Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering ag.nr.:
Besluit nr.:
Afdeling/werkterrein: VT
Zaaknr. 83194
Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan “Milheesestraat 17 in Milheeze, april 2015”

Aan de raad
Voor de realisatie- en legalisatie van een aantal ontwikkelingen in het binnengebied, heeft het
ontwerp bestemmingsplan partiële herziening “Gemert Bakel Stedelijke gebieden, april 2015”, met
ingang van 13 april 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op het
bestemmingsplan ingediend. Te weten op de voorgenomen bestemmingswijziging aan de
Milheesestraat 17 in Milheeze. In de collegevergadering van d.d. 23 juni 2015 is besloten om deze
ontwikkeling uit het voornoemde bestemmingsplan te halen en om deze separaat ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit om eventuele vertraging bij de overige plannen in het
veegplan te voorkomen.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld het
bestemmingsplan op 9 juli 2015 gewijzigd vast te stellen. Ter voorbereiding op de
raadsvergadering is op 16 juni 2015 een technisch beraad/ informele bijeenkomst met de
gemeenteraad ingepland.
Beslispunten
1. De zienswijze ontvankelijk te verklaren zoals opgenomen in bijlage I;
2. De zienswijze zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijgevoegd
antwoord opgenomen in bijlage I;
3. Het bestemmingsplan “Milheesestraat 17 in Milheeze, april 2015” aan te passen volgens
de ambtshalve aanpassingen zoals opgenomen in bijlage II;
4. Het bestemmingsplan “Milheesestraat 17 in Milheeze, april 2015” met planidentificatie
NL.IMRO.1652.Milheesestr17-VA01 vast te stellen conform de wijzigingen zoals
opgenomen in bijlagen I en II;
5. Gedeputeerde Staten te verzoeken akkoord te gaan met eerdere bekendmaking van het
vastgestelde bestemmingsplan zodra deze medeoverheid kenbaar heeft gemaakt (g)een
aanwijzing in de zin van artikel 3.8 lid 6 Wro te geven.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
- De raadsvergadering van 9 juli 2015.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
- Collegevergadering 7 april 2015 (ontwerpbestemmingsplan);
- Raadsinformatienota
inzake
de
bestemmingsplannen
april
2015
(ontwerpbestemmingsplan);
- Informele bijeenkomst met de gemeenteraad 16 juni 2015 (vaststelling
bestemmingsplan);
- Collegevergadering van 23 juni 2015 (vaststelling bestemmingsplan).
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma/ raadsprogramma
Het collegebesluit van 7 april 2015 om het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen.
Beoogd effect:
Vaststelling van het bestemmingsplan “Milheesestraat 17 in Milheeze, april 2015”. Het
bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen wordt na een positief collegebesluit ter

besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is bevoegd gezag voor
het vaststelling van een bestemmingsplan.
Argumenten
1. Er is één zienswijze ingediend:
Gedurende de ter inzage termijn is één zienswijzen ingediend op de planontwikkeling aan
Milheesestraat 17 in Milheeze. In de collegevergadering van d.d. 23 juni 2015 is besloten
om deze ontwikkeling uit onderliggend bestemmingsplan te halen en om deze separaat
ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Dit om bij een eventuele voorlopige
voorziening1 vertraging bij de overige ontwikkelingen te voorkomen.
Omdat deze ingediende zienswijze ambtelijk op enkele punten wordt gedeeld, wordt
voorgesteld het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen conform de
uiteenzetting zoals verwoord in bijlage 4: ‘bijlage I: nota van zienswijzen’. De ingediende
zienswijze is toegevoegd in bijlage 6.
2. Zie toelichting onder argument 1.
3. Ambtshalve zijn enkele aantal aanpassingen op het ontwerp bestemmingsplan
voorbereid:
Omdat het bouwvlak Bedrijf-B niet exact correspondeert met de perceelgrenzen, wordt
voorgesteld dit te herstellen. Daarnaast wordt voorgesteld enkele tekstuele
aanscherpingen in de plantoelichting en de planregels door te voeren (zie bijlage 5:
‘bijlage II: ambtshalve aanpassingen’).
4.1 Hiermee wordt de bestemming gewijzigd naar bedrijf-B:
Door de gemeente is enkele jaren geleden het gemeentelijk monument aan de
Milheesestraat 17 in Milheeze aangekocht. Om de verkoopmogelijkheden te verruimen en
ten behoeve van een logische afronding van het bedrijventerrein, is de gemeente
voornemens om de bestemming van dit perceel te wijzigen van ‘wonen’ naar ‘bedrijf-B’.
Ten behoeve hiervan is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Middels een separaat besluit heeft uw college eerder ingestemd met deze ontwikkeling.
4.2 Het bestemmingsplan is niet in strijd met beleid en regelgeving:
Uit de onderbouwing blijkt dat er geen strijdigheid is met het gemeentelijk en provinciaal
beleid alsmede met de sectorale wetgeving.
4.3 De gemeenteraad is bevoegd gezag:
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag om een
bestemmingsplan in procedure te brengen, hetgeen inhoudt dat er een ontwerp
bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan is
de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Indien het college van burgemeester en wethouders akkoord is met de inhoud van het
bestemmingsplan dient het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
Kanttekeningen
1. Voor de bezwaarmakers is de beroepsprocedure mogelijk
De bezwaarmaker wordt na de raadsvergadering over de beantwoording van de
zienswijzen en het genomen raadsbesluit geïnformeerd. Indien men het hiermee niet
eens is, kan men hiertegen beroep aan tekenen bij de Raad van State.
2. 1. Met een voorlopige voorziening wordt de werking van vaststellingsbesluit geschorst. Dit betekent dat het
bestemmingsplan daardoor niet direct in werking treedt nadat de beroepstermijn is verstreken. Hiervoor is eerst een
uitspraak van de Raad van State noodzakelijk.

3.

De ambtshalve aanpassingen staan voor een ieder open voor beroep
Omdat de ambtshalve aanpassingen tot wijzigingen t.o.v. van het ontwerp
bestemmingsplan leiden, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld hier op te reageren.
Naar verwachtingen zullen deze ambtshalve aanpassingen echter niet tot nieuwe
bezwaren leiden.

4.1 Nieuwe planontwikkelingen kunnen leiden tot planschade (artikel 6.1 Wro):
De gemeente zal de boerderij verkopen. Eventuele planschade komt dan ook voor
rekening van de gemeente.
Uitvoering
- Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld wordt het onverwijld naar de provincie
toegezonden. De provincie heeft vervolgens zes weken om aan te geven of men akkoord
is met het vastgesteld bestemmingsplan en of men voornemens is een aanwijzing in te
dienen;
- Na deze aanwijzingstermijn wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en gaat de
beroepstermijn van zes weken van start;
- Vervolgens treedt het plan één dag na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in
werking.
Financiën
Alle met de herziening van het bestemmingsplan samenhangende kosten zijn voor rekening
van de gemeente.
Bijlagen
1. Adviesnota voor de raad;
2. Raadsbesluit;
3. Bestemmingsplan (toelichting, planregels, verbeelding en bijlagen);
4. Bijlage I: nota van zienswijzen;
5. Bijlage II: ambtshalve aanpassingen;
6. Zienswijze;
7. Verslag informele bijeenkomst met de gemeenteraad.
Gemert, 23 juni 2015
het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris,

de burgemeester,

Drs. J. van Zomeren
A.A. van de Voort

Bijlage 6: Zienswijze

