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gemeente Gemert-Bakel

Raadsbesluit

Onderwerp: Verzoek gewijzigde redactie persoonsgebonden overgangsrecht Peeldijk 12a in
Milheeze

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2018;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.2.3 Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit

1. medewerking te verlenen voor de periode van tien jaar aan een persoonsgebonden
overgangsrecht ten behoeve van het vernieuwde, aanwezige chalet en voor de bewoning
van het vernieuwde, aanwezige chalet op het perceel Peeldijk 12a;

2. dit persoonsgebonden overgangsrecht ten behoeve van het vernieuwde, aanwezige chalet
en voor de de bewoning van het vernieuwde, aanwezige chalet op te nemen in het
bestemmingsplan "Gemert-Bakel Bu itengebied 2017"

3. Daartoe de volgende planregel in het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 op te
nemen:

" Persoo n sgebonde n ove rg a ng srecht
1. Voor het perceel Peeldijk 12a, mag het gebruik als woning van het op het perceel aanwezige

chalet gedurende tien jaar worden voortgezet en wel uitsluitend door de persoonlpersonen die
op het moment van ter visie leggen aan het ontwerp van dit bestemmingsplan in dit chalet
woonachtig waren en volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Gemert-
Bakel als hoofdbewoner en zijn of haar partner op dit adres staan ingeschreven, twaarbi
re novatie - e n on d e rho ud swe rkza a m he de n zij n toege staa n."

4. Dat na een periode van tien jaar (of zoveel eerder als de huidige bewoners hetzij verhuisd
of overleden zijn) er een afbraakplicht geldt van het chalet, door en op kosten van huidige
bewoners, dan wel hun erfgenamen;

5. Dat de huidige bewoners de gemeente Gemert-Bakel vrijwaren voor eventueel uit het
bovenstaande voortvloeiende mogelijke planschade, door middel van het sluiten en
tekenen van een planschade overeenkomst;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 15 maart 2018
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RB
Verordening
Zienswijze

7 Raadsbes I uit Voorbereid i ngskred iet project arrrem bad

8a
Raadsbesluit BP paraplubestemmingsplan parkeren
analoog

8b
Raadsbesl uit B P paraplubestem m ingsplan parkeren
digitaal

10 Raadsbesluit peeldijk 1 2a

11 Raadsbesluit BP Pastoor Attendorenstraat

12 Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden, okt2017

13
Raadsbesluit BP Stedelijke gebieden, Auerschootseweg
36 Bakel

1 4 1 Raadsbesluit 1 Bomenverordening voorstel

14.2 Raadsbesluit 2 Bomenverordening

14.3 Raadsbesl u it 3 Bomenverordening Bijd rageregeling

14.4 Raadsbesluit 4 Bomenverordening Wijziging begroting

15 Raadsbesluit Blink evaluatie 2017 en continuering
deelname in Blink

16 Raadsbesluit Kadernota 2019 en begrotingswijziging
2018 GGD

16 Zienswijze
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Totaal aantal te tekenen: 15 stukken
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