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SAMENVATTING 
 
1.1. Kruiseind 40 a t/m c in Gemert  

1.1.1 Planbeschrijving 

Door de eigenaar van Kruiseind 40 is verzocht om het bestemmingsplan ten behoeve van het 
bijbehorend pand (gemeentelijk monument) te splitsen naar drie appartementen. Aanvrager geeft aan 
dat hiervoor al in 1996 een verzoek is ingediend bij de gemeente, maar e.a. niet als zodanig in het 
bestemmingsplan is verwerkt. Daarom is door de eigenaar op 1 juli 2010 het verzoek opnieuw verzoek 
ingediend. Het college van B&W heeft in de vergaderingen van 10 mei 2011 besloten aan 
bovengenoemd verzoek mee te willen werken. Daarnaast is een exploitatie- en planschade 
overeenkomst met de eigenaar/ initiatiefnemer opgesteld.  

1.1.2 Ruimtelijke onderbouwing 

 Huidige situatie 
In de Verordening RuimteFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. is het plangebied aangeduid als “bestaand 
stedelijke gebiedFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.”. In het bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011”Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. is Kruiseind 40 bestemd als “wonen” met de aanduiding “molenbiotoop” en de 
specifieke bouwaanduiding “gemeentelijk monument”. Binnen deze bestemming is slechts 1 woning/ 
appartement toegestaan. Om bovengenoemde ontwikkeling mogelijke te maken is een herziening van 
het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
 Toekomstige situatie 
Bestemming “wonen” met specifieke bouwaanduiding “3 gestapeld”, aanduiding “molenbiotoop” en de 
specifieke bouwaanduiding “gemeentelijk monument”. De parkeernorm van in totaal 3,4 (afgerond 4) 
parkeerplaatsen (conform CROW-richtlijn van 1,7 pp/woning) zal gehaald worden door het aanleggen 
van 4 parkeerplaatsen in het openbaar gebied. 
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Hoofdstuk 1.  Achtergrond en opzet 

1.1 Aanleiding 

Het onderliggende bestemmingsplan behandel de volgende ontwikkelplannen: 
 
Adres Plan Oude bestemming Nieuwe bestemming  
Kruiseind 40 Gemert Legalisatie 2 appartement Wonen: t.b.v. 1 wooneenheid Wonen, met aand. gestapeld (3 ) Nieuw 

Aand. = aanduiding 

1.2 Planopzet 

Het initiatief wordt in hoofdstuk twee beknopte omschreven, het B&W-besluit; een ruimtelijke 
onderbouwing en indien van toepassing de financiële- en maatschappelijke haalbaarheid opgenomen. 
Hoofdstuk drie gaat in op de algemene haalbaarheid van dit bestemmingsplan. In hoofdstuk vier is 
ruimte opgenomen voor overleg- en inspraakprocedure, de reacties uit het vooroverleg en de 
verwerking van eventuele zienswijzen en -ambtshalve aanpassingen bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan.  
 
De bijbehorende onderzoeken zijn opgenomen in een separaat bijlagenboek, welke onlosmakelijk is 
verbonden met het onderliggende bestemmingsplan.  
 

1.3 Wijzigingen t.o.v. vooroverleg en ontwerp-bestemmingsplan 

Het plan Kruiseind 40 in Gemert maakte samen met het plan de Smagt 45 in De Mortel eerder 
onderdeel uit van het ontwerp-bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2011”. 
Dit ontwerp-bestemmingsplan  heeft met ingang van 3 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage 
gelegen.  
 
In de vergadering van 12 januari 2012 heeft de gemeenteraad de plannen De Smagt 45 in de Mortel 
en Kruiseind 40 in Gemert aangehouden om deze in de raad van 9 februari  2012 opnieuw te 
behandelen. Het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2011” met de overige 
zeven plannen is in deze raadsvergadering wel vastgesteld. In de raadsvergadering van 9 februari 
2012 is het plan De Smagt 45 in De Mortel opnieuw aangehouden. Het plan Kruiseind 40 in Gemert is 
wel vastgesteld. Het onderliggende “vastgestelde” bestemmingsplan bevat uitsluitend het 
onwikkelplan Kruiseind 40 in Gemert. 
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.Hoofdstuk 2.  Planontwikkeling 
 
 
2.1. Kruiseind 40 a t/m c in Gemert (nieuwe ontwikkeling) 

2.1.1 Planbeschrijving 

 Initiatief  
Door de eigenaar van Kruiseind 40 is verzocht om het bestemmingsplan ten behoeve van het 
bijbehorend pand te splitsen naar drie appartementen. Aanvrager geeft aan dat hiervoor al in 1996 
een verzoek is ingediend bij de gemeente, maar e.a. niet als zodanig in het bestemmingsplan is 
verwerkt. Ten behoeve hiervan is door de eigenaar op 1 juli 2010 een verzoek ingediend voor het 
toevoegen van 2 woningen (appartementen).  
 
 Plangebied  
Het perceel Kruiseind 40, perceelnummer GMTOO sectie N nr. 306 bestaat uit drie appartementen. 

 
 

2.1.2 Besluit college gemeente Gemert-Bakel 

Het college van B&W heeft in de vergaderingen van 10 mei 2011 besloten in principe aan 
bovengenoemd verzoek mee te willen werken. 

2.1.3 Ruimtelijke onderbouwing 

Kruiseind 40 betreft een monumentaal pand met daarin sinds 1996 drie appartementen. De 
appartementen zijn bekend bij de gemeente (OZB en afvalstoffenheffing) en voorzien van de 
huisnummers 40 A, B en C. Ook is er destijds door Bouw- en Woningtoezicht gecontroleerd op onder 
andere brandveiligheid. Omdat het bestemmingsplan slechts één woning toestaat zijn de overige twee 
appartementen in strijd met het geldende bestemmingsplan. De eigenaar heeft daarom verzocht een 
RO-procedure op te starten om beide appartementen te legaliseren. 
 
 Provinciaal beleid 
Verordening ruimte 
In de Verordening Ruimte is de locatie gelegen in bestaand stedelijk gebied. 
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 Gemeentelijk beleid 
Bestemmingplan Woongebied Gemert (2000) 
 

  
 
Het bestemmingsplan ‘Woongebied Gemert” is op 28 september 2000 vastgesteld door de 
gemeenteraad. In dit geldende bestemmingsplan “woongebied Gemert” is het perceel bestemd als 
“woondoeleinden” en als “gemeentelijk monument”. 
 
Bestemmingsplan Woongebied Gemert (2011) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De herziening van het bestemmingsplan “Woongebied Gemert” is op 29 juni 2011 vastgesteld door de 
gemeenteraad en in werking tredend op 23 september 2011. Omdat dit bestemmingsplan 
voornamelijk een beheersplan vormt, d.w.z. bestaande bestemmingen zijn overgenomen uit het 
geldende bestemmingsplan tenzij hiervoor een RO-procedure is gevoerd. Bij Kruiseind 40 is daarom 



Toelichting BP “Stedelijke gebieden Gemert-Bakel, februari 2012”   

  
 

Vastgesteld 5

de bestemming “wonen” met de aanduiding “molenbiotoop” en de specifieke bouwaanduiding 
gemeente monument” opgenomen.  
 
Nieuwe bestemming 
Bestemming “wonen” met specifieke bouwaanduiding “gestapeld” t.b.v 3 wooneenheden met de 
aanduiding “molenbiotoop”en de specifieke bouwaanduiding “gemeentelijk monument”. 
 
Bereikbaarheid en erfdienstbaarheid 
De appartementen 40A, 40B en 40C zijn niet vanaf de openbare weg zijn te bereiken. Het 
appartementencomplex waarin de appartementen zijn gelegen is toegankelijk vanaf uw oprit. In het 
kader hiervan kan uw oprit gezien worden als een noodweg, waarvan bewoners gebruik kunnen 
maken. Dit is sinds jarenlang aanwezig en in gebruik.  
 
Parkeren 
Parkeernorm is 1,7 per woning, op basis van de CROW-richtlijn. Dit brengt een totaal van 2 x 1,7 = 3,4 
(afgerond 4) parkeerplaatsen met zich mee. De 4 parkeerplaatsen worden op loopafstand (conform de 
norm) gerealiseerd in openbaar gebied (zie hiervoor de bijlagen). Aanvrager zal bij het onherroepelijk 
worden van het bestemmingsplan hiervoor een bijdrage doen in het parkeerfonds. De gemeente 
neemt de realisatie van de parkeerplaatsen op zich binnen 26 weken na onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan. De kosten voor de aanleg van de parkeerplaatsen en overige kostenverhaal is 
vastgelegd in de grondexploitatieovereenkomst. Deze worden gerealiseerd tegen kostprijs: € 2.000,00 
per parkeerplaats en bedragen in totaal € 8.000,00. 
 

2.2.4 Financiële- en maatschappelijke haalbaarheid 

Als gevolg van de aangepaste bestemming is een exploitatie- en planschade overeenkomst met de 
eigenaren opgesteld en ondertekend. Eventuele planschade worden daarmee verhaald op de 
eigenaren. 
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Hoofdstuk 3.  Juridische planbeschrijving 

3.1 Algemeen 

Voor het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen 
standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2008 (SVBP 2008). Dit 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 
planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 
planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding 
zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende 
het gebruik gekoppeld. De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk 
onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de 
beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de eleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan 
ten grondslag liggen. Ook is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en 
toepassing van het bestemmingsplan. Tot slot maakt een eventuele bijlage onlosmakelijk onderdeel 
uit van het bestemmingsplan. 

3.2 Verbeelding 

Op de verbeelding worden de bestemmingen weergegeven met daarbij andere bepalingen als 
gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken etc.. Voor de analoge verbeelding is gebruik 
gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of kadastrale kaart).    

3.3 Planregels 

De planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat de inleidende regels voor het 
hele plangebied. Hoofdstuk II geeft de bestemmingsregels. Hoofdstuk III geeft vervolgens de 
algemene regels waaronder (mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en 
afwijkingsbevoegdheden. In dit derde hoofdstuk kunnen belangrijke algemene bepalingen zijn 
opgenomen die van invloed zijn op het bepaalde in hoofdstuk II. Ten slotte regelt Hoofdstuk IV de 
overgangs- en slotbepalingen. In de volgende paragraaf worden de afzonderlijke bestemmingen 
behandeld.  
 
Voor de planregels is de gestandaardiseerde opbouw uit de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2008 gebruikt. In de planregels is een standaard hoofdstukindeling 
aangehouden die begint met 'Inleidende regels' (begrippen en wijze van meten), vervolgens met de 
'Bestemmingsregels', de 'Algemene regels' (de regels die voor alle bestemmingen gelden) en de 
'Overgangs- en slotregels'. In het tweede hoofdstuk, de Bestemmingsregels, staan de verschillende 
bestemmingen op alfabetische volgorde.  
Ook de regels van een bestemming kennen een standaardopbouw en worden als volgt benoemd: 
- Bestemmingsomschrijving (in elk bestemmingsplan); 
- Bouwregels (bestemmingsplanafhankelijk);  
- Nadere eisen (bestemmingsplanafhankelijk); 
- Afwijken van de bouwregels (bestemmingsplanafhankelijk); 
- Specifieke gebruiksregels (bestemmingsplanafhankelijk); 
- Afwijken van de gebruiksregels (bestemmingsplanafhankelijk); 
- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden (bestemmingsplanafhankelijk). 
 
Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.  
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Hoofdstuk 4.  Economische haalbaarheid 

4.1 Exploitatieplan 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Hoofdstuk 5 bevat een aantal 
financiële bepalingen, waaronder een regeling voor grondexploitatie ( afdeling 6.4 Wro) en een 
regeling voor tegemoetkoming in planschade ( afdeling 6.1 Wro). In  afdeling 6.4. zijn de 
mogelijkheden aangegeven die een gemeente heeft om kosten te verhalen en om eisen te stellen  
met betrekking tot de inrichting, kwaliteit en uitvoerbaarheid van bouwlocaties. In artikel 6.12 is 
bepaald dat bij de vaststelling van verschillende gemeentelijke plannen die mogelijkheden bieden voor 
het ontwikkelen van bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening aangewezen bouwplannen, tevens 
een exploitatieplan wordt vastgesteld op grond waarvan de gemeente de kosten van grondexploitatie 
kan verhalen. Dit is een verplichting die geldt voor bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, 
projectbesluiten en beheersverordeningen. 

 
Artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bevat een opsomming van de bouwplannen waarvoor 
een exploitatieplan in principe verplicht is. Er zijn nogal wat bouwplannen waarvoor dit geldt: 
- de bouw van een of meer woningen 
- de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen 
- de uitbreiding van een gebouw met tenminste 1000m² of met een of meer woningen 
- de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of 
ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve 
oppervlakte van de nieuwe functies tenminste 1000m² bedraagt 
- de bouw van kassen met een oppervlakte van tenminste 1000m² 

Het onderhavige bestemmingsplan biedt verschillende mogelijkheden voor bouwplannen die in deze 
opsomming zijn genoemd. In principe zou er dus een exploitatieplan moeten worden vastgesteld. 
Maar deze verplichting geldt op grond van artikel 6.12.lid 2 sub a niet als er geen sprake is van kosten 
van grondexploitatie die verhaald moeten worden en als dat wel het geval is het verhaal van kosten 
anderszins is verzekerd.  Met betrekking tot dit punt wordt het volgende opgemerkt. 

- Woningen: het bestemmingsplan kent enkele meerdere ontheffingsmogelijkheden. Als een 
hiervoor een aanvraag wordt ingediend, is dat een particulier initiatief dat geheel voor rekening 
komt van de aanvrager en waaraan voor de gemeente geen kosten zijn verbonden. De 
ambtelijke kosten zijn verdisconteerd in de leges. Als er onverhoopt toch andere kosten zijn, dan 
dient ter zake een exploitatie- overeenkomst te worden afgesloten voordat de 
ontheffingprocedure wordt gestart. Het kostenverhaal is dus anderszins verzekerd. 

- Hoofdgebouwen: het onderhavige bestemmingsplan biedt voor diverse locaties een directe 
bouwtitel voor hoofdgebouwen, dit is bijvoorbeeld het geval op de agrarische 
bestemmingsvlakken. In de Nota van toelichting bij artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening is gesteld dat bouwplannen waarvoor al vergunning kon worden verleend op grond van 
een vorig planologisch besluit, niet onder het regime van een exploitatieplan hoeven worden 
gebracht.  Daarnaast zijn er locaties in opgenomen waarvoor al eerder een planologisch besluit 
is genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening of een wijzigingsplan ex artikel 11 van die wet. Voor weer andere locaties 
geldt dat er sprake is van een in hoofdzaak conserverend plan en dat er ondergeschikte 
aanpassingen worden aangebracht. 

4.2 Planschade 

De aard van dit bestemmingsplan is in het voorgaande onderdeel beschreven. Bestaande rechten zijn 
gerespecteerd, nieuwe ontwikkelingen zijn behoudens de hiervoor concrete gevallen alleen mogelijk 
op basis van een flexibiliteitbepaling. Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om 
een verhaalsovereenkomst op het gebied van mogelijke planschade af te sluiten. Artikel 6.4a. van de 
Wet ruimtelijke ordening maakt dit mogelijk. 
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Hoofdstuk 5.            Overleg, zienswijzen, ambtshalve aanpassingen  

5.1 Overleg en inspraak 

5.1.1. Inspraak 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro zelf niet 
verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen 
bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening.  Inspraak wordt echter gezien de 
aard en omvang van het plan niet doorlopen.  

5.1.2. Overleg 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten 
en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 
De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd.  

5.1.3. Vaststellingsprocedure 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 
van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader ter visie gelegd gedurende 
een periode van zes weken. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken 
tegen het plan. Het plan zal daarna, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling worden aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

5.2 Vooroverleg  

5.2.1. Provincie Noord Brabant:  

Op dinsdag 20 september 2011 heeft een telefonisch overleg plaatsgevonden met de Provincie 
Noord-Brabant. Hierin is het volgende opgemerkt: 
- In het plan De Smagt 45 in De Mortel is naar mening van de provincie de zorgplicht voor 

ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1verordening Ruimte) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 
onvoldoende onderbouwd (artikel 2.2. Verordening Ruimte) onvoldoende toegelicht. In deze 
artikelen worden de volgende voorwaarden met betrekking tot zorgplicht voor de ruimtelijke 
kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap:  
a. zorgvuldig ruimtegebruik;  
b. er dient rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, 

aanwezige of te verwachten monumenten, cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, 
aardkundige waarden en landschappelijke waarden  

c. de omvang van de boogde ruimtelijke ontwikkeling dient te passen in de omgeving;  
d. er dient een verantwoording te worden geven dat verzekerd is dat de realisering van de 

beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met aantoonbare en fysieke verbetering van de 
aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie.  

 
 
Aanvullend is door de provincie onderstaande vooroverlegreactie per post toegestuurd: 
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:5.2.2. Waterschap Aa en Maas 
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5.2.3. VROM-inspectie 
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5.3. Zienswijzen  
 
De plannen De Smagt 45 in de Mortel en Kruiseind 40 in Gemert, maakten eerder onderdeel uit van 
het ontwerp-bestemmingsplan “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2011”. Dit ontwerp-
bestemmingsplan  heeft met ingang van 3 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tot 
en met 14 november 2011 kon een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan bij 
de raad in dienen. In de vergadering van 12 januari 2012 heeft de gemeenteraad de plannen 
bovennoemde aangehouden om deze in de raad van 9 februari  2012 opnieuw te behandelen. In de 
raadsvergadering van 9 februari 2012 is het plan De Smagt 45 in De Mortel opnieuw aangehouden. 
Het plan Kruiseind 40 in Gemert is wel vastgesteld.  
 
In onderliggende paragraaf wordt de ingediend zienswijze van Kruiseind 40 behandeld. Er is 
aangegeven of deze ontvankelijk is, wat de zienswijze inhoudt en of naar aanleiding van de 
beantwoording het bestemmingsplan wordt aangepast. 
 
I.   Kruiseind 40 in Gemert 

Ontvankelijkheid 
De zienswijze is op 28 oktober 2011 per post op het gemeentehuis ontvangen. De zienswijze is 
tijdig en op de juiste wijze ingediend en is daarmee ontvankelijk. 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Geen toegang naar de appartementen via openbare weg of eigen grond. 
De appartementen 40A, 40B en 40C zijn niet van de openbare weg te bereiken. Er is geen 
overleg geweest en wij hebben nimmer toestemming verleent aan eigenaar en huurders (ook al in 
1996 aangegeven bij de gemeente). Indien men aanspraak maakt op recht van overpad is dit 
alleen voor de eventuele ingeschreven huurders, en hierdoor zijn de panden niet toegankelijk voor 
openbaar gebruik (bezoekers). Ook de achterom is gerealiseerd via onze grond en hiervoor is ook 
nooit overleg en nooit toestemming gevraagd en verkregen.  
Beantwoording: u stelt dat de appartementen 40A, 40B en 40 C niet vanaf de openbare weg zijn 
te bereiken. Het appartementencomplex waarin de appartementen zijn gelegen is toegankelijk 
vanaf uw oprit. In het kader hiervan kan uw oprit gezien worden als een noodweg, waarvan 
bewoners gebruik kunnen maken. Dit is sinds jarenlang aanwezig en in gebruik. Met betrekking 
tot uw opmerking dat de achterom is gerealiseerd via uw grond, kan gesteld worden dat uw grond 
geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan.  
Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan. 

 
2. Geen eigen parkeerplaatsen volgens normen. 
Parkeernorm is 1,7 per woning, op basis van de CROW-richtlijn. Dit brengt een totaal van 2 x 1,7 
= 3,4 (afgerond 4) parkeerplaatsen met zich mee. De 4 parkeerplaatsen worden op loopafstand 
(conform de norm) gerealiseerd in openbaar gebied. De tekening is bijgevoegd in de bijlage. 
Aanvrager zal bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan hiervoor een bijdrage doen 
in het parkeerfonds. De gemeente neemt de realisatie van de parkeerplaatsen op zich binnen 26 
weken na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De kosten voor de aanleg van de 
parkeerplaatsen en overige kostenverhaal is vastgelegd in de grondexploitatieovereenkomst. 
Deze worden gerealiseerd tegen kostprijs: € 2.000,00 per parkeerplaats en bedragen in totaal € 
8.000,00. 
Dit onderdeel van de zienswijze leidt tot aanpassing van het plan (toelichting + bijlage). 
 

5.4. Ambtshalve aanpassingen  
Toelichting 
- 
 
Planregels 
1. Algemeen: de term bouwperceel vervangen door (bouw)perceel; 
 
2. Artikel 1 begripsbepaling: toevoegen aanduiding ‘maatschappelijk’: 

Voorstel: de voor de aanduiding 'maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen', wonen in combinatie met een voorziening als: 
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a. overheidsvoorzieningen; 
b. sociaal-culturele voorzieningen; 
c. sociaal-medische voorzieningen; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', een opslag van de gemeentewerf; 

 
3. Artikel 1 begripsbepaling toevoegen parkeerplaats: 
Plaats voor het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en 
gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of 
lossen van goederen. De minimale lengte van één parkeerplaats bedraagt 6 m; 
 
4. Artikel 3.1:  
- Verwijderen:  ‘en tot een maximum van 1 winkel per (bouw)perceel’.  
- Toevoegen: 

o ter plaatse  van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 1', 1 vrijstaande 
woning; 

o ter plaatse  van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – vrijstaand 2', 2 vrijstaande 
woningen; 

 
5. Artikel 3.2.2:  in afwijking van het bepaalde onder d. of de maatvoeringsaanduiding zoals 

opgenomen op de verbeelding mogen de bestaande goot- en bouwhoogte met een maximum van 
25% afwijken. Bedoeld wordt in afwijking van het bepaalde onder c; 
 

6. Artikel 3.5.1 onder e: ‘garage’ wijzigen naar ‘bijbehorende bouwwerk’;   
 
 
Verbeelding 
- 
 
Bijlagen 
Ten behoeve van het plan Kruiseind 40 in Gemert zijn  2 afbeeldingen toegevoegd waarop de 4 
nieuwe parkeerplaatsen in het openbare gebied zijn aangegeven. 
 
 


