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

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Bouwen:
Pas 1F, 6654AK, tijdelijk plaatsen woonunit (12-02-2020);
Druten:
Afwijking bestemmingsplan:
Van Heemstraweg 70, 6651KH, tijdelijk opslaan zwarte grond (10-02-2020);
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.

Verleende vergunning:

De onderstaande vergunning is door burgemeester en wethouders verleend.
Omgevingsvergunning:
Druten:
Monument:
Veerstraat 29, 6651AW, restaureren gevel woonboerderij (verzonden 13-02-2020);
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 .
Inwerkingtreding
De omgevingsvergunning 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 bovenstaand besluit 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.
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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.
Geaccepteerde sloopmelding op grond van Bouwbesluit 2012:
Puiflijk:
Meerstraat 17, 6655AS, slopen schuur (06-02-2020).
Geaccepteerde Melding Brandveilig Gebruik van Bouwbesluit 2012:
Druten:
Westerhout 7, 6651CW, brandveilig gebruik bedrijfspand (13-02-2020).
III.

Verlenging beslistermijn:

De beslistermijn op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wabo is verlengd met zes weken voor onderstaande aanvraag.
Omgevingsvergunning:
Bouwen, afwijking bestemmingsplan en uitweg:
Vijverhof 38, 6651JT, bouwen woning (13-02-2020).
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 hey besluit, 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.

Officiële
bekendmakingen
19-02-2020

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer,
Nijverheidsweg 4 in Druten
Op 16 januari 2020 hebben wij uw melding ontvangen voor het veranderen van uw bedrijf op de locatie
Nijverheidsweg 4 te Druten. Het betreft een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit genoemd).
Activiteiten
U heeft de volgende activiteiten gemeld:
•
In werking hebben van een stookinstallatie;
•
Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast;
•
Opslaan en overslaan van bodembedreigende goederen;
Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
•
Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen;
•
Lassen van metalen;
•
Solderen van metalen;
•
Reinigen, lijmen of coaten van metalen;
•
Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten met metaal.
•
Vergunde/gemelde situatie
In onderstaande tabel is voor deze locatie de vergunde/gemelde situatie weergegeven.
Type vergunning / melding
Datum / nummer
Onderwerp
Melding Activiteitenbesluit
2 maart 2017
Oprichting
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
De melding bestaat uit de volgende gegevens:
meldingsformulier Activiteitenbesluit, AIMsessie: A9g7q6ct4aq, ontvangen op 16 januari 2020;
•
antwoordenlijst AIMsessie: A9g7q6ct4aq, ontvangen op 16 januari 2020
•
•
plattegrond en situatieschets van de inrichting, ontvangen op 16 januari 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.
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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.Z20.100417.01. Vermeld alstublieft dit nummer,
als u contact met ons opneemt.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied’
Burgemeester en wethouders van Druten maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Stedelijk
Gebied’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied van dit bestemmingsplan zijn de dorpskernen van Druten, Afferden, Deest, Horssen en
Puiflijk. Het gebied dat buiten deze kernen ligt, behoort niet tot het plangebied.
Het bestemmingsplan is in hoofdzaak consoliderend van aard. Dit betekent dat er in principe geen nieuwe regels zijn opgenomen in het plan, maar dat er sprake is van het samenvoegen van de verschillende
geldende plannen. Daar waar er een discrepantie was tussen de verschillende geldende plannen, is er
geharmoniseerd. Daarnaast zijn er twee nieuwe ontwikkelingen opgenomen in dit bestemmingsplan.
Dat betreft een nieuwe woning aan de Koningstraat ongenummerd (naast nummer 10) in Afferden en de
herbestemming van de bedrijfswoning aan de Klapstraat 1a in Afferden naar een burgerwoning.
Voor de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit, inclusief de bijlagen die onderdeel uitmaken van dit besluit en het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de zienswijzennota. De zienswijzennota is opgenomen als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 20 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentewinkel, Heuvel 1 te Druten. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken worden
tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente en op de landelijke
website (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003).
De bronbestanden zijn beschikbaar op www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht, kunnen tijdens bovengenoemde termijn van zes weken beroep instellen tegen beide besluiten
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bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Tevens kan gedurende de beroepstermijn -naast een beroepschrift- een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De
adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Voor het
indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Druten, 19 februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris (a.i.),
de burgemeester,
A.P.J.M. Litjens		

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Beschikking ambtshalve uitschrijving
uit de basisregistratie personen (BRP)
Dit item verloopt op 25-03-2020.
Onderstaande personen worden ambtshalve uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Druten (conform artikel 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat genoemde personen, niet hebben voldaan aan de verplichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet BRP.
In dit artikel staat dat de burger die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee
derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is om binnen vijf dagen voor vertrek naar het
buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de
woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.
Burgemeester en wethouders van Druten hebben besloten de volgende personen per de hieronder aangegeven datum uit te schrijven uit de BRP. Ze zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland. De datum van uitschrijving is de datum van verzending van het voornemen van de uitschrijving uit de BRP.
Naam en voorletters
Marinov G.S.
Rami E.R.
Bekir H.N.
Bekir E.R.

geboortedatum
29-06-1988
25-11-2016
21-07-1996
27-01-1990

Datum uitschrijving
28-01-2020
28-01-2020
28-01-2020
28-01-2020
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Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6650 AA Druten.
De beschikking wordt na afloop van de bezwaartermijn van kracht tenzij gedurende die termijn bezwaar
is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor meer informatie
over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Druten, 19 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

