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Geachte leden van de raad, 

Op 20 december 2018 zijn door het lid van uw raad de heer Van Engelen op grond van het 
Reglement van orde voor de raad aan ons college vragen gesteld. De antwoorden treft u 
hieronder aan. 

De vragen zijn al volgt toegelicht. 
D66 Maasdriel heeft, zoals zovelen inwoners in de gemeente, met schrils /cenn/s genomen 
van de ravage die noodweer in mei van dit jaar lieeft aangericht aan particulier, gemeentelijk 
en bedrijfsbezit, met name in en om de kern Hedel. Bij fruitbedrijf De Groot Fresh Group aan 
de Drielseweg 23 kwam het dak naar beneden. De ravage was enorm, volgens diverse 
media ging het om 3000 m^ oppervlak. Gelukkig zijn daarbij geen gewonden gevallen. 
Inmiddels is de herbouw van het pand in volle gang. Daarbij is duidelijk niet alleen sprake 
van herstellen wat is beschadigd. Het pand komt 'naar voren' richting de weg en gaat ook de 
hoogte in. Dit roept vragen op bij passanten, die wij graag helder krijgen. 

Vraag 1 
Welke vergunningen gelden er voor de bouwactiviteiten aan de Drielseweg 23? 
(Terugbouwen zonder vergunning vanwege schade, verschillende vergunningen voor hallen 
en/of hoogbouw, enz.) 

Antwoord 
Voor de (her)bouw van de bedrijfshal met kantoorruimte zijn twee omgevingsvergunningen 
aangevraagd. Een aanvraag voor de bedrijfshal en de eerste drie lagen van het 
kantoorgedeelte en een aanvraag voor de vierde bouwlaag. De eerstgenoemde 
omgevingsvergunning is op 11 december 2018 verleend. Tegen deze vergunning kan 
binnen 6 weken na deze datum bezwaar gemaakt worden. Het ontwerpbesluit van de 
omgevingsvergunning voor de vierde kantoorlaag is op 19 december 2018 gepubliceerd en 

Bijlagen Een afschrift van dit document is ook verstuurd aan 



ligt van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn 
kunnen er zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. 

Vraag 2 
Pasf de hoogte van het (nieuwe) pand aan de Drielseweg 23 in het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ? 

Antwoord 
De bedrijfshal en de eerste drie kantoorlagen passen zowel qua ligging, oppervlakte als 
bouwhoogte binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De 
bouwhoogte van de vierde bouwlaag is wel strijdig met dit bestemmingsplan. Deze is 
namelijk 16 meter, terwijl maximaal 12 meter is toegestaan. Vandaar dat er voor de 
ontwikkeling twee aanvragen zijn ingediend met verschillende procedures (zie antwoord op 
vraag 1). De eerstgenoemde aanvraag past binnen de regels van het geldende 
bestemmingsplan en volgt de zogenoemde reguliere procedure. Voor de 
omgevingsvergunning voor de vierde kantooriaag is vanwege de strijdigheid met het 
bestemmingsplan een uitgebreide procedure noodzakelijk. 

Vraag 3 
Zo nee, wat is dan de motivatie van het College om af te wijken van de maximale 
bouwhoogte ? 

Antwoord 
Wij achten het bouwplan zowel uit functioneel als ruimtelijk oogpunt passend op de locatie 
en in de omgeving. Het plan is functioneel passend, omdat de gehele kantoorruimte ten 
dienste staat van de bedrijfsvoering van De Groot Fresh Group. Er ontstaat met andere 
woorden geen zelfstandige kantoorruimte voor andere bedrijven. 

Vanwege de ligging aan de A2 en de aanwezige af- en opritten kunnen we deze 
bedrijfslocatie als een zichtlocatie aanduiden. Door een vierde bouwlaag toe te voegen en 
het kantoorgedeelte van het gebouw iets uit te laten steken aan de voorkant, ontstaat er een 
architectonisch accent. Dit accent breekt de overwegende bouwhoogte en de bestaande 
zijvlakken, waardoor er geen sprake meer is van een 'platte doos'. Wij vinden dat dit ontwerp 
vanuit ruimtelijk oogpunt goed past op een zichtlocatie en daarom hebben wij geen 
bezwaren tegen de extra hoogte van het kantoorgedeelte. 
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Vraag 4 
Is deze specifieke vergunning al verleend? (Is dit dezelfde vergunning die is gepubliceerd in 
Het Kontakt van 19 december, waarop tot 30 januari 2019 zienswijzen zijn in te dienen?) 

Antwoord 

Zie antwoord op vraag 1. 

Vraag 5 

Zo nee, waarom is de bouw dan toch al in een gevorderd stadium en wat is de reden voor 
het toestaan van een uitzondering? 
Antwoord 
De Groot Fresh Group heeft verzocht voor eigen rekening en risico te mogen starten met de 
bouw in afwachting van de definitieve omgevingsvergunningen. De bedrijfscontinuïteit was 
daarvoor het voornaamste argument. Gelet op dit argument en de noodlottige oorzaak van 
de gedwongen herbouw hebben we dat in dit unieke en uitzonderlijke geval toegelaten. Bij 
onze ovenweging hebben we tevens in ogenschouw genomen dat verreweg het grootste 
gedeelte van het bouwplan passend is binnen het bestemmingsplan en met de reguliere 
procedure vergund kan worden. Bovendien hebben we de voonfl/aarde gesteld dat pas met 
de bouw kon worden aangevangen als de aanvraag omgevingsvergunning was ingediend, 
zodat deze spoedig op de meest relevante onderdelen getoetst kon worden. Dankzij de 
medewerking van de Omgevingsdienst Rivierenland heeft deze toetsing vervolgens ook snel 
plaatsgevonden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Maasdriel 
de secretaris. 

 H. van Kooten 

Ons kenmerk; 576907 
Kerkdriel, 22 januari 2019 Pagina 3 van 3 


