Klein Velderman, telefoonnummer: 024 – 751 7700.
Zaaknummer
Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z20.101992.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u
contact met ons opneemt.

Druten, 1 april 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

