
BIJLAGE II AMBTSHALVE AANPASSINGEN 
 
Toelichting 
1. Wijzigingsplannen voor de volgende adressen zijn opgenomen in hoofdstuk 2, naar aanleiding van het 
collegebesluit van 12 oktober 2010: 
  - Benthem 10 in Bakel 
  - Breemhortsedijk 8 in De Mortel 
  - De Kampen 12 in Gemert 
  - Esdonk 8 in Gemert 
  - Kivitsbraak 1 in Bakel 
  - Paashoefsedijk 14 in De Mortel 
  - Ven 1 in Bakel 
Deze procedures zijn gestart vanwege de vermeende inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
“Gemert-Bakel Buitengebied 2010”. Echter aangezien er een voorlopige voorziening is ingediend op het 
plan is de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan opgeschort tot de uitspraak op de voorlopige 
voorziening. Om eventuele vertragingen voor deze plannen te voorkomen, worden deze alsnog verwerkt 
in dit bestemmingsplan. 
 
Planregels 
- 
 
Verbeelding 
1. Voor de volgende wijzigingsplannen zijn de verbeeldingen opgenomen in het bestemmingsplan, naar 
aanleiding van het collegebesluit van 12 oktober 2010: 
  - Benthem 10 in Bakel 
  - Breemhortsedijk 8 in De Mortel 
  - De Kampen 12 in Gemert 
  - Esdonk 8 in Gemert 
  - Kivitsbraak 1 in Bakel 
  - Paashoefsedijk 14 in De Mortel 
  - Ven 1 in Bakel 
 
2. Bij het plandeel Hollevoort is het westelijke agrarisch grondgebonden bouwblok verkleind. Ook is het 
meest westelijk gelegen bouwblok ‘burgerwoning’ naar het westen verplaatst. De twee nieuw op te richten 
woningen hebben de aanduiding ‘BIO’ gekregen; 
 
3. Bij het plandeel Tereijken hebben de nieuw op te richten woningen de aanduiding ‘BIO’ gekregen en is 
een groenstrook toegevoegd.; 
 
4. De nabij gelegen aardgastransportleiding A-585-KR-026 is conform de ‘beheerskaart leidingen 6’’ 
Leidingen Uden - Gemert toegevoegd aan het plan Nuijeneind 2a in Bakel. Ten behoeve van het plan 
Pandelaarse Kampen 24 is de aardgasleiding Z-542-08-KR-014, conform de ‘beheerskaart leidingen 42’’ 
Leiding Odiliapeel – Hommelhof opgenomen. 
 
 
Bijlagen 
1. De volgende wijzigingsplannen zijn opgenomen in het overzicht van wijzigingen in de bijlagen: 
  - Benthem 10 in Bakel 
  - Breemhortsedijk 8 in De Mortel 
  - De Kampen 12 in Gemert 
  - Esdonk 8 in Gemert 
  - Kivitsbraak 1 in Bakel 
  - Paashoefsedijk 14 in De Mortel 
  - Ven 1 in Bakel 
 



 


