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BESLUIT

Partiële wijziging van het
Bestemmingsplan

“Gemert-Bakel Buitengebied 2010, Kattevlaas 2 in Milheeze”

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL,

Gezien het bouwplan van de heer A.G.M. van Melis, Kattevlaas 2 in Milheeze, voor 
het oprichten van een bijgebouw op het perceel plaatselijk bekend Kattevlaas 2 in 
Milheeze, kadastraal bekend BKL02 sectie S nummer 565;

Overwegende dat dit perceel deel uitmaakt van het d.d. 27 mei 2010 door de raad 
van de gemeente Gemert-Bakel vastgestelde bestemmingsplan “Gemert-Bakel 
Buitengebied 2010” met de bestemming ‘Wonen’; 

Dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening om de vorm van het 
bestemmingsvlak ‘Wonen' te veranderen, zoals opgenomen in artikel 31.17 van de 
planregels, deel uitmakend van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 
2010”;

Overwegende dit nodig is om een ontwikkeling die plaatsvindt binnen de bouwregels 
van deze bestemming m.b.t. maatvoering en afstanden te kunnen realiseren;

Overwegende dat agrarische bedrijven in de omgeving niet worden beperkt in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden;

Overwegende een inrichtingsplan uitwijst dat de bestemmingsverandering past 
binnen de uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan en daarmee ruimtelijk 
aanvaardbaar is;

Bovenstaand in acht genomen is er sprake van een goede ruimtelijke ordening om
medewerking te verlenen aan het voorliggende plan met inbegrip van alle 
bijbehorende gewaarmerkte stukken.

Zienswijze
het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen met ingang 
van 22  juli 2013. Tegen de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingediend door:

 De provincie Noord-Brabant (Brabantlaan 1, postbus 90151, 5200 MC ’s-
Hertogenbosch). De zienswijze is tijdig ontvangen;

De zienswijze is samen met de beantwoording (bijlage 1) voorgelegd aan 
Burgemeester en Wethouder.

Gezien Burgemeester en Wethouders op 17 september 2013 hebben besloten de 
zienswijze van De Provincie Noord-Brabant gegrond te verklaren. De opmerkingen 
zijn verwerkt in de definitieve stukken.



Beroep
De definitieve beschikking zal vanaf 23 september 2013 voor 6 weken ter inzage 
worden gelegd. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden die ook een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend binnen 6 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank te s’- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 
90125, 5200 MA ‘s- Hertogenbosch (1).

B E S L U I T E N :
a. de plankaart van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2010” te 
wijzigen door de vorm van het bestemmingsvlak te veranderen overeenkomstig 
bijgevoegde tekening; 

b. de partiële wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen conform de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening als vervat in GML bestand 
NL.IMRO.1652.WPkattevlaas2-VA01; 

c. de planregels behorende bij het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 
2010”, voor zover van toepassing, voor het wijzigingsplan “Kattevlaas 2 in Milheeze” 
als vervat in GML bestand NL.IMRO.1652.WPkattevlaas2-VA01 van toepassing te 
verklaren. 

Gemert, 18 september 2013

het college van burgemeester en wethouders,

secretaris,      burgemeester

A.A.T.G. Jansen MBA
Drs. J. van Zomeren



Bijlage 1: beantwoording zienswijzen

Beantwoording zienswijze Provincie Noord-Brabant

Zienswijze:
1. Kwaliteitsverbetering van het landschap is één van de hoofduitgangspunten 

in de Vr ten aanzien van ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. 
Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap bepaalt de Vr in 
artikel 2.2 dat wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot nieuw 
ruimtebeslag, er feitelijk, juridisch en financieel wordt zekergesteld dat deze 
ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Deze zorgplicht 
geldt voor iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen de aanduiding agrarisch 
gebied en groenblauwe mantel. Ook ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk 
zijn op grond van omgevingsvergunningen (afwijken van de gebruiks- en 
bouwregels) en wijzigingsbevoegdheden zijn onderworpen aan deze 
zorgplicht.
Wij constateren dat de beoogde kwaliteitsverbetering van het landschap niet 
(gekwantificeerd) inzichtelijk is gemaakt en dat zekerstelling van realisering 
en instandhouding ontbreekt.

Overeenkomstig de gemeentelijke BIO-regeling wordt elke oppervlakte die buiten de 
mogelijkheden volgens het bestemmingsplan past gecompenseerd met deze bio-
regeling. Uitgangspunt van de bio-regeling is dat realisatie van extra bebouwing 
middels een tegenprestatie (storting) wordt gecompenseerd, zodat wij deze financiële 
middelen weer op een andere manier kunnen inzetten.

Voor dit specifieke geval is een exploitatie overeenkomst opgesteld om aan de 
kwaliteitsverbetering te kunnen voldoen. Wij hebben de locatie zelf beoordeeld en 
geconstateerd dat de beplanting en inrichting op orde is. Vandaar dat de het BIO-
bedrag op een andere locatie kan worden gebruikt. Bij de omgevingsvergunning 
wordt nog gezorgd voor een correcte inpassing van de bebouwing.

2. Verder blijkt ons dat de volgende planartikelen strijdig zijn met artikel 2.2 Vr
vanwege ontbreken van het criterium dat voldaan moet worden aan 
kwaliteitsverbetering van het landschap:

- artikel 30.12: vergroting inhoud woning;
- artikel 30.13: vergroting maximaal toegestane 100m2 bijgebouwen bij
woningen;
- artikel 31.16: realiseren van een landschapscamping.

Omdat het plan een wijzigingsplan betreft is het niet mogelijk artikelen aan te passen. 
Uitgangspunt van een wijzigingsplan is immers dat de planregels van het bestaande 
bestemmingsplan worden gehandhaafd. 
Echter door de vastgestelde BIO-regeling overeenkomstig het raadsbesluit van 25 
februari 2009 is de kwaliteitsverbetering zoals deze gevraagd wordt gewaarborgd. 
Zonder toepassing van de BIO-regeling zullen wij dan ook geen gebruik maken van 
de genoemde artikelen.

3. De Verordening Ruimte bevat regels voor wonen in het buitengebied. 
Uitgangspunt is dat er geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd in 
het buitengebied. In een aantal in de Vr omschreven situaties wordt een 
uitzondering gemaakt op dit principe waaronder de mogelijkheid in artikel 
11.1, 3e lid onder `a' om een woning te bouwen ter vervanging van een 
bestaande woning binnen het daartoe aangewezen bebouwingsvlak, mits is 
verzekerd dat overtollige bebouwing (waaronder de huidige woning) wordt 
gesloopt. Wij constateren dat in planartikel 30.14 het criterium van deze 
sloop ontbreekt. Aldus bestaat strijdigheid met voornoemd artikel in de Vr.



Het genoemde artikel is niet van toepassing op het voornemende plan van de 
aanvrager.
Overeenkomstig de reactie op punt 2 is het niet mogelijk aanpassingen te realiseren 
omdat het een wijzigingsplan betreft. Bij eventuele plannen welke vallen binnen de 
mogelijkheden van de genoemde ontheffing zal de gemeente ook het beleid van de 
provincie in acht moeten nemen. Het uitgangspunt dat overtollige bebouwing moet 
worden gesloopt zal bij de beoordeling van het plan meegenomen worden. 

In een eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan zullen de genoemde 
strijdigheden met de Verordening Ruimte worden aangepast.




