
Raadsbesluit 
 

 Bijlage bij ag 13a / Besluit nr. 51 
 Zaaknr. 224745 
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Gemert-Bakel buitengebied herziening april 2010" 
 
 

De raad van de gemeente Gemert-Bakel, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2010; 
 
gelet op de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8; 
 
gelet op de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 3:40, 3:42 en 3:45 en afdeling 3.7 
 

Besluit 
 
1. Alle zienswijzen ontvankelijk dan wel niet-ontvankelijk te verklaren zoals opgenomen in bijlage I, 

met uitzondering van de zienswijze op de Lijsterlaan 28 in De Mortel en de Bernhardstraat 25 in 
Bakel; 

2. Alle zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I gegrond en ongegrond te verklaren volgens 
bijgevoegde antwoorden, met uitzondering van de zienswijze op de Lijsterlaan 28 in De Mortel en 
de Bernhardstraat 25 in Bakel; 

3. Het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied herziening april 2010" aan te passen volgens 
de ambtshalve aanpassingen zoals opgenomen in Bijlage II; 

4. Het perceel Esdonk 45 in Gemert in het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied herziening 
april 2010" te verwerken met inachtneming van de zienswijze zoals opgenomen in bijlage III; 

5. Het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied herziening april 2010" met planidentificatie 
NL.IMRO.1652.Buitengebied042010-VA01 gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals opgenomen in bijlage IV; 

6. In afwijking van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening Gedeputeerde Staten en de Minister van 
VROM te vragen in plaats van zes weken binnen drie weken aan te geven of met de gewijzigde 
vaststelling provinciale belangen dan wel rijksbelangen in het geding zijn; 

7. Niet mee te werken met de uitbreidingsplannen van het gasvulbedrijf aan de Bernhardstraat 25 in 
Bakel en deze plannen niet op te nemen in het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 
herziening april 2010”; 

8. Niet mee te werken met de uitbreidingsmogelijkheden van het natuureducatiecentrum aan de 
Lijsterlaan 28 in De Mortel en deze plannen niet op te nemen in het bestemmingsplan “Gemert-
Bakel Buitengebied herziening april 2010”; 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van  
23 juni 2010. 
 
de raad voornoemd,  

 

P.G.J.M. van Boxtel 
griffier 

 

mr. J.H.A.G. van Maasakkers 
voorzitter 

 
 


