Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- het oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Waterlaat 13 (23037-2016) activiteit
bouwen ingekomen 23 november 2016
- het oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Waterlaat 11 (23041-2016) activiteit
bouwen ingekomen 23 november 2016
- het aanleggen van een inrit, Helmondsestraat 29 (23051-2016) activiteit uitrit
aanleggen of veranderen ingekomen 23 november 2016
De Mortel:
- verbouwen van een bedrijfsruimte, Hemelstraat 5 (23300-2016) activiteit bouwen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 28 november
2016
Gemert:
- overkapping mestkuil en aanbouw bestaand bedrijfsgebouw, Beeksedijk 10 (229992016) activiteit bouwen, milieuneutraal veranderen, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ingekomen 2 november 2016
- het verbouwen van de boerderij naar 4 woningen, Oudestraat 8 (23084-2016)
activiteit bouwen ingekomen 24 november 2016
Handel:
- wijzigen bestemming, Pater Petrusstraat 2 (23092-2016) activiteit handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 23 november 2016
Milheeze:
- het kappen van een kastanjeboom, Haag 2 (23217-2016) activiteit kappen
ingekomen 27 november 2016
- het doorsteken van schiereiland tot eiland t.b.v. ontwikkeling flora en fauna, Peeldijk
wethouder Slitsvijver (23372-2016) activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren
ingekomen 29 november 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- aanbrengen van oppervlakte verharding, Groeskuilen 91 (19639-2016) activiteit
werk of werkzaamheden uitvoeren verzenddatum 29 november 2016
- slopen van bestaande gebouwen, Groeskuilen 91 (19641-2016) activiteit slopen
op grond van ruimtelijke regels verzenddatum 29 november 2016
- aanleggen van leidingen, Groeskuilen 91 (19637-2016) activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren verzenddatum 29 november 2016
- rooien van diep wortelende beplanting, Groeskuilen 91 (19640-2016) activiteit werk
of werkzaamheden uitvoeren verzenddatum 29 november 2016
- nieuwbouw gezondheidscentrum en 4 groepszorgwoningen, Vicaris van der
Asdonckstraat (18943-2016) activiteit bouwen verzenddatum 23 november 2016

___________________________________________________________________
Voorgenomen kap van gemeentebomen Wet Natuurbescherming/Boswet
De Mortel:
- kappen van 4 lindebomen, tegenover Reebos 6 (22783-2016)
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- herbouwen van een woning, Zand 4 (18734-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 29 november 2016
De Mortel:
- oprichten van een woonhuis, Dr. de Quayweg 84 (11212-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 november 2016
Gemert:
- oprichten van 4 woningen, Kattestart 22 t/m 28 (even) (21814-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 29 november 2016
- vellen van 2 essen, nabij Wijst 21 (22453-2016) activiteit kappen verzenddatum 28
november 2016
- oprichten van een woning, Pandelaarse Kampen 19 (19158-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 november 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Geerdenhof 8 (19668-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 28 november 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.
___________________________________________________________________
Verleende Milieuvergunningen
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer, met inachtneming van de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 september 2016 met nummer
201504978/1/A1 hebben verleend aan Marcogas BV. , Bernhardstraat 25 in Bakel voor
gasflessenvulling, distributie van gassen en het stallen van vervoerseenheden met gassen.
Stukken ter inzage
U kunt de aanvraag en de beschikking inzien van 3 december 2016 tot en met 28 januari
2017 in het gemeentehuis aan Ridderplein 1 in Gemert. Hiervoor dient u een afspraak te
maken bij het team Vergunningen en Toezicht.

Tussenuitspraak
Op 23 maart 2016 is de bodemzaak van het beroep tegen de milieuvergunning bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandeld. Op 14 september 2016
heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan.
De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding het
college op de voet van artikel 8:51d van de Awb, (bestuurlijke lus) op te dragen de gebreken
in het bestreden besluit binnen een termijn van 12 weken na verzending van de
tussenuitspraak te herstellen.
Naar aanleiding van deze tussenuitspraak zijn er aangepaste stukken ingekomen. Het
besluit is op een aantal punten aangepast en/of aangevuld om de gebreken zoals kenbaar
gemaakt bij de tussenuitspraak te herstellen.
De wijzigingen zien op:
 de toetsing van de MER-richtlijn;
 de berekening van het groepsrisico waarbij rekening gehouden is met evenementen;
 de verantwoording groepsrisico waarbij rekening gehouden is met evenementen;
 de verantwoording van het groepsrisico en de bijdrage van de verandering van de
inrichting aan het totale groepsrisico van de inrichting;
 de beoordeling of het noodzakelijk is een bliksemafleiding toe te passen;
 nadere overweging of het aspect geluid reden geeft om de vergunning aan te passen.
Beroepsmiddelen
Als u het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen van het besluit kunt u daartegen
binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
In het beroepschrift laat u de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State weten dat
u beroep instelt het besluit en de redenen waarom u dat doet. Ook vermeldt u de datum
waarop u het beroepschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het
mogelijk is voegt u een kopie van het besluit bij uw beroepschrift.
Als u beroep instelt, wordt de werking van het besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en
hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.
U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een beroepschrift hebt ingediend. Een
kopie van het beroepschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State brengt u zowel voor het in
behandeling nemen van een beroepschrift als voor het in behandeling nemen van een
verzoek om een voorlopige voorziening kosten in rekening (griffierecht).
___________________________________________________________________
MILIEU-MELDINGEN
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


Van de Laar Siergrind B.V., Dommel 55 te Gemert (20391-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor een kleine aanbouw aan de achterzijde van het bestaande bedrijf
ten behoeve van vergroting van de opslagruimte

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

