
Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Gemert
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

De raad van de gemeente Gemert

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;

gelet op de  en Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8 ;

1. De zienswijzen ontvankelijk te verklaren
2. De zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijg

antwoorden opgenomen in bijlage I;
3. Het bestemmingsplan "Gemert

Golfbaan in Bakel" aan te passen volgens de ambtshalve aanpassingen zoals 
opgenomen in Bijlage II;

4. 4. Het bestemmingsplan "Gemert
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel" met planidentificatie 
NL.IMRO.1652.BPCVGolfbaan
zoals opgenomen in Bijlage I en II;

5. Aanvullend op de beslispunten 1,2,3 en 4 te beslui
- De sluitingstijd van terras en driving range te bepalen op uiterlijk 23.00 uur, waarbij 

deze sluitingstijd ook geldt voor terreinverlichting voor golfactiviteiten;
- De mogelijkheid van overnachtingen uit te sluiten;
- Dat in de voorgestelde voorschriften

“kleinschalig verhuur van ruimte” en dit te laten opnemen in de nota van ambtshalve 
wijzigingen. 

6. Gedeputeerde Staten te verzoeken akkoord te gaan met eerdere bekendmaking van het 
vastgestelde bestemmingspla
aanwijzing in de zin van artikel 3.8 lid 6 Wro te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 
d.d. 10 juli 2014.

de raad voornoemd, 
de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:  
Zaaknr. 774219

vaststellen bestemmingsplan "Gemert-Bakel buitengebied oktober 2013, 
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;

mtelijke ordening, artikel 3.8 ;

Besluit

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals opgenomen in bijlage I;
De zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijg
antwoorden opgenomen in bijlage I;
Het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013, Centrumvoorziening 
Golfbaan in Bakel" aan te passen volgens de ambtshalve aanpassingen zoals 

Het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013, 
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel" met planidentificatie 
NL.IMRO.1652.BPCVGolfbaan-VA01 gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen 
zoals opgenomen in Bijlage I en II;
Aanvullend op de beslispunten 1,2,3 en 4 te besluiten:

De sluitingstijd van terras en driving range te bepalen op uiterlijk 23.00 uur, waarbij 
deze sluitingstijd ook geldt voor terreinverlichting voor golfactiviteiten;
De mogelijkheid van overnachtingen uit te sluiten;
Dat in de voorgestelde voorschriften “kleinschalige zalenverhuur” wordt gewijzigd in 
“kleinschalig verhuur van ruimte” en dit te laten opnemen in de nota van ambtshalve 

Gedeputeerde Staten te verzoeken akkoord te gaan met eerdere bekendmaking van het 
vastgestelde bestemmingsplan zodra deze medeoverheid kenbaar heeft gemaakt (g)een 
aanwijzing in de zin van artikel 3.8 lid 6 Wro te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert

de voorzitter,

Drs. J. van Zomeren

Bijlage bij agendanummer:  10

Bakel buitengebied oktober 2013, 

De zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijgevoegde 

Bakel Buitengebied oktober 2013, Centrumvoorziening 
Golfbaan in Bakel" aan te passen volgens de ambtshalve aanpassingen zoals 

VA01 gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen 

De sluitingstijd van terras en driving range te bepalen op uiterlijk 23.00 uur, waarbij 
deze sluitingstijd ook geldt voor terreinverlichting voor golfactiviteiten;

“kleinschalige zalenverhuur” wordt gewijzigd in 
“kleinschalig verhuur van ruimte” en dit te laten opnemen in de nota van ambtshalve 

Gedeputeerde Staten te verzoeken akkoord te gaan met eerdere bekendmaking van het 
n zodra deze medeoverheid kenbaar heeft gemaakt (g)een 

van de gemeente Gemert-Bakel 




