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VERZONDEN 17 JULI 2014

Onderwerp

Vooroverlegreactie wijzigingsplan `Gemert-Bakel Buitengebied 2010; Scheiweg

63 in Gemert'

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd

op het voorontwerp-wijzigingsplan `Gemert-Bakel Buitengebied 2010;

Scheiweg 63 in Gemert'.

Datum

15 juli 2014

Ons kenmerk

02152021/3619872

Uw kenmerk

Contactpersoon

J.M.H. Mulders

Cluster

Ruimte

Telefoon

(073) 680 84 80

Fax

(073) 680 76 45

Bijlage(n)

E-mail

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het wijzigingsplan zich verhoudt tot de jmulders@brabant.nl

provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant

zijn. Uw voorontwerp-wijzigingsplan geeft ons vooralsnog geen aanleiding tot

het maken van opmerkingen.

Wellicht ten overvloede merken wij het volgende op. Bij de ingediende stukken

ontbrak de verbeelding. Voor een volledig beoordeling van een wijzigingsplan

aan de hand van de Verordening Ruimte 2014 is ook een verbeelding vereist.

Wij adviseren u bij het indienen van het ontwerp de verbeelding aan de stukken

toe te voegen.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OV-fiets.
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Provincie Noord-Brabant

Pas dan zullen wij in staat zijn een volledige beoordeling aan de hand van de

Verordening Ruimte 2014 uit te voeren en met zekerheid vast te stellen dat het

wijzigingsplan niet strijdig is met bepalingen uit de Verordening Ruimte 2014.

Cluster Ruimte,

namens deze,

P.M.A. van Beek,

hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Datum

15 juli 2014

Ons kenmerk

C2152021/3619872
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