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Kiltoor s-Hertogenbosch I postbus 23000, I 100 DM Amsterdam
Bezoekadres: Onderuijsboulcvard 206-224,,s_Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam

Betreft: Beroep
Bestemmingspran "Gemert- Baker stederijke gebÍeden oktober 20rs,

Geachte mevrouw, heer,

Tot mij heeft zich gewend,

Raad van State
T.a. v. Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
25OO EA 'S-GRAVENHAGE

Bij antwoord vermelden:
cHV.2.14.089220

Ten eerste wenst cliënten te benadrukken dat reeds
ÐAS Nedertands€ Rechtsb¡jstand Verzekerjngmaatschappij N.V.

cliënt heeft kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van gemeente Gemert-Bakelwaarin is besloten tot vaststelling van bestemmingrilun "c.rnert- Bakel Stedelijke gebieden ok-tober 20 1 5".

Namens cliënt teken ik hierbij beroep aan tegen voornoemd besluit. Een kopie van het bestredenbesluit treft u bijgaand aan.

De gronden van het beroep luiden als volgt:

Wafer
Ten aanzien van de waterparagraaf hebben cliënten reeds in de zienswijze erop gewezen dathieruit blijkt dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van omwonenden.

Bovendien zijn enkele-uitgangspunten die zijn beschreven in de plantoelichting niet verwerkt inde planregels' Dit betekent dat ¿e uitgangspunten geen borging k.nn.n 
"r, 

¿"rñau" de plantoe-lichting niet overeenkomt met Oe pAãreiets.

Keurmerk Kl

,,,f.ij NL07 ABNA A24l- 1333 59 (prem¡e)
ii.rr'j NL46 ABNA 0243 i604 96 (overig)
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Raad van de gemeente Gemert-Bakel

Postbus 1O0OO
5420 ÐA GEMERT

Detunr

16 juni 2016
Ons nu¡n¡¡rer

201602245t1tRz
Uw kennrerk

Inlichtingen Onderwerp

Gemert-Bakel
Bp Gemert-Bakel Stedelijke gebieden,
oktober 201 5

Procedure

Beroep

Geachte heerlmevrouw,

Bil deze brief zend ik u ingediende stukken die betrekking hebben op bovenvermelde
procedure.
De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan

deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer".

lL uerr erschrift ín te dienen. U hebt
daartoe de gelegenheid tot 'åÞ¡ærr'HErt

Verder verzoek ik u om, indien u een besluit als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht heeft genomen of indien u een dergelijk besluit nog gaat

nemen, de Afdeling daarvan mededeling te doen.

Aangezien deze brief geautomatiseerd is aangemaakt, is deze niet ondertekend

Hoogachtend,
de griffier

De griffie is van 21 tlm 25 juli gesloten i.v.m. verbouwing

rûlx)illlií.jlt.j; Postbus 20019 - 2500 SA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl
Bij correspoudenrie de datuln e¡r het nummer van deze bricf vermcldcn
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Dossiemr CHV.2. 14.089220

ryfk" is van hoge grondwaterstanden, met name in de winterperiodes, dat tot problemen leidt.
Cliënten zijn van mening dat als reeds bekend is dat er problemen zijn met de åfivatering een
toename van verharding er toe zal leiden dat er nog meér problemerontstaan. Te meer is zulks
zorgelijk voor het perceel van cliënten, nu blijkt dàt men voor het plangebied het bouwpeil wil
wijzigen. Indien zulks betekent dat men het pêrceel wil ophogen zal dJafwatering richting het
perceel van cliënten gaan en zal ditvoor aanzienlijke oveilast zorgen-overlast waarvoor cliënten
de gemeente en de projectontwikkelaar aansprakeiijk zullen stellen.

Tevens blijkt uit de plantoelichting dat het noodzakelijk is dat er een waterberging op het perceel
zal worden gerealiseerd - Deze vereiste waterberging iÃ in de planregels op geei enkele wijze
verankerd- Voor de projectontwikkelaar bestaat ér derhalve (in het äit"tËr¡i spoor¡ g"rrr""nk"l"
verplichting om deze te realiseren en in stand te houden. naarmee is het voor derden-lwaaronder
cliënten) niet mogelijk om de vereiste voorziening te laten realiseren.

In tegenstelling tot hetgeen verweerder in de zienswijze aangeeft, kent de beschreven en vereiste
waterberging geen borging inde planregels. Het is pianologi-sch mogelijk om de waterberging te
realiseren binnen de bestemming, echtei hiertoe bestaat geel enkele'v"rpti"htirrg. Nu een ver-plichting ontbreekt is het derhalve voor de initiatiefnemJr niet verplicht om een waterberging te
realiseren.

Groen
In de plantoelichting is aangegeven dat niet behoeft te worden voldaan aan de groennorm in
Ho-oR Cliënten zijn van mening dat ten onrechte niet wordt vastgehouden ann de groennorm
zoals deze is opgenomen in vastgestelde regels/beleid. Cliënten zijn van mening dat de gemeen-
teraad gehouden is bij de vaststelling van eãn plan, de eigen regelgeving/beleidï volgen.

Het is niet gebleken dat in casu sprake is van dusdanige bijzondere omstandigheden die onvoor-
zien en onbillijk zouden ziin, dat kan worden afgeweÈen i* ."r, eerder gestãde en voor een ie-
der geldende norm.

In reactie op de zienswijze is overwogen dat vanwege de reeds aanwezigegroene omgeving er
niet wordt vast gehouden a¿m de gestelde nor- uun 100m2 per te realise-reriwoning. Clienten
zijnvan mening dat het argumenlvan een groene omgeving niet een dusdanig argriment is dan
kan worden gesproken van een bijzondere omstandigheid.lndien niet kan worden voldaan aan
de gestelde norm dient verweerder te overwegen nieimee te werken aan het plan (of een kleiner
aantal woningen).

Flora-Fauna
onderkend wordt in de reactie op de zienswijze alsook in de plantoelichting dat er nog nader on-
derzoek moet worden verricht naar de *n*"righ"id van beschermede flora en fauna in het plan-
gebied.

Clienten blijven van mening dat ten eerste de eis van dit onderzoek niet is vastgelegd in de plan-
regels zodat sloop en nieuwbouw reeds kan zijn uitgevoerd zonder onderzoek.

Ten tweede blijven cliënten_van mening dat voorafgaande aan de vaststelling van het bestem-
mingsplan een dergelijk onderzoek ter plaatse moeizijn verricht ten einde ailaet¡tctreid te heb-
ben of kan worden voldaan aan de regels uit de wet en of het bestemmingsplan uiivoerbaar is.

Ç
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Belangen cliënten
Het ziet er naar uit dat het woonklimaat van cliënten behoorlijk zal gaanverslechteren.

Achter hun woning, waar-he! nu groen is en een speeltuintje is, zal gebouwd gaan worden. Metalle gevolgen van dien- TJitzichtriul, verminderin! fi;ili;;; Ëonuren),aanzienlijke waardeda-ling van de woning, verlies privacy en toename hinder. cliënten zijn áanook lrai mening dat ereen on¿umvaardbaar verlies van woongenot zal optreden.

In reactie op de zienswijze is aangegeven dat uit de.bezonningsstudie volgt dat het woongenotniet oneven¡edig zal ygrden *ng"tãtt. Clienten stellen z-i-cå o-p fr., standpunt dat in de periodevan 30 oktober tlm 15 febru¿ri eén groot deel van het zonlictrtioor de s.'hudu* w"gualt en ookal is de zon er niet dan wordt het doãr deze muur toch nog donkerder.

Regels

Peil

Hagen

he t bouwpe il,overe.e nkomstîg de ge meente lii ke bouwverorde ning, dan wel índien geenpeil overeenkomstig de bomryverordening ii vast te stellen, de hoogte van het afgewerkteterrein;

clienten ziin vm *:njn-g- dat.(zeker gezien de opmerking uit de plantoelichting over aanpassingbouwpeil) dat artikel l.l l0 niet zorgiuldig is. ln de pr".ñ"g.lr zoals thans opgesteld is het moge-lijk om het terrein te verhogen (zodãt het water naar andere-percelen afloopt) en de woning vanafdat punt op te richten zodat en wateroverlast ontstaat en de bebouwing ten opzicht van de wo-ning van clienten ook hoger is.

In reactie op de zienswüze.yordt aangegeven dat w-aterberging en infiltratie planologisch gere-geld zijn zodat er geen problemen te veñvachten zijn. In ¿iiLa"¿", wijzen clienten erop dat reedseerder in beroep is aangegeven dat waterberging en infiltratie niet z¡ng".g"iã in h", t"rtr.-mingsplan' Verhoging van het peit zaldus hãasfzerc. tot pro¡i.rnrn leiden bij clienten.

I.l l0 peil

Artikel 4 Groen
4. I Bestemmingsomschrijvìng
De voor 'groen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen, bermen, beplantíng bomen en parken,

en ter ploatse van de volgende aanduídingen en maatvoeríngduidíng, speciJìek bestemdvoor:

Niet duidelijk is' gelef op. de tekst van de planregel, wat bedoeld is om als voorwaardelijke ver-plichting vast te leggen ars het gaat om ¿e instan-¿trouoi'g u* tug"n.
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de onder.staande bepalingen gelden uitsluitend ter plaatse van de volgende aanduidingen
én met dien verstande dat de inhoud van d: bijbehorende tipitngrr"ro", ;;;";;"de al_gemene bouwregels míts deze ondergeschitct tti¡Qt aan de onàetrfi{gend, b;r;;;*i"g,
aanduidíngen

dienen in stand te worden.

Indien verweerder heeft wille-n vastleggen dat bestaande hagen in stand worden gehouden iszulks niet helder verwoord. Niet auioãtijt< als wordt gd,"tri nuar de planregels op welke hagener wordt gedoeld en welke hagen moeten worden aan'gelegd. Daarnaast ontbreekt in deze ver-plichting een verplichting ominkele bomen te realiseîen iconform welk plan?) en in stand tehouden, zoals dit in de prantoerichting (p.12/13 wer is opg.nå-"n¡.

Conclusie
Het is om vorenstaande redenen dat cliënt u verzoekt het beroep gegrond te verklaren, het be-streden besluit te vernietigen en verweerder te veroordelen ¡n¿à [oãten urn a, pio."c*".
Ten aanzien van de vereiste procesmachttgjry verwijs ik u naar de algemene machtiging vanDAS-medewerkers, gedeponeerd op uw giiffie. Ik verzoek u het griffiegeld te boeken van onzerekeningcourant.

Met wiendelijke groet,

ã
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"Gemert-Bakei Stedelíjke
gebieden, oktober 201 S"

u*r,enmeS 0 I 0 7 I 1 t -t:',,-l 6
Ons kenñerk
\Æ/Mv8186065-2015

B,llage{n}: 3

comsr 17 februari 2A16
ver¿onden 1 i rtli

Das Rechtbijstand
I.a.v.

Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

Geachte l,

fercgl.ontvingen wrj uw zienswijze narnens uw cliënten, de heer en mevrouw van
den Akker wonende te s4zjrc Gemerl aan de pater Dr. Lotfetdstraat ez, ;p het
bestemmingsplan "Gemert-Baket stedelíjke gebíeden oktober za1 s" .
ln deze bríef willen wíj u hierover graag nãOel informeren.

Raadsbesluit
De gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel heeft op 2g januari 2016 departiËile heziening van .het bestemmingsplan ',Gemert-Bakej stedellke gãueã"r,,
oktober 2015" gewijzigd vastgesteld. Bijgevoegd treft u het besluii aañ van oegemeenleraad en de antwoordnota met betrekkíng tot de zienswijzen.

Beroepsmoget¡¡kheid
wat b.etreft de mogelíjkheíd om beroep in te steilen, merken wíj het volgende op;- Het vastgestelde^bestemmingsplan lígt samen met het råa¿soeituit meiingang

van 22 februarí 2016 gedurende zes weken ter ínzage bíj de pubfíetserviä ñ
het gemeentehuis aan het Rídderpleín in Gemert. Te-vens'Ís het plan Oigitaal te
raadplegen via www. ruimtelijkeplannen. n l;- Belanghebbenden die tijdþ hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben
ingediend alsmede belanghebbenden aan wie räoer¡rðnv¡s níet tan woroãn
verweten dal zij geen zienswíjze tegen het ontwerp bestemmíngsptan treOOãn
ingediend, kunnen gedurende de lermijn van zäs weken waarbinnen het
bestemmingsplan ter ínzage lígrt (beroepsiermrjn) schriftetijk Oeroàp initrJen oì
de Afdeling bestuursrectrtspraãf van de RaaO úah State;
Voor zo ver de gemeenteraad bíj de vaststelling wrjzigingen heefi aangebracht
ten opzichte van het ontwerp, kunnen ook andðre 6eianlneonenden hdeg;;
binnen de genoemde termijn schrifte_tijk beroep instãilen bij de Afdeing
bes!{¡rsrechtspraak van de Raad van siate. Het þostadres is p'ostbus 20019:
250084 Den Haag.

Posladras
Postbu3 10.000
920 OA Goflôrt

eeñesnlehuß
Ridderptein 1

5421 ÇV Qama¡t

,elefoon
10492.} 378 500
Fax

i0492) 366 325

Ê-ñâ¡tactrss
gome€nt6@gemert.
beksl nl

¡nlarnel
www.gsm€rt.bake' nl

Sankrêken¡ng
â.æ.02.7A8
Poslbankrekgn¡ng
10 69.66.!
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Oan kunt u contact opnemen met
bereikbaar vía tetefoonnummer l}4g2) 37g 500.

I

I

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,

de rnanager Vergunningen en Toezícht,

Bijlage 1: Raadsbestuit;

Fijlag" 2: biilage l: notâ van zíenswijzen
Bijlage 3: biilage lt ambtshatve aanpassingen
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BiJlage I : Raad¡bestuit

gêrlìacñtc

trùàrh¡t
Çeg/8aUtr. !8
æf¡¿aa¡l5

o'rhnrp: vastrtci¡ bestatrnian@n recncrt-Bcld sbdcl}e güi.dür. orúobcr20rt

D. rrr.tnn Õ g.rnrortGï:+Otrt
gndrn hrt roor¡lrl rrn h.ú¡fßtldr ú ïüroudars ¿rl. Cþnri 20i6;

e.þt op {f ftî nfra$. ord.nhg. rn*d 3.9;

tðkå
t. O.t rxitst oltrrnfdg þ vid¡hm zo- opgrurrn h blþg. l;2- Dc zaËrrþc ab.çgnnonrn h b{her-Í ¡ ¡crråii¡n- wreñr öigro.gd
- firtoolÚ opgmfitrrt it Ðbgt l:
3. t¡l ffimmtqaptu rccmå¡¡cl srdcrc gæÍ. dûùf ã)t5- n b pnfr
- 1ll9rr¡d.mböf¡h¡_rrp¡rjqrrabopfùourú,¡þçt: -'
1- I gP4 f,n rü.cr Jz. wonrn$Fr rr-É ncmm¡r'må ú b¡5h'l't.flrnt .umñiÐ¡n sport¡n 2.a g¡'rrrf .n dE trr¡ ondrabt unr¡ ¡t r'ñir;rrt da ¡¡rÎldttdÉa F¡t¡arEtræb;
5. rlt_,Drbmoüng:?ll €sllt€rf¡r SH¡r. gffi.n üoörr ãll5- m.rffinüîcl0c rf.ffRo-tc52.súdl(1020t+Vroig¡r{dea ü - û¡.ì æ,ilofnl
_ tbri4firyûdb opglcrþrrr ir Di|igc to il:
6. Gdn¡blh slm -ûi r¡ræ*¡r d¡õao ¡ d-r mcr rúr ù*rún-rrg rr

l¡T n*+¡q basmÍügryh æd'' öÐ 'ürffi tüü.rr rt ¡r-ptt""¡l0lñr nËï h Õ ü rr ¡ü¡l 3.t Id Cttlp r grrr.
Alrlr¡-rrEúË_h <'c çcrÉcft Çr!f,d.r,tE vü d. nad rn rfr ¡¡rnrrt Grrrt_Bdr¡lnnZttsrrri2016.

dcllld FffiËmd,
d. ôvoorftr,

Bor.l J ruZonm

uâ.t

lEo.-GE t

Bf,F
Zt*tt.
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Bljlagc 2: bljlage l: nota van zbnewiizen

Ønclusie
De íngediende zienswijzen wordt gedeeld en leitt daarom tot een
bestemmirqsplan door het ontwikkelplan tloonheirle ongen. in
bestemmíngsplan te rænrijderen (uít zorcl verbeelding,
plantoelichüng).

l.INLEIDING
Het-ontwerpbestemmingsplan 'Gemert-Bakel Sledelijke gebieden, oktober 2015"
heeft met !!g"ng van 5 oktober 2aß gedurende zes wekeá ter inzage gel€gen. tòten met 16 november 201s kon een íeder zijn of haar ziensrijze op n"t
o¡twerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in dienen. ln het totãal øjh vor
Sens¡viizen op het bestemmingsplan ingedíend. ln ondertiggende bijlage å¡n oe
ingediende zienswiþen verwerkt. Per zienswíjze is aangegevãá of 69zã oãtvaríferyf
]t' y.t d9 zQnswijze introudt en of naar âanþidíng- van de beantwoording håt
bestemmíngsplan rrrlordt aangepast.

2. ZTENSWTJZEN

2.1 Zienswijze 1: funheide ongen. in Gemert

Ontvankeliikheîd
Op 5 november20lS is de zienswíjze (via de berichtenbox) ontvangen. De zienswijze
ís üjdig en op deJuiste wiize ingediend en ís daarmee ontvánkelijk.

S a me nvatti no zi e n sr¡y i i ze
1. uitgangspunt binræn de verordening ruimte is dat er géén woningen worden

toegewegd ín het öuitençbied. ln een aantal situaties wordt een uiUonAering
S||a.tt op dit principe. Een r¡an deze uítzonderíngen b€treff een dredelijké
ontwikkeling binnen een aanduiding 'zoekgebíed voor stedelijke ontwikrkeling'
(9rtka 7.8 verordenirg ruimte). fþ indiener lan de zienswiþe ié mn meníng dãt
de bouw tan enkel twee uoningen hier niet aan roldoet;

2- Daamaast is de indþner van-de ãenswijze ran menfng dat ook niet voldaanuordt aan de andee voon¡vaarde - 'kwalileibrærbetering
bebouwingsænoentlaties'- Hierbij dient o.a. een kualÍteitsrærËetering rran r¡jt
landschap *orden gerealíseerd die vergelijkbaar is met de tegenpråtatie die
vereist ís bíi de realisatie van €en ruimte-r¡oor-ruímte woning. De-indiener van de
zienswijze is van meníng dat deze verantu/oordíng ontbreekt

Be a nfuvoqd i n o zl e n swí ize
De zÞnswiþe wordt gedeekl- Als gelolg daanran wordt noorgesteld dít onderdeel ran
het bestemmingsphn, te weten de planontwtkkeling t.a.v. Doonheide onçn. in
G€mert, uft het bestemmingsplan te rorwljderen.

wiþgÍng
Gemert

het
hêt
€n

van
uit

planregels
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2.2Zien*rijze 2: Sportlaan 24 in Gemert

OntvankeliiRhaid

9p tt november 2015 is de schrifrelijke zienswiize per post onôrangen. De
zienswíjze is tijdig en op de juiste wijze ingildiend en igdaarmee'ontvankelijkl

De indiener r¡an de ãenswijze is van mening dat:
1. T.a.v. uoníngbouw de aspecten die ùan b9lang zijn bl¡ de ladder duurzame q

verstedelijking onvoldoende zijn onderöouwd: in de plantoelichtÍng is onderbouwd
dat {e onderliggende planontwlkkeling is gericht op fþt toeroegeã van 10 nieuwe
woningen. Gezíen uitspnaken van de Raad yan St¡ate is tret daãrom de waag is of
in dit geval sprake is een 'stedelijke ontwikkeling'en derhalve een toe6in! aan
de Ladder duur¿ame veætedelijking noodzakefijr is. Volledigheidshatve is de
plantoelicfrting toch een nadere toebing uiçevoerd. Door dã indiener ,¡an oe
zíenswijze wordt specifiek aangegerren dat:
a. onvoldoende is aangetoond wat de regionale behoefle is; in de plantoellcfrting

is aangegeven dat voor de periode 201+2a24 de woningbehoefte ,æor dã
gemeente Gemert-Bakel 1.230 woningen bedraagt Dit aantal is gebasoerd op
uitkomsten uit h€t regionale roningbounryrogrammã uit trãt
pamgryverkingsverband Regio Eindhown -(sne) ãn o.a. provinciale
bevolkings- en hulshor¡densprognos€. Het woniñgbor.nrprogramma van
onderliggende ontwikkeling ls verrcþens getoetst 

-aan 
rnt-gemeentelijk

woníngbouwprogråmma daarbii ls rekening gehorden met de rest¡¡taten ¡n O'e
'Regionale Agenda wonen (d.d. 16 december 2o1s)'.Aanvr¡llend blijkt uit o.a.
tieb€l I tran dit rapport dat binnen de gemeente eeinert-gafel inm¡ãde¡s 36O
lgqnqgn ãjn Íngewld in vastgestelde plannen. Zo,n 515 woningen (=97ç
360) 4in momenteelbeüokken bij plannen die worden voorbereid lwaabnOer
onderlþgende ontwikkeling). E.a. betekent dat er nog ruimte ¡s voòr zo'n 515
nrcningen in nieur.e ontwikkelingen (waarvan 160 woningen a.g.v. sloop). Dit
betekent dat op dlt onderdeel van de ãenswijze ean $¡aging troorgäiteto
door roomoemde agenda aan de bijlaçn be tavoegen;

b. onroldoende is aangetoond dat iñ de regionale oenoefte uordt voozien
binnen de bestaande bebor¡ring en binnen het bestaand stedeliik gebied; in
paragraaf 4.2 van de plantoelichting is nader onderbo¡¡wd dai binnen de
verordening Ruimte het plangebied ís aangeduld als 'bestaand stedelijk
g€bþd' binnen de 'kemen in landelijk geóied'. Daamaast blijkt uit de
planloelichting dat de locatie cenhaal binnen de kem Gemert is gãbgen en
dat het oÍn oen bestaande locatie betreft welke momenteel ¡estemd c ap
'wonen' nret de fundieaanduiding 'bedrif. De locatie, wqlke e€rder rverd
çbruikt voor woondoeleinden door de úheerder r¡an lrat sportcomplex en
door de Atlant t.b.v. de uitoelening ì/an klelnsctraliç ¡eOrijv¡gtrei¿
Milieucategorie 1 en 2, is enkele jaren gelden door de ganreeñte verkoctil aan
de initiatiefnemer. De ini$atlefnemer had daarbij het doel om de locatíe te
herontwíkkeþn voor woningbouw. uit de toefichting blijtd tevens dat de
initiaüeftemer het t/oomemen heefi de bestaande mrOeii¡ te hergebruiken.
E.a. bebkent dat bestaande locatiE binnen de kem vãn Gerúrt nordt
hergebrui]kt t.b.v. een nieuse planontrrlkkelíng (inbreidingslocatie). Afs gwoþ
hiervan wordt op dit onderdeel van de zienswrjze oéén wilziging vóorgeúeH; -

c. onwldoende is aangetoond hoe groot de actuele betroeñe is;ãe hþnoor de
beantwoording onder punt la. Bíj gernentelijk toetru'ng rlan onderlíggende
planontwíkkelíng aan het gerneentelijk uoniñgbourflprognamma is-tãrrens
nkaning gehouden met de resultaten rran hel napport- woonbehoefre in
Gemert€akel'. Aanwllend is o.a. in hoofdstuk 5 het vr:aag en aanbocl yan de
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gemeente Gemert-Bakel uitgerrærkt. Ter verduídelijking wordt \oorgesteld h€t
bestemmirgsplan aan te wllen met 'Regionale agrenda wonãn, en nãi
rapport Woonbehoefte in Gemert-Bakel. Dit betekent dat op dit onderde€l ì/an
de zienswíjze een wijziging roorgesteld door voomoemdå documenten aàn
de bijlagen toe te rnegen;

d. onvoldoende is aangetoond dat niet reeds in de actr¡ele behoefte is voozien;le hierrcor de beantwoording onder punt 1a. Ter verduidelijking norUi
voorgesteld he! .b€stemmingsplan aan te vullen met ,Regionãb ãger¡da
Won€n'. Dit betekent dat op dit onderdeel van de zienswijãe een wi¡ätgirg
worgesteld doorroomoemde documenten aan de bijlaçn tóe te roegen;-e' onvoldoende is aangetoond dat middels onderhavig ilan wordt vooziãn in de
kwalitatieve behoefre; in de plantoelichting is opgenomen dat ae gemæntê
Gemert-Bakel als uþangspunt heefr om aa% vaÃãe nieuwbouw uitie ,oeren
t.b.v. de sociale secilor. Bij de (gemeentelijke) toetsing lan onderliggeøC
planontwikkeling aan het gemeentelijk wonirpbouvyprogramma is hJãrmee
rekening mee gehouden. Hoewet in oøeabgànde planontwikkeling
welisu¡aar géén sociale woningbour wordt geæaliseeø, wo-rdt 47% van dá
nieuwbouwplannen d.d.2014-2f¡24 gerealiseerd in de socíale sector. Hiermee
uordt aan roomoemda norm rroldaan. Ten slotte wodt verwezen naar de
.ba$wogtdíng. onder punt 1c. Ter rrerduídelíjking wordt voorgesteld het
bestemmingsplan aan te vullen met het rapport \úoonbehoefre-in Gemerl-
Bakel. Dit betekent dat op dit onderdeel ván de zienswijze een wijzÍging
vooçesteld door roomoemde document aan de biJlagen toe te voegen;- -2. T.a.v.wate,:

a. onvoldoende rekeníng is gehouden met de belangen van omworìenden; ten
behoew van onderlþgende pranontwikkering is ¿oor Tritium advies ev oþ ze
meí2015 een watcrparagnaaf opgesteld. Deze paragraaf ís als bijlage uii net
bestemmingsptan toegeroegd. Hieruít btiJkt dat nnt cegeur ieÈenini is
gehouden met de belangen r¡an de omupnenden. Eþ aanname bet¡etrãnde
de toekomstige toename mn de verfrardirg van het tenein is zelß aanzienfifk
hoger dan b€nod¡gd omdat hferöij geen rekening is getrouden met het dakdãk
van de loods die onlangs is rcnrijderd alsmede een groot verhard tenein
rondom deze loods. ln werkelijkheÅ al er dus nageno€g geen toenann nan
'ijn. Tevens blijkt dat er een oplossing is om mgãnmter rrEst te houden en
niet te infilüaren zúat dr green sprakã is van een negatieve invloed op de
grondwaterstand in de omgeving. Als gerolg híervan wordt op dít onderdæl

. vgn de ienswiize oéén wþging roorgesteld;
b. qi"t alle uitgargspunten uit de plantoellchtng ãjn verwerkt in de planregels; inde plantoelichüng nan het bestemmingsþtañ is nader oncär¡outio ¿at

onderl(¡gende plarnntwikkeling kan roldoen aan de ræoruaarden van een
go€d lqo!- en leefl<limaat m.b.t o.a. het asped water. Binnen de ptanregels
van de bestemmingen 'groen', \ærkeer-verblijÊgebied' is binnen 

-de
bestemmingsomschrijvlng o.a. ruimte vooi - de raalisatþ van
¡raterhuishoudkundige voozieníngen, waterlopen, waterpartijen on
(ondergondse) waterðergings- €n infrtratieloozieningen. 

-Binnen 
do

bestemmíngsomschriivíng van 'water is ruimte r¡oor ãe realisatie \ran
rvaterhuishoudkundigre voozieningen. Een vedere verankeríng van deæ
gitgangspunten is nþt noodzaketiJk omdat o.b.v. het Bouuôestult áolz vanle
þuv-.weryøening Gemert-Bate!] (d.d. 14 lunl2012) een naderg toeßing nan
de uinrerking/ uitnoering volgrt bij de aanwaag ongóvingsvergunning bo¡iren.wî?"1 een omgevingswrgunning wordt getoêist s wettãt¡k u,õpaan. er
çldt in het kader van de Wabo een limit¡atief imperatief stelsel.-¡tet ié dan oot
niet mogelijk om buÍten dit limitatþf ímperatief sieleel andere aspecten aan de

r. O.¿ lrdhrl 2.7.5 Bor¡rvrrordalry Grnrrt€ekd.
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toetsing rral d_e. omgevings!€rgunning voor te leggen. Daarbij zal worden
getoetst of het bouwplan daadwerkelijk aan Aezã-uitgangspuñten voldoet.
Voldoet een aanwaag omgevingsvergunníng níet aan dázelspecten dan zal
devergunning worden geweigerd. De planoi-ogische aspecten ii¡n vaegãffi
in het bestemmingspran, nadere zakàn zijn 

-zoals 
boüenstaand gebo?gd jñ

andere wet- 
9Jr regelgevirg. lndien we ds zaken zouden opnJmãn-oË;i¡;

grondslag hebbqn in het Bouwbesluit alsmede de bouwverórdening zou¿én
we deæ regeþeving onrechtnatig doorkruisen, wat niet mogeliik È. õ;
planregel zou dan voor vemietþing ín aanmerking komen, tnat oãrgéwenst is.
Als gerolg hiervan wordt op dii onderdeel rran dã zienswiþe øø øp¡d¡"g
vooçesteld;

c. de hoge grondwaterstand en een toename van oppervlakle rrerharding tot
meer problemen zal leiden; in yoomoemde 

'.naterinragraaf S met É¡Oe
aspec{en rekening gehouden, Conform hel gemeenielijk waterbeleid al-hei
regenwater 

Ta.r.9g9nu/aterleidingen worden opgevangen en afgevoerd uít hetgebÞd zodat dit njet teidt tot probtemen. niJgevofo hiervañ ,roøi'ãi o¡i
onderdeel rran de zÞnswijze oéén wijziging voorglstetã;

d' ophoglng rran het plangebiedresutteert ¡n atøté*ng riðhting het perceel van
de indiener van d9.{9nsw{ze en daarmee leidt eeñaanzieñryre;dã"t;-;ii
de wate,rpaøgraaf blijkt dat t.b.v. het regenwater ís vooz6n i't oãt"rO"ö¡r,g
þínnen het plangebied zodat geen spraké is mn afstroming naar oennãeîaË
percelen- Als gevoþ hiervan wordt op dit onderdeel van di ¿enswi¡ze oe¿ñ
wiþging rroorgesteld;

e. realisatie en in stand houding van wateröerging (op het eigen perceel) niet is
verankerd ín de planregels; zie antwoord oøer zb + doordat'de aruóer Jañ
regenuater riS tsn gemeentelijk hemelr¡uaterstelsel naar oppeMakte watàr
begeleidt zal d¡t niet leiden- tot overlast in de omgeviæ. ook d;
instandho¡¡d¡ng 1at..d." nrgÞrbergíng hoeft niet in net 6estei¡m¡ngsplan
worden r¡erankerd. Bij het niet nale-veñ van rrasþesteld (gemeentelijk) õeieid,
heefr de gemeente de mogelijkheid om een hanãhavingà-ea¡ect op t"it-rtãñ.
Als gerrctg hiervan wordt op dit onderdeet van de zieñswi¡le gÉb_--*ijrrd¡rö
voorgesteld;

3. T.a.v. parkeren:
a. met de aanleg vaJr 1l parkeerplaatsen een te lage parkeemorm rcrdtgehanteerd; o.b.v.de huidige gemeenterijke parkeerãorm dþnen tb.v. r 1

rcgulierc woningen totaal24,2 parkeerpbátsen gerealiseerd te worden,ln deplantoelichtirg is onderbouufrRtat, gáen de lãræringsakle rran oe grondãñ
fussen de inilialieftemer en de gemeente, de initiatieinemer veøntr,rooøel¡¡r
is voor het realiseren val I parkeerplaats per woning/ t,*úenË¡d.-äii
realisatie mn maximaar ii woningen/ wooneenheden biñnen het øngãotdoor de initiatiefnemer, betekenl ¿¡t oat ar 1t parkeerptaaEeå dõù- dè
initiatiefnemer blnren het plangebied gerealiseeru åanen tä uoøen 6ìã
resterende 13,2 grkeerplaatsen zijn d-e wrantwoording rran ¿e geíeente.ln
de bügevoegde bijlage 'prognammà rran verkeenskundiie eisen; irc oemert-
lrloord', welke js uitgeræerd t.b.v. de ontwikkeling -røn 

lìet' nab¡Jdeg;
lntegnaat Kind cenür¡m (rKC), is een parkeeroalans-opgemaart *aaiú¡ óiuri
dat ln de directe gmggvtlts vordoende parkeerptaaæeä¡esctr¡kbaar ;jn.'fo-
gomqg$glüke parkeeröeteidsnota staat dubbetgebruik onder r.ot*åøãn
toe. uit het eerdergenoemd rapport brijkt dat inle dirac-te omgeúng ,r.nìä
spor{aan 14Íl 

-_parfteerplaatsen lþggn. Deze parkeerplaatsen ziin r,oorar
bedoeld ats h¡ñercapaciteit rran nef iporþark g'edurenåe tret webieno. ilp
doorde*eekse dagen zin in de directe omgevinglnn het sportpark *lOtr.nããparlreerphabEn 

rnü,?z¡_g, m.a.g. oai ¿g- tæ parteeþraatsen d;
þeschikbaar voor het rKc en r¡oór de t 60 of looæ¡stano oml¡gger,ãà
bestaande rcningen en de i0 nieuwe woningen. tiit taoe¡ r en-ã ,¡an
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ìroomoemd rapport blajk! ì/order dat het lKc orrerdag minimaal s0parkeerplaatsen tot maximaat g2 qarkeerptaatsen nod¡d ¡eàft. è;"dg
daarvan ís dat er orrerdag tussen de 5l - 93 ærteerplaatsen beschikbaar ãiñ,vog d9 omtþgende noningen. voor de t 60 bestaan'de omtiggend" *oninõngeldt de oude ¡arkeemorm {rroor 2013) va1 !,2 parteerfiaaËt u,"''ïö
waaryan 4,7 in het openbaar gebíed. Rekening houdend met eeñ
aanw_eãgheidspercentage 60Vo (conform de CROWdihüijn) betekent oit oãide 60 bestaande woningen gedurende het drukste moment vãn dedoordeweekse da.g (60'0,z0160oþ=) 25,2 parkeerplaatsen nodíg t€bb€;,
waardoor er overdag nog 26 tot 68 parkeerpiaatsen resleren waarbinnen deparkeerbehoefre rranuit.onderlíggende planontwikkeling opgenangen kanworden. ln de aronden en de wåekenden neelt it"t lrcä g;;
parkeerbehoafre. Geroþ is dat in de aronden alle rrß parkeerplaitsãn
beschikbaar zijn voor de omliggende woningen en dat enkel in oe weåfencen
e)dra parkeerdruk kan ontstaan. ontwerpen op basis rran piekmomenten
resulteert wsl¡swaar altijd tot roldoende jart<eeþnatsen maär edrter ooi,gedurende het grootste deel lan de ureek, tot leägsbande parkeerptaatseñ
die de openbare ruímte er niet beter op makãn. Naasi boveristaanoà
theoretische benadering is, om aan te tbnen dat sprake ¡s ,nrooenãã
parkeerplakken om. de-,exba parkeerbehoefre uan 13,2 pärreeçlaats.n op ìã
vangan, naar aanleidíng van deze zienswijze d.d. decamder z0l5 'een
parkeerdrukmeting uitgeroerd. uit de resultaten rran deze meting mag de
conclusie gehokken worden dat er geen spnake is van parkeerdnií< in ãeie
gmgeving. Er ls namelíjk sprake van parkeerdruk als då bezetting hoger isdan 807o (zie parkeerùeleirtsnota Gemert-Bakel 2aßr. oe ãanuJózgã
orcrcapaciteit bedraagt 8oo/o wn 120 - 61= 35 parkeerpÉatsen. Dit is ruimtoldoende toorde ruimtelijke ontwikkeling op de Sportlaan. Uit øranstaa¡¿e
kan geconcludeerd worden dat onderliggenoe plairontwikkeling niet leidt ti
een oneì/enredige. O?ryrg rran de parkeerdruk en dat het ùoongenot aÈ
get/olg hien¡an ook niet zal verm¡ndéren. Dit temeer omdat Oe toðpafstand
tussen de ontwikkeilocatie en de woning nan degene ¿¡e o"aãri¡,góãndã
zienswijze h€efr ingediend meer dan 

-honderd -meter 
¡e¿r,aagt]"ñãr

aanleiding rran dit onderdeel rran de zienswiþe wordt rmorgeiteld de
pFloolichting conform te wfjzþen en de parkeerdrukmeting d.d.-december
2015 als biilage toe te rroegen. -

b. de.gelanteerde parkeemorm þídt tot parkeerprobþmen met als gevolg dat
het woongenot zal afrremen; onder punt Sa is nader onderbor¡td oãt r¡olãaan
uordt-aan de gemeentelijke parkeemorm uit de'parkaerbeleirlsnoùa Gemert-
Bakel'. uiþangspunt van de parkeerbeleHsnórm is dai de r¡env¡achte
qar*aerdruf a.g.y. niernv beoogde woningen opg€ì/ang€n kan worden binnen
deze gesteþe. Omdat wldaañ nordt aan Oe-gesteHã normon, ãjn wij van
meníng dat onderligg¡ende phnontwikkeling ni,et leidt tot een grotere
parkeerdruk en dg! het woongenot ats ge,olg trilnran ook niat onãvõnreã'it
zal vermindelen. Ab gerolg hþrvan woøt opãit onderdeel van de zienswi¡ã
!één wiJziging voorgestetd; ' 

_E-c- de parkaerpbkken worden niet op tnt'eigen tensin'gerealiseerd maar binnen
het plangebied; in de 'parkeerbeleidsnota Gemert-Bãkel' is het o"grip:",g*
tenein' gedefinberd als: 'het zelfstandig oplossen van de parkeerbetroefre
met lnachhemlng la¡ de rrastgesteHe þrkeemormen en de wiþe waarop
deze dienen te uorden toegepast'. o¡t'¡etekent dat het pa*erån níet-pri
delnitie op het ltaræl ælf hoeft woroen opgelost, maar'dat kan rrcrdengekeken naar altematiaw rocaües, waarú¡l samenuofüng ní€i ;"d;;
tenejnbezÍtters (ofreret dubberg€bßrik) moóelijk ¡s. oe_ pã*eerptaatsen
moeten wel binnen 100 meter afstanõ'r¡an oe ãntrse mn deìrbn¡ngdì rggen.
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Uit de beantr¡roording onder 3a blijkt dat hieraan wordt voldaan. Als geìrolg
hiervan wordt op dit onderdeel lan de zienswijze qéén u,ijãging voorgõte6i

d. dat dubbeþebruik van parkeerplekken in de luHieke ru¡mte n¡ãt rord'w,,lJiois
onderbouwd; dit onderdeel r¡an de zienswijze wordt gedeeld. -nan -oe 

.gemeenteraad wodt daarom voorgesteH de plantoelichting (pag. 121op dit
onderdeel te wiJzþen conform beantwoording ónder punt 3al 

-

e. de parkeerpbliken bij het sportveld/ Kindceñtrum in het weekend at intensief
w9rde1 g9b¡u¡kt; F^qe bijgevoegde bijlage'prognamma rran verkeerskundþe
eisen: IKC Gemert-Noord', welke is uitgerroerd i.o.v. oe ontwikkeling ,ran nät
nabijgelegen lntegraal Kind @ntrum (tKc), is onderbouwd d'a enra
parkeerbehoefle lch inderdaad in het weekend wordoet. Op de overige
lageL is gee! sprake van parkeerdruk. Zie tevens beantwoordiåg onAer fu;i3?. 4t gevolg hiervan wordt op dit onderdeet rran de zienéwijze déén
wijziging rcorgesteld;

f. in feÍte sprake ís tan driedubbel gebruik ran parkeerplekken in de pubtieke
ruimte en e.a. daarom geen oplossing is:- in d; bijgewegde bijlage
'programma van wrkeerskundige e¡señ; KC Gemert--lúoordi weltä is
uitg-evoed t.b.v. de ontrrikkeling røn het nabijgetegen lntegraal Kind Centrum
{lKc), bli¡kt dat het tKC geen parkeerbehoéfle h-eefl op-oe momenten dat
r¡anuit de func{ies sport en wonen de behoefre juiét toeneemt (in het
wegkend). Op de owñge mornenten is aangebond dat er ruim vodoende
parkeerplaaben aanwezig zjn, zie beantwoording onder 3a. Er is in feitedui
geen spnake Y?n drfedubbeþebruik maar gebruik rran capaciteit die reeds
agq,veag is. Als gevolg hierrran wordt op dit ondedeel van de zienswiþe
qóén uriþiging voorgestetd; ^4. T.a.v.gro€n:

a. ten onrechte niet vast rrrordt gehouden aan de groennorm utt HooR; er is
sprake rran een ontrrikkeling r¡an 10 extra woningen. Gonform de groennorm
in HOOR dient er per woning 100m2 openbaar groen uorden geieatiseårU.
9?9n j" oppervtakte van ptaqgeb¡ed (t 3.oos rnz) wordt de rãafisat¡e ,ran

l.oooql openbaar groen binnen het plan níet-als realislisch geacht.
Bovendien grgns_! het plangetied aan diveæe plekken met openbaaigroen,
het veld aan de Or¡erste Suijsstraat, de sportrelden en de speelplaats ån de
samensfoom.- Hþrmee zijn de fu ncties van openbaar groen'getmarborgd.
9":n {e grote hoeveeltreid groene rulmte ín dE directe omgeving b'st¡ild-e I
handhaving van de HOOR-norm daarom niet noodzakelijk. 

-Betei 
is het te '

streven naar een optimale kwalitatieræ inrichting van het openbaar groen. Ten
behoeve híenqn_.is in het plangebþd een centrãb groene ruimte.rÞg"r,*rãn
incl' voorueardelijke bepaling tb.v. de aanleg en instandt¡ouding ú-n groene
hagen. Het aanweãge gro€n zoals opgãnomen in het ilan ùoHoet
ruimschoob aan de rþrm€n díe men ¿aal ¡n fret l¡ader mñ een goede
ruimtelijke ordening aan kan stellen. Als gerolg híenran uordt op ¿it on¿ãOeel
van de denswiþe oóén wí¡kþing roorgesteld; 

-

õ. T.a.v. beeldkwaliteít
a. toetsing srì/an nist als voorwaarde is verankerd in de planregels; dit onderdeel

van de zienswijze wordt nþt gedeeH. tle rerankering rret hot
beeldkwaliteibphn is opgenomen in ãrt¡rd 11.1 van de ptanregãb. Hþñn is
o.a. opgenomen dat botnrplannen dienen te voldoen aañ de criteria van het
bebokken beeldkrtal¡teitsplan. Omdat het'beeldlwaliteibplan Spor0aan 24
Gemerf is opgcnongn qlq bijtage bij de regets én in håt raadsbestuit (op
gond lan artiket_l2a woningrwet) is getioppeld aan ae gemeente$rä
uplet¡andsnoÛa, h€6fr het een rærdere juridische.doorwerking. Hieimee *or&n
de planologísche aspectan geborgd in het bestemmingspÈn en de welstaø
gchnische aspecten van beeldkwatiteit geborgd in hei ¡iader yan Wetstand.
Bij een ¡¡.¡nrreag omgevingsrrergunning al ¿anook uorden gatoeßt aan het
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límitatiew imperatieve stelsel van de Wabo. Als gevolg hiervan wordt op dit
onderdeel van de zienswgze oéén wijziging rrcorgdsteHf

6. T.a.v. flora en fauna:
a. uitvoering van een nader flora- en fauna onderzoek niet is wrankerd in de

planregels zodal sloop en nieuwbouw reeds kan worden uiþevoerd zonOer
onder¿oek; verankering van e€n nader flora- en fauna oñdezoek in de
planregels is niet noodzakelijk. De Flora en Faunawet betrefr een nogêre
andere wetgeving uaarin de zorgplicht is opgenom€n €n daarmee ootên
eventueel nader ondezoek. De ¡nit¡at¡êftemei van een bepaalde activfteit is
dus altijd gebonden aan andere rrrætgeving die buíten de ieikwijdte rn f,ei
bestemmingsplan (de Wet ruimtelijfe oøeñing) valt Als gevotg t¡iervanworOi
op dit onderdeet van de zienswijze geén wijziging voorgeõteH;-

b. het nadere llora- en fauna onder¿oef-moet zûn uitger/oãrd vóér de rraststelling
van het bestemmingsplan len einde duidef¡fneiO te hebben of kan wordeñ
r¡oldaan aan de regels uit de wet; ingevoþe van artikel 11 van de Flora- en
faunawet is het verboden verblijfplaátsen van inheemse dþrsoorten, zoals
vleermuizEn, le- beschadþen, te vemielen, uit te halen, weg te nemen olté
verstoren' ls het voor het realiseren \ian een ruimtelfke ontwikkeling
noodzakelijk dat de nesten toch verstoord moeten worden, dan dient iñ
beginsel bij de Minister van EconomischeZaken, Landbor¡r en lnnor¡atie een
onthetr¡r€ van de in de Flora- €n faunawet opgerx,mon rærboden
aangeìfiaagd te worden.
Gelet op het bepaalde in artikel2 van het Besluit wijstetling besdrermde dier-
en plantensoortgn (hiema:.'het Vrljstellingsbesluit')-løn oñtnemng verkregen
worden als sprake is van: de uitvoerlng van werkaamheden ln nõt *aderian
ruimteliike ¡nñcltng ot uttwlt<ketlng (artikel 2 tid 3 aanhef en onder j van ttet
vr¡jgeil¡ngsæsluit). Het stopen vain de panden teneírde de mEt het
bestemmingsplan mogelijk gernaakte ontwikkelingen te kunnen realiseren,, is
aan te merken als: werkzaamheden in het kaderr¡an de ru¡mtelijke inrichtirgof ontwikketing ats bedoeld in artiket z van het vri¡stárngsbostu¡l
Vleermuisverblijven rrorden of in de winter of ln de zomat getiu¡td. tiet ¡s dui
moggl¡jk om in de nietgebruikte tþ van het verblijf de s-loop uit ts vo€ren,
mocht uit nader ondezoek aangetoond worden dat er vþórmuizen ¡n frei
gebouw aanwezig ziin. Daarom mag sr zorder meer op uorden rærtmuwd dat
een.ontheffng van de MinistEr rærkegen kan worden. Als gerolg hiervan
wordt op dit onderdeel rran de zienswiþ oéén wiþígíng voorgeÍeb;-

7. T.a.v. zijn eþen belangen:
a. het wood<limaat.behoorfijk zal wrslecñteren ab gerolg rran:o afname mn feJ uitsicht en, privacy en toenarúe vaìr han¿ec als gevoþ van

dezc_ planontwlkkelíng ar de dirccte omçving zeker wranderãn. Gãz¡En
h€t felt dat de locatþ is geÞgen in een sted'efiJke omgovtng zal er van
oævenredþe aintasting van het noonklimaat eclrter geenlprake ãjn.
Het geheel r¡oldoet aan alle norlnên en een goede ruñteti¡td ordenirig.
paamaast past de ontwikkeling in het stedelijkã geðiod van Gernert-Batãl
(plaaßsl¡jk gebruik). Als gerolg hienran woitt óp dit ondedeet van de
zienswþe oóén wijziging r/oorgest€ld;

o afr¡ame lichilnual; naar aanleiding van dit onderdeel ¡s een
bezonnfngssfudie uitgevoerd om te liunnen beoordelen in hoewnE er
mogelijk sprake is røn een onrcdElijke beperkirq \ran het aantal zonuftrnali ger/oþ van onderliggende plarnntwitd<ãfing. Het b€ûofr het'
schad¡.ruefiect vanaf 21 februarl ttm zl septemÞrþ oe ti¡ostppen: g.00
uu¡,12.0o uur, 1s.00 uuren 12.00 uur. Hieruit blift enkel ¡ñ ¿e ochtenden
midden in de winterperiode een schadurreffectlnæke met name wodt
veroorzaakt door de luídþe boerderij). Tewns is een torgelijking van de
huidige- en nieuwe situafie toegevoãgd t.a.v. schadrruetiecien ãreclen.




