
 

 

Raadsbesluit 
 

 Bijlage bij ???? 
 Zaaknr. 342768 
 
Onderwerp: Verklaring voor geen bedenkingen (definitief) omgevingsvergunning Molenweg te Bakel. 
 
 

De raad van de gemeente Gemert-Bakel, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011; 
 
gezien het raadbesluit d.d. 1 december 2011 inhoudende het besluit op het ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen; 
 
gelet op artikel 2.1 eerste lid a en c juncto artikel 2.12 eerste lid onder a, ten derde Wabo; 
 

Besluit 
 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en de concept weerlegging door het College van 
Burgemeester en Wethouders tegen de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan het 
bouwplan ’21 woningen aan de Molenweg in Bakel’ zoals opgenomen in bijlage I; 

2. Gezien de gegrondheid en ongegrondheid van de zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I een 
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning op grond 
van artikel 3.11 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

3. De omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 eerste lid a en c juncto artikel 2.12 eerste lid 
onder a, ten derde Wabo voor het bouwplan ’21 woningen aan de Molenweg in Bakel’ ter 
besluitvorming voor te leggen aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 5 april 
2012. 
 
de raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter, 

 
P.G.J.M. van Boxtel 
 

 
Drs. J. van Zomeren 
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Raadsbesluit

Bijlage bij ag 9/ Besluit nr. 106
Zaaknr.342768

Onderwerp: Verklaring voor geen bedenkingen omgevingsvergunning Molenweg te Bakel.

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8'11-2011;

gelet op artikel 2. í eerste lid a en c juncto artikel 2.12 eerste lid onder a, ten derde Wabo;

Besluit

1. Een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de omgevingsvergunning op grond van

artikel 2.1 eerste lid á en c juncto artikel 2.12 eerste lid onder a, ten derde Wabo voor het

bouwplan'2í woningen aan de Molenweg in Bakel';
2. De ontwerp procedurestukken voor een termijn van zes weken ter inzage te leggen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakelvan
1 december20l1.

de raad voornoemd,
de griffier,
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P.G.J.M. van Boxtel
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