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BESLUIT 
 

Partiële wijziging van het bestemmingsplan “Peperbus 11 Gemert” 
 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL, 
 
Gezien het bouwplan van W.J. Manders, Vliegberg 1 in Boekel, voor de oprichting van een 
woning aan Peperbus 11 in Gemert, op het perceel plaatselijk bekend als het perceel achter St. 
Annastraat 3, kadastraal bekend gemeente Gemert, sectie M nummer 4486; 
 
Overwegende dat dit perceel deel uitmaakt van het, d.d. 29 juni 2011 door de raad van de 
gemeente Gemert-Bakel, vastgestelde bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011” met de 
bestemming “Wonen,” de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 5” en de gebiedsaanduiding 
‘WRO-zone – wijzigingsgebied 1;’ 
 
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 bestemming te wijzigen ten behoeve van 
woningbouw door het aanbrengen van een bouwvlak en de aanduiding ‘specifieke 
bouwaanduiding – nieuwbouw toegestaan, zoals opgenomen in artikel 19.7.1 van de regels, deel 
uitmakend van het bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011.” 
 
Overwegende dat de wijziging voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in het vigerende 
bestemmingsplan “Woongebied Gemert 2011” onder artikel 19.7.1; 
 
Overwegende dat het ontwerp-besluit met bijbehorende tekening met ingang van 19 december 
2011 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 
 
Overwegende dat van de ter inzage legging vooraf mededeling is gedaan in het “Gemert 
Nieuwsblad”; 
 
Overwegende dat tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen zijn ingediend; 
 

B E S L U I T E N : 
 
a. de verbeelding voor het perceel sectie M nummer 4486 van het bestemmingsplan 

“Woongebied Gemert 2011” te wijzigen, door het aanbrengen van een bouwvlak en de 
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – nieuwbouw toegestaan, voor het oprichten van één 
woning (Peperbus 11) 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.WPPeperbus11-VA01; 

 
c. de planregels behorende bij het wijzigingsplan “Peperbus 11 Gemert”als vervat in GML 

bestand NL.IMRO.1652.WPPeperbus11-VA01 van toepassing te verklaren. 
 
Gemert, 1 februari 2012 
 
het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester, 

 
A.A.T.G. Jansen MBA 
 

 
R.D. Hoppezak 
 (l.b.) 
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