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Uden, 10 mei 2013
Betreft: bezwaarschrift met betrekking tot het m.e.r.-beoordelingsbesluit Recreatiepark De
Rooye Asch 2013 te Handel.

Geachte College,

Inzake
Belanghebbende
Adres
Betreft

:
:
:
:

Ontwerp bestemmingsplan De Rooye Asch
mevrouw M.T. van de Ven-Peters
Haveltweg 41 te (5324 VV) Handel
Bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden tegen het m.e.r.beoordelingsbesluit Recreatiepark De Rooye Asch 2013 te Handel.

Tot mij wendde zich mevrouw Van de Ven-Peters, voornoemd, met het verzoek haar belangen
te behartigen in opgemeld bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden. Mevrouw Van de
Ven-Peters kiest in deze aangelegenheid uitdrukkelijk woonplaats aan de Velmolenweg
52b/54b te Uden op het kantoor van Hamelers Nijkamp Advocaten, postbus 445, 5400 AK
Uden, waarvan de advocaat Mr A.Ph.M. Hamelers door haar bepaaldelijk is gevolmachtigd en
ten deze als gemachtigde, met het recht van substitutie, optreedt.

1. Belanghebbende

Cliënte, voornoemd, is direct belanghebbende in de voorgestelde wijziging in het
bestemmingsplan De Rooye Asch. Omdat cliënte direct belanghebbende is is zij gerechtigd
een bezwaarschrift in te dienen bij de Gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel. Mede
op grond van het m.e.r.-beoordelingsbesluit Recreatiepark De Rooye Asch 2013 te Handel.

Hamelers Nijkamp Advocaten
Velmolenweg 52b/54b Uden
Postbus 445, 5400 AK Uden
Telefoon: 0413 25 51 80
Fax: 0413 25 63 13
E-mail: info@hamelers-nijkamp.com
www.hamelers-nijkamp.com
Derdenrekening: 51 82 21 555 t.n.v.
Stichting Beheer Derdengelden Hamelers & Nijkamp.

(2)

De algemene voorwaarden van Hamelers Nijkamp advocaten, waarin een beperking van aansprakelijkheid is bedongen, zijn op alle opdrachten
van toepassing en worden op verzoek toegezonden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te vinden op www.hamelers-nijkamp.com
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Met name maakt cliënte ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.17 wet Milieubeheer
bezwaar tegen het door de Gemeenteraad gegeven mandaat d.d. 18 maart 2013 dat er geen
milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Cliënte maakt bezwaar op nader aan te voeren gronden tegen de beslissing dat er geen
milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld en verzoekt tot toezending van alle relevante
gegevens uit het dossier die betrekking hebben op eventuele effecten op het milieu. Na
toezending van deze rapporten c.q. het dossier, verzoekt cliënte haar een nadere termijn te
geven voor het aanvullen van de gronden voor de duur van zes weken na ontvangst van het
dossier.

Met veroordeling van de gemeente Gemert-Bakel in de kosten van de onderhavige procedure.

