Vergunningen
Wilt u stukken inzien? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u de stukken dan per mail toe.
Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift
indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen
gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in
het gemeentehuis in te zien.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
(omschrijving is rechtstreeks overgenomen zoals bij aanvraag is ingediend)
Elsendorp:
- uitbreiding kinderopvang met tijdelijke units, Sijpseweg 21 (83522-2021) activiteit
bouwen ingekomen 5 november 2021
Gemert:
- kappen van bomen, Molenbroek (83462-2021) activiteit kappen ingekomen 5 november
2021
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
Milheeze:
- oprichten van een bestaande inrichting waarbij een toename plaatsvindt van het aantal
melk- en kalfkoeien en jongvee, Peeldijk 20 (24197-2021) activiteit milieu verzonden 12
november 2021
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie een
gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking Wet geluidhinder
Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:
Gemert:
- bouwen van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, op de percelen,
kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel O308, O305, O306, O3081 en O2853
gelegen aan Boekelseweg in Gemert, Doonheide II (84023-2021) verzenddatum 9
november 2021
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie 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). Vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus vragen wij u dit schriftelijk te doen. 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.
Mocht het echt niet anders kunnen, dan kunt u een afspraak maken om een mondelinge
zienswijze in te dienen.

Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- vervangen van de leien dakbedekking, Ridderplein 37 (71009-2021) activiteit een
monument als bedoeld in een zodanige verordening te verstoren of in enig opzicht
te wijzigen verzenddatum 11 november 2021
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
De Mortel:
- realiseren van een nieuwe loods en het tijdelijk plaatsen van zonnepanelen op bestaande
sheds, Hanekamseweg 19a (26032-2021) activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 4 november 2021
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.
___________________________________________________________________
Intrekken verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Milheeze:
- ambtshalve intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wegens
tenminste 3 jaren geen vee aanwezig hebben in de veehouderij op het adres, Hoeven 3
(91831-2020) activiteit milieu verzenddatum 11 november 2021
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 verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het
bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze
website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Elsendorp:
- wijziging van een vleeskuikenhouderij waarbij de dieraantallen gelijk blijven, Keizersberg
36 (21382-2018) activiteit milieu verzenddatum 11 november 2021
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten
opzichte van de ontwerpbeschikking.
Gemert:
- herinrichten van een parkeerterrein, Kapelaanstraat 25 (52839-2021) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 8 november 2021
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 deze publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden
ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.
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 ’sHertogenbosch. 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
’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.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
Gemert:
- uitbreiden van een loods met kantoor, Weerijs 18 (52088-2021) activiteitenbesluit
milieubeheer verzenddatum 11 november 2021
- plaatsen van tien omvormers ten behoeve van de PV-installatie, Oost-Om 29 (789492021) activiteitenbesluit milieubeheer verzendatum 5 november 2021
De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze
meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

