Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- oprichten van een bijgebouw, Heuvelacker 2b (10753-2016) activiteit bouwen
ingekomen 1 juni 2016
- oprichten theetuin, Neerstraat 7 (10838-2016) activiteit handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ingekomen 2 juni 2016
- uitbreiding van de biovergistingsinstallatie, Besterd 1 (10869-2016) activiteit
bouwen en milieu ingekomen 2 juni 2016
Gemert:
- veranderen van de inrichting, De Kampen 12 (10695-2016) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 31 mei 2016
- oprichten van een woonhuis, De Wouw ong. (10971-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 juni 2016
Handel:
- kappen van 2 bomen, Pelgrimsweg 40 (10813-2016) activiteit kappen ingekomen 1
juni 2016
De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Mortel:
- omwisselen van 80 melkkoeien naar 60 zoogkoeien binnen de inrichting. De overige
dieraantallen blijven ongewijzigd, Milschot 43 (83398-2015) activiteit milieu
verzenddatum 10 juni 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes
weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). De
zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is
gericht en de gronden van het beroepschrift.
Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met het
Loket Bouwen en Wonen.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De Rips:
- verbeteren van zandwegen, Beestenveld (6995-2016) activiteit weg aanleggen of
veranderen verzenddatum 1 juni 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen

Bakel:
- oprichten van een vrijstaande woning, Boothuizen 11 (7695-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 7 juni 2016
Gemert:
- plaatsen van een woonunit, Lodderdijk 23 (8585-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 6 juni 2016
- oprichten van een overkapping, De Peij 1 (8330-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 2 juni 2016
- vergroten van een woonwagen, De Peij 20 (8334-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 2 juni 2016
- verbouwen van carport tot garage en het aanbrengen van 2 gevelopeningen, Kopse
12 (6864-2016) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7
juni 2016
- vergroten van een woonhuis, Jezuïtenlaan 21 (8204-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 7 juni 2016
Milheeze:
- uitbreiden van een berging, Lankveld 12 (6719-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 2 juni 2016
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.
Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’sHertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
- voor het veranderen van een luchtwasser en het uitbreiden met 228 vleesvarkens in
een bestaande stal, Neerstraat 14 (79529-2015) activiteit milieu verzenddatum 10
juni 2016
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking
De Mortel:
- uitbreiden van de inrichting met 15 volwassen paarden, Reebos 6 (83101-2015)
activiteit milieu verzenddatum 10 juni 2016
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking
Elsendorp:

-

verhogen van de dierbezetting in stallen 2 en 4 van 480 vleesvarkens per stal naar
720 vleesvarkens per stal op groenlabelsysteem BWL 2008.09.V3, verplaatsen van
de spuiwatersilo nabij stal 4, verplaatsen van de propaantank naar de zuidzijde van
het bedrijf en het realiseren van een klein kantoor in stal 1, Keizersberg 49 (823362015) activiteit milieu verzenddatum 10 juni 2016

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking
Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft
ingediend, binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift
worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch).
Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is
gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de
rechtbank in ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen
van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’sHertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Loket Bouwen en Wonen.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:




Vreba melkvee, Blaarpeelweg 7 te De Rips (7847-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor de toename van het aantal stuks vrouwelijk jongvee van 70 naar
175, het aantal stuks vleesstieren van 0 naar 5, het aantal stuks fokstieren van 0 naar
5 en de vermindering van het aantal stuks zoogkoeien van 30 naar 0 (het aantal
melkkoeien blijft gelijk).
A. van den Biggelaar-Emonds, Neerstraat 14 te Bakel (61525-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het wijzigen van een varkenshouderij, waarbij
binnen de bestaande stal het aantal vleesvarkens toeneemt met 228 stuks en de
luchtwasser wordt gewijzigd.

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Rectificatie
In het Gemerts Nieuwsblad van 27 mei 2016 is een verleende omgevingsvergunning
gepubliceerd voor Notaris van Kemenadestraat 12 te Gemert. Dit had moeten zijn Notaris
van Kemenadestraat 12a te Gemert.

