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:
- oprichten vrijstaand woonhuis, garage optioneel, Molenweg T 2057 (25191-2016)
activiteit bouwen ingekomen 21 december 2016
oprichten van een woning, garage optioneel, Molenweg T 2055 (25190-2016)
activiteit bouwen ingekomen 21 december 2016
De Mortel:
- verlengen aanbouw werktuigenberging, Dr. de Quayweg 84 (25226-2016) activiteit
bouwen ingekomen 22 december 2016
Elsendorp:
- kappen van bomen, Elsendorpseweg 74 (25223-2016) activiteit kappen
ingekomen 22 december 2016
Gemert:
- nieuwbouw van een bedrijfshal, Leije ong. (25141-2016) activiteit bouwen en uitrit
aanleggen of veranderen ingekomen 21 december 2016
- oprichten dakkapellen, Mickershof 33 (25208-2016) activiteit bouwen ingekomen
22 december 2016
- wijziging gevelopeningen en oprichten dakkapel, Inbreidingsplan De Bloemerd
(25229-2016) activiteit bouwen ingekomen 22 december 2016
- bouwen van 7 woningen, Oudestraat (25231-2016) activiteit bouwen ingekomen 22
december 2016
Handel:
- het kappen van een boom, Rector van de Laarschotstraat 11 (25180-2016)
activiteit kappen ingekomen 21 december 2016
- oprichten berg-stallingsruimte/overkapping, Oude Kluis 33 (25206-2016) activiteit
bouwen ingekomen 22 december 2016
- verplaatsen monument Het Keske, Handelseweg (25242-2016) activiteit
handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten ingekomen 22
december 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 Rips:
- veranderen van de bestaande inrichting waarbij het aantal stuks vrouwelijk jongvee
wordt verhoogd in stal 1 van 196 naar 326 en in stal 2 van 53 naar 104 en de
bestaande loods 3 (voorheen dierenverblijf) in gebruik wordt genomen als berging,
Jan Berendweg 3 (8755-2016) activiteit milieu verzenddatum 23 december 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van ter
inzagelegging een gemotiveerde 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 de zienswijze is gericht
en de gronden van de zienswijze.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- oprichten van een hooimijt, Rooije-Hoefsedijk 89 (17687-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 22 december 2016
___________________________________________________________________
Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips:
- het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van stal 1 van ziekenboeg in opslag van
goederen en materialen, het verlagen van het aantal stuks jongvee in stal 2 met 29
dieren en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden binnen de bestaande veehouderij, Burgemeester Nooijenlaan 4
(84222-2015) activiteit milieu verzenddatum 23 december 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 ter inzagelegging een gemotiveerd
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch).
___________________________________________________________________
Beschikking omgevingsvergunning gedeeltelijke intrekking uitgebreide procedure
Milheeze:
gedeeltelijk intrekken van de vergunning (22.500 vleeskuikens) waarbij de ammoniakrechten
beschikbaar worden gesteld voor externe saldering in het kader van de aanvraag om
vergunning Natuurbeschermingswet 1998, Berken 12 (16632-2016) activiteit milieu
verzenddatum 22 december 2016
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.
Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.
___________________________________________________________________
Milieu-meldingen

De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:
-

Vreba Melkvee B.V., Roelvinklaan 2 te De Rips (16632-2016) activiteitenbesluit
voor het wijzigen van de dieraantallen binnen de bestaande stallen, waarbij het aantal
melkkoeien afneemt met 50 stuks en het aantal stuks jongvee toeneemt met 80 stuks

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

