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 De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,  

West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Onderwerp 

Ontwerpbesluit - Verlening 

Geachte heer Van Verseveld, 

 

Op 4 oktober 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag 

voor het wijzigen van het gebruik van een perceel op het adres 

Zandstraat 152 in Beneden-leeuwen.  

 

Kennisgeving ontwerpbeschikking  

Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken 

worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van  

7 december 2016 ter inzage gelegd. Een exemplaar van de 

kennisgeving en van de ontwerp beschikking treft u hierbij aan. 

Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van ter inzage legging 

eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen.  

 

Bijbehorende documenten 

Bij dit besluit horen de volgende documenten: 

 Aanvraagformulier datum ontvangst 04-10-2016; 

 Ruimtelijke onderbouwing datum ontvangst 04-10-2016; 

 Selectiebesluit archeologie. 

 

Publicatie 

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op 

www.overheid.nl en in het weekblad de Maas en Waler. 

 

Zienswijzen 

Van 7 december2016 tot en met 18 januari 2017 ligt gedurende 6 

weken ter inzage het voornemen tot het verlenen van vergunning voor 

het wijzigen van het gebruik van een perceel op het adres Zandstraat 

152 in Beneden-leeuwen. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht liggen het conceptbesluit en bijlage ter 

inzage. Gedurende deze periode is er de mogelijkheid tot het indienen 

van zienswijzen. 

 

Met toepassing van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht 

bieden wij u / uw cliënt / een ieder tot uiterlijk 18 januari 2017 de 

gelegenheid schriftelijk op het concept-besluit te reageren. Mede aan 

de hand van (eventuele) reacties zal vervolgens door ons een definitief 

besluit worden genomen. 

 

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

A. Van Verseveld 
Zandstraat 152 
6658 CZ Beneden-Leeuwen 
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Tot slot 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Yvonne Jansen, 

bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314. Zij beantwoordt uw 

vragen graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

M.R. Honcoop 

Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland 
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KENNISGEVING  

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente West Maas en Waal 

maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen 

voor het wijzigen van het gebruik van een perceel bestaande uit de 

activiteiten:   

 handelen in strijd met de ruimtelijke ordening (artikel 2.1 lid 1c 

Wabo) 

 

Locatie : Zandstraat 152  in Beneden-leeuwen  

  

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 

liggen met ingang van 7 december 2016 gedurende 6 weken ter inzage 

in het gemeentehuis te Beneden-Leeuwen. De aanvraag, de 

ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn tijdens de 

openingstijden in te zien bij de Infobalie van het gemeentehuis, 

Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen 

Tijdens de inzage termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of 

mondeling zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en 

wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen  

 

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke 

onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. 

Degene die mondelinge zienswijze naar voren willen brengen kunnen 

contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland (tel 0344-

579314). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.  

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 

beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 
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ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 

Artikel 2.1  

 

Op 4 oktober 2016 ontvingen wij uw uitgebreide vergunning aanvraag 

voor het wijzigen van het gebruik van een perceel op het adres 

Zandstraat 152 in Beneden-leeuwen.  

 

Gegevens aanvrager  

A Van Verseveld 

De Hofstede 30c 

4033 BV  LIENDEN 

 

Besluit  

Burgemeester en wethouders zijn voornemens , gelet op artikel 2.1 en 

2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de 

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende 

activiteit(en):  

• handelen in strijd met de ruimtelijke ordening (artikel 2.1 lid 1c 

 Wabo) 

 

Procedure  

Voor uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure met een maximale beslistermijn van 

zesentwintig weken na de datum van ontvangst van uw aanvraag. Dit 

betekent dat uiterlijk op 5 april 2017 een beslissing moet zijn genomen.  
Wij de kunnen de beslistermijn met ten hoogste zes weken verlengen. 

U wordt daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.  

Indien niet tijdig op uw aanvraag is beslist dan is de gevraagde 

beschikking van rechtswege gegeven. Een besluit van rechtswege 

treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. 

 

 

Volledigheid 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de volledigheid beoordeeld.  

De door ons ontvangen aanvraag met bijbehorende stukken voldoet 

aan de indieningsvereisten. 

 

Overige bijgevoegde documenten  

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de 

volgende documenten deel uitmaken van de vergunning: 

 

 Aanvraagformulier datum ontvangst 04-10-2016; 

 Ruimtelijke onderbouwing datum ontvangst 04-10-2016; 

 Selectiebesluit archeologie. 

 

 

(Ondertekening 2: Ondertekening namens ODR) 
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Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? 

Het is mogelijk de aanvraag om omgevingsvergunning in te zien. Bent 

u het niet eens met het ontwerpbesluit dan kunt en een zienswijze 

tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen. De zienswijze 

moet worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de 

gemeente West Maas en Waal. De zienswijze dient te zijn ondertekend 

en tenminste het volgende bevatten: 

de naam en het adres van de indiener; 

- de dagtekening van de zienswijze; 

- de verzenddatum en het kenmerk van het ontwerpbesluit 

(kenmerk 021470395); 

- de gronden van de zienswijze (motivering); 

- een nadere toelichting/motivering waarom u niet eerder een 

zienswijze heeft gemaakt. 
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Inhoudsopgave  

 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de 

omgevingsvergunning, verleend op 05-12-2016 aan A. Van Verseveld,  

De Hofstede 30c, 4033 BV  LIENDEN voor het wijzigen van het gebruik 

van een perceel op het adres Zandstraat 152 in Beneden-Leeuwen.  

 

 

 Voorschriften en voorwaarden 

 Overwegingen  
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Voorschriften en voorwaarden 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften 

verbonden: 

1.    Algemeen  

Indien tijdens de bouw wijzigingen optreden in de 

geregistreerde gegevens bij de gewaarmerkte 

omgevingsvergunning en bijbehorende bescheiden, 

constructieberekeningen en tekeningen, dan moeten deze 

wijzigingen schriftelijk aan de omgevingsdienst Rivierenland 

worden doorgegeven. 

 

 

2. De houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorg 

dragen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk 

aanwezig is en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt 

gegeven. 
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Overwegingen   

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten 

grondslag: 

Bestemmingsplan 

 De bouwactiviteit is getoetst aan het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan “Dorpen” en op grond daarvan de bestemming 

“Agrarisch” heeft; 

 Dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de bij het 

geldende bestemmingsplan behorende plankaart en voorschriften, 

omdat het gebruik als siertuin bij de woning Zandstraat 152 in 

strijd is met de voor dit perceel geldende 

bestemmingsomschrijving; 

 Dat er binnen het bestemmingsplan geen mogelijkheden zijn om 

met ontheffing dit gebruik toe te staan; 

 Dat de ruimtelijke onderbouwing van Buro Waalbrug met 

identificatienummer NL.IMRO.0668.BENZandstr152-AFW1 

september 2016 behoort bij deze aanvraag; 

 Dat middels artikel 2.12 lid 1, sub onder 3 afwijken van het 

bestemmingsplan mogelijk is; 

 Dat de activiteiten blijkens de ruimtelijke onderbouwing niet in 

strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening; 

 Dat de aanvraag tezamen met het ontwerp-afwijkingsbesluit en de 

ruimtelijke onderbouwing met ingang van 1 december 2016 

gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd; 

 Dat gedurende de inzage termijn wel/geen zienswijzen zijn 

ingediend; 

 Dat de gemeenteraad gevraagd wordt een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven, na afloop van de ter inzage termijn; 

 Gelet hierop de omgevingsvergunning op grond hiervan zal worden 

verleend. 
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