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

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Deest:
Afwijking bestemmingsplan:
Van Heemstraweg 12B, 6653KB, gedeeltelijk ophogen perceel (17-07-2020)
Druten:
Bouwen:
Vijverhof 60, 6651JT, plaatsen hoekdakkapel (13-07-2020)
Bruglaan 9, 6651CB, splitsen van woningen (16-07-2020)
Bouwen:
Ekelen 80, 6652, DD, verplaatsen inrit (14-07-2020)
Langakkers 34, 6652ED, plaatsen schutting (20-07-2020)
Afwijking bestemmingsplan:
Veerstraat 13, 6651AV, vervangen bijgebouw (16-07-2020)
Horssen:
Afwijking bestemmingsplan:
Oostweg 2, 6631KT, realiseren 2 logieseenheden in bestaand gebouw (20-07-2020)
Puiflijk:
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Scharenburgsestraat 9, 6655KE, herbouwen woning (17-07-2020)
Aanleggen:
Noord-Zuid 6, 6655KA, uitvoeren werkzaamheden i.v.m. hoogspanningsleiding (17-07-2020)
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.
Sloopmelding op grond van Bouwbesluit 2012:
Deest:
Wethouder Bruensstraat 22, 6653AM, slopen schuur (15-07-2020)
II.

Verleende vergunningen:

De onderstaande vergunningen zijn door burgemeester en wethouders verleend.
Omgevingsvergunningen:
Afferden:
Afwijking bestemmingsplan:
Kerkweg 5, 6654AP, vestigen kapsalon (02-07-2020)
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Druten:
Bouwen:
Bruglaan 15, 6651 CB, plaatsen dakkapel (17-07-2020)
Kattenburg 57A, 6651AM, vervangen gevelpanelen (17-07-2020)
Hooistraat 62, 6651AE, plaatsen erker (21-07-2020);
Klepperheide 14, 6651KM, vervangen bijgebouw (21-07-2020)
Bouwen en afwijking bestemmingsplan:
Hogestraat 36-4 t/m 36-7, 6651BL, vergroten/verbouwen bovenwoning tot 4 appartementen
(17-07-2020)
Horssen:
Bouwen:
De Klaptes 3, 6631AZ, wijzigen gevel en vervangen dak (17-07-2020)
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 .
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 omgevingsvergunningen treden op grond van artikel 6.1, lid 2, sub b van de Wabo in werking met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Dit betekent dat de vergunning na zes weken na de
terinzagelegging 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.
III.

Verlenging beslistermijn:

De beslistermijn op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wabo is verlengd met zes weken voor onderstaande aanvraag.
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Omgevingsvergunning:
Horssen:
Uitweg:
Middenweg 4, 6631KB, aanleggen uitweg (17-07-2020)
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 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.

Beschikking ambtshalve uitschrijving
uit de basisregistratie personen (BRP)
Dit item verloopt op 01-09-2020.
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
Duran A.A.

geboortedatum
01-01-1968

Datum uitschrijving
07-07-2020

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
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Toepassen coördinatieregeling en terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan en verleende
omgevingsvergunning en watervergunning voor
de uitbreiding en modernisering van scheepswerf Ravestein in Deest
Coördinatieregeling
Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het toepassen van de coördinatieregeling
voor de uitbreiding en modernisering van scheepswerf Ravestein in Deest. Dit betekent dat de procedure van het bestemmingsplan tegelijkertijd loopt met de procedure van de vergunningen. Burgemeester
en wethouders bereiden de besluiten tegelijk voor en maken de besluiten tegelijk bekend.
Om dit project mogelijk te maken is een bestemmingsplan vastgesteld en zijn er vergunningen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet verleend.
Inhoud van de genomen besluiten
Bestemmingsplan
Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Scheepswerf Ravestein - Deest’ ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wat ter inzage heeft gelegen. Dit plan
heeft betrekking op het hele bedrijfsterrein aan de Waalbandijk 11 in Deest. Het bestemmingsplan maakt
de uitbreiding van de hellingloods mogelijk, waardoor er grotere constructies/secties in deze loods kunnen worden vervaardigd, evenals de legalisatie van een deel van de in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwde Jan Ravesteinhal. Ook voorziet het bestemmingsplan in een verlenging van deze hal
in zuidelijke richting en de bouw van een nieuwe opslag-/productieloods.
Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De omgevingsvergunning is op 14 juli 2020 (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp) verleend en
heeft betrekking op de volgende activiteiten:
bouwen van een bouwwerk;
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk (revisie);
maken, hebben, veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan.
De vergunning voorziet in het gedeeltelijk vervangen/uitbreiden van de hellingloods, de legalisatie van
een deel van de Jan Ravesteinhal, een revisie van het milieudeel van de geldende omgevingsvergunning
voor de bestaande inrichting (inclusief de gedeeltelijke vervanging/uitbreiding van de hellingloods) en
de aanleg van een inrit naar een opstelplaats voor de brandweer.
Vergunning op grond van de Waterwet
De watervergunning is op 14 juli 2020 (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp) verleend en heeft
betrekking op het slopen en herbouwen/vergroten van lasloods 1 en het aanleggen van een noodweg in
de primaire waterkering.
Inzien van de genomen besluiten en de overige stukken
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Van donderdag 30 juli tot en met donderdag 10 september 2020 kunnen de volgende stukken worden
bekeken:
het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan;
het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken;
de verleende vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met de
bijbehorende stukken;
de verleende vergunning op grond van de Waterwet met de bijbehorende stukken.
Dat kan:
op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003
(alleen het vastgestelde bestemmingsplan);
op de website van de gemeente Druten www.druten.nl/officiele-bekendmakingen
(de verleende omgevingsvergunning en watervergunning);
op papier en digitaal: op afspraak kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het
gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten (alle stukken). Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer
088 432 70 00. Het gemeentehuis is op maandag geopend van 8.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag
tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De bronbestanden van het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op
www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/druten/ro-online/2008/NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0225.BPdeestwaalbdherz-2003.
Reageren
Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan of de verleende vergunningen? Dan kunt u
hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt naar de Raad van
State. Daarin legt u uit waarom u het niet eens bent met de genomen besluiten. U kunt in één beroepschrift uw reactie geven op alle stukken die betrekking hebben op de uitbreiding en modernisering van
scheepswerf Ravestein in Deest die nu ter inzage liggen. U kunt dit doen van vrijdag 31 juli tot en met
donderdag 10 september 2020.
U kunt alleen een ontvankelijk beroep instellen als u:
belang hebt bij het bestemmingsplan en/of de vergunningen én
gereageerd hebt (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan en/of de
ontwerpvergunningen. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet
dan wel aantonen dat u eerder redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren.
U stuurt uw beroepschrift naar:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Dit geldt alleen voor natuurlijke personen.
Tijdens de hierboven genoemde beroepstermijn kan een belanghebbende -naast een beroepschrift- ook
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
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van de Raad van State. Zonder zo’n verzoek treden het bestemmingsplan en de vergunningen op 11
september 2020 in werking. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treden het
bestemmingsplan en de vergunningen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gestuurd naar:
De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.
Op de site www.raadvanstate.nl staat meer informatie over het indienen van een beroepschrift en een
verzoek om voorlopige voorziening en hoeveel dit kost.
Vragen
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Menno Flier van het team Gebiedsontwikkeling,
telefoonnummer 088-4327458.
Druten, 29 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Druten,
de burgemeester,
de secretaris a.i.
C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
A.P.J.M. Litjens

Druten, 29 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

