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

Ontvangen aanvragen:

Omgevingsvergunningen:
Druten:
Bouwen:
De Gelenberg 8, 6651KX, veranderen/verbouwen schietbaan (12-06-2020)
Nijverheidsweg 17, 6651KS, renoveren bedrijfshal (12-06-2020)
Energieweg ongenummerd, kad.bekend Druten sectie G, 417, bouwen bedrijfsgebouw
(12-06-2020)
Bouwen en uitweg:
Energieweg 10, 6651KT, bouwen bedrijfsgebouw (12-06-2020)
Energieweg 12 t/m 26, 6651KT, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (12-06-2020)
Bouwen en milieu:
Industrieweg 1, 6651KR, uitbreiden bedrijfshal (14-06-2020)
Horssen:
Bouwen:
Kloosterweg 5, 6631KK, bouwen terrasoverkapping (11-06-2020)
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:
Afferden:
Bloesemstraat 13, 6654AM, slopen bijgebouw met asbesthoudend dak (10-06-2020)
II.

Verleende vergunningen:

De onderstaande vergunningen zijn door burgemeester en wethouders verleend.
Omgevingsvergunningen:
Deest:
Bouwen:
Grotestraat 35A, 6653BJ, plaatsen tinyhouse (17-06-2020)
Druten:
Uitweg:
Kriekveld nabij nr. 17-19, 6651TM, wijzigen uitweg (16-06-2020)
Bouwen en uitweg:
Eindvorst 19, 6651SV, bouwen woning (16-06-2020)
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Bouwen:
Boldershoflaan 3 en 5, 6651TP, plaatsen dakopbouw op 2 bergingen (17-06-2020)
Jan van Galenstraat 2G, 6651ZK, uitvoeren van bouwkundige wijzigingen (15-06-2020)
Raadhuisstraat 37A, 6651BZ, verbouw winkel tot appartement (18-06-2020)
Horssen:
Bouwen:
Rijdt 61, 6631AR, vervangen erfafscheiding (15-06-2020)
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.
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.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval, Waalbandijk 11 in Deest
Op 8 juni 2020 hebben wij uw melding ontvangen. Op 9 juni 2020 heeft u de melding gewijzigd.
Het betreft een melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval voor de locatie
Waalbandijk 11 te Deest.
Werkzaamheden
In onderstaande tabel is de aard en de hoeveelheid van het te bewerken bouw- en sloopafval weergegeven.
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Vrijkomende hoeveelheden uit
sloopobject (ton)
Metselpuin
Betonpuin
Asfaltpuin
Menggranulaat
Anders, nl …..

2150

Vrijkomend overig
afval (ton)

Ter plaatse gebroken Af te voeren
en toegepast (ton)
hoeveelheid ton)

2150

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 22 juni en 13 juli 2020 en zullen circa 5 dag(en) duren.
U moet tenminste 2 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden bij ons melden dat u met de werkzaamheden start.
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De melding bestaat uit de volgende gegevens:
•
meldingsformulier Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, d.d. 5 juni 2020,
ontvangen op 8 juni 2020;
•
akoestisch onderzoek mobiele breek- en zeefinstallatie van Kleeman,
type Mobirex MR 130 Z, rapportnummer 6141138.R02, d.d. 24 juli 2014, ontvangen 8 juni 2020;
begeleidende mail, onderwerp “2020-06-08 Aanvraag mobiel breken Waalbanddijk 11 Deest”,
•
ontvangen op 9 juni 2020.
plattegrond van de inrichting, kenmerk “2020-06-09 situatieschets”, ontvangen 9 juni 2020.
•
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is compleet
De melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval voldoet aan de indieningsvereisten die gelden
voor het doen van deze melding (artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval). 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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval en de BRL 2506 bevatten voorschriften waar het bewerken van bouw- en sloopafval aan moet voldoen. Tijdens het werk zal een van onze toezichthouders hier
op controleren.
Mogelijk andere regelgeving van toepassing
Deze beoordeling richt zich enkel op de compleetheid van uw melding onder het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval. Mogelijk is naast dit besluit nog andere regelgeving van toepassing.
Vragen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met B. Rietman,
telefoonnummer: 024 – 751 7749.
Zaaknummer
Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z20.104721.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u
contact met ons opneemt.
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Druten, 24 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Druten

