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

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Druten:
Bouwen, reclame en afwijking bestemmingsplan:
Koningstraat 101, 6651KK, plaatsen reclamelogo’s en beplanten rotonde (06-01-2020);
Puiflijk:
Bouwen:
Kerkstraat 37, 6655KB, plaatsen overkapping (08-01-2020).
Bovengenoemde aanvragen 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 aanvragen omgevingsvergunning kunt u geen
bezwaar maken of beroep instellen. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.
II.

Verlenging beslistermijn:

De beslistermijn op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wabo is verlengd met zes weken voor onderstaande aanvragen.
Omgevingsvergunningen:
Druten:
Bouwen:
Zalingweide 21, 6652HGL, plaatsen dakkapel (07-01-2020);
Monument:
Veerstraat 29, 6651AW, restaureren gevel 07-01-2020).
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 te komen inzien. Deze stukken kunt u op afspraak komen inzien. U kunt contact
opnemen met de gemeentewinkel via telefoonnummer 088-432 70 00.
Inwerkingtreding
Deze verlenging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
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Rondetafelgesprek
De gemeenteraad van Druten nodigt u van harte uit voor het rondetafelgesprek op
donderdag 16 januari om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
De onderwerpen van het RTG zijn:
•
Actuele stand van zaken Sociaal Domein
•
Presentatie Kaliwaal door Grondbank
•
Presentatie Raadsagenda Wonen
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied Druten
•
•
Zienswijze op de financiële en beleidsmatige kaders van de MGR begroting 2021
•
Wijziging Verordening winkeltijden
•
Zienswijze op de GGD kaderbrief 2021
•
Wijziging GR Werkorganisatie Druten Wijchen
Zendmachtiging Lokale publieke omroep
•
Agenda
De agenda met onderliggende vergaderstukken vindt u op de website van de gemeente Druten:
www.druten.nl (onder het kopje: bestuur-organisatie, rubriek: Gemeenteraad, categorie: Vergaderingen).
Als u in de kalender de desbetreffende vergadering aanklikt, vindt u de onderliggende vergaderstukken.
Tevens liggen alle stukken ter inzage in de Raadskamer op het gemeentehuis.
Inspreken
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich aanmelden bij de griffie. Aanmelden kan tot
uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering (telefonisch
088-4327000 / e-mail: griffie@druten.nl). Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat het inspreekrecht niet
betekent dat u aan de “tafel” mee kunt discussiëren. U kunt bij de aanvang van de bespreking van het
voor u belangrijke onderwerp, de aanwezige raads- en burgerleden toespreken.
Live-uitzending
De vergaderingen van de gemeenteraad worden live uitgezonden via internet. Om een live-uitzending
te bekijken gaat u naar www.druten.nl/bestuur-organisatie
U kiest: Gemeenteraad en vervolgens: kijk Live mee met de gemeenteraad. U wordt doorgeleid naar
onze Royalcast omgeving, waar u de livestream kunt volgen.

Eindbeoordeling melding activiteitenbesluit
milieubeheer
Op 30 december 2019 hebben wij uw melding ontvangen voor het starten van het bedrijf
Attaca Holding B.V. op de locatie Energieweg 36 te Druten. Het betreft een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit genoemd).
Bij de beoordeling van de melding hebben wij geconstateerd dat de door u op 21 november 2019 ingediende gegevens niet voldeden aan de indieningsvereisten. In verband hiermee hebben wij u gevraagd
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de ontbrekende gegevens in te dienen. Deze gegevens hebben wij op 30 december 2019 ontvangen,
waardoor sprake is van een melding Activiteitenbesluit.
Activiteiten
De melding betreft het oprichten van een bouwbedrijf. Gemelde activiteiten:
•
opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
•
mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige
voorwerpen;
•
spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van
metalen;
•
bewerken van glas, keramiek, voorwerpen van glas of keramiek of glashoudende
producten;
•
lassen van metalen;
•
opslaan van gasflessen.
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
De melding bestaat uit de volgende gegevens:
•
meldingsformulier Activiteitenbesluit, AIM-sessie: A8yxzuai3qh, ontvangen op 21
november 2019;
antwoordenlijst AIM-sessie: A8yxzuai3qh, ontvangen op 21 november 2019;
•
plattegrond met de indeling, kenmerk: 181030_DO-02a, zonder datum, ontvangen op 30
•
december 2019;
•
plattegrond van de inrichting, kenmerk: 181030_DO-02a, d.d. 19 december 2019,
ontvangen op 19 december 2019;
situatieschets van de directe omgeving, kenmerk: 181030_DO-01a, d.d. 19 december
•
2019, ontvangen op 19 december 2019.
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 www.druten.nl/plaatselijknieuws.
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.
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Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw
M. Siesling, telefoonnummer: 024 – 751 7410.
Zaaknummer
Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z19.109541.01. Vermeld alstublieft dit
nummer, als u contact met ons opneemt.

Eindbeoordeling melding activiteitenbesluit
Molenweg 22 te Horssen
Op 13 december 2019 hebben wij uw melding ontvangen voor het starten van het bedrijf
Aannemingsbedrijf Hoes B.V. op de locatie Molenweg 22 te Horssen.
Het betreft een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna
Activiteitenbesluit genoemd).
Bij de beoordeling van de melding hebben wij geconstateerd dat de door u op 28 juni 2019
ingediende gegevens niet voldeden aan de indieningsvereisten (afdeling 1.2 van het
Activiteitenbesluit). In verband hiermee hebben wij u gevraagd de ontbrekende gegevens in
te dienen. Deze gegevens hebben wij ontvangen, waardoor sprake is van een melding
Activiteitenbesluit.
Activiteiten
De melding betreft het starten van een aannemersbedrijf. Er is een kleine werkplaats
aanwezig waar voorbereidende werkzaamheden worden verricht en er vindt opslag plaats van
bouwmaterialen. Daarnaast is sprake van het scheiden en opslaan van afvalstoffen die
ontstaan bij eigen werkzaamheden op locatie elders (bouw- en sloopafval, schoon puin en Aen
B-hout).
U heeft de volgende activiteiten gemeld:
•
opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
•
mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige
voorwerpen;
•
reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige
voorwerpen;
opslaan en overslaan van goederen.
•
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
De melding bestaat uit de volgende gegevens:
•
meldingsformulier Activiteitenbesluit, AIM-sessie: A7q75i5b9yf, ontvangen op 28 juni 2019;
•
antwoordenlijst AIM-sessie: A7q75i5b9yf, ontvangen op 28 juni 2019;
•
plattegrond van de inrichting ‘Bedrijfs overzicht’, kenmerk M.01, d.d. 27 juni 2019,
ontvangen op 28 juni 2019;
toelichting met aanvullende informatie m.b.t. afvalstoffen, ontvangen op 2 augustus 2019;
•
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•
•

toelichting met aanvullende informatie m.b.t. doorzet afvalstoffen,
ontvangen op 16 september 2019;
toelichting met aanvullende informatie m.b.t. afvalstoffen, ontvangen op 13 december 2019.

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/plaatselijknieuws/bekendmakingen_41513/
Opmerking
Bodem
Hierbij merken wij op dat, indien sprake is van een bodembedreigende activiteit, op grond van
artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit een rapport met de resultaten van een onderzoek naar
de bodemkwaliteit toegestuurd dient te worden aan het bevoegd gezag. Het onderzoek dient
uitgevoerd te worden door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Het onderzoek dient te voldoen aan de
NEN 5740 en zich uitsluitend te richten op de bodembedreigende stoffen die door de
werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen en op de plaatsen
waar bodembedreigende activiteiten zullen plaatsvinden.
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 mevrouw
E. van Weperen, telefoonnummer: 024 – 751 7411.
Zaaknummer
Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z19.105851.01. Vermeld alstublieft dit
nummer, als u contact met ons opneemt.

Druten, 15 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

