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Geachte College,
Middels deze brief willen wij u verzoeken om op grond van artikel 25.2 jo. 36.5 van de
Verordening ruimte 2014 tot herbegrenzing van de aanduiding ‘Beperkingen
veehouderij’ over te gaan. De herbegrenzing is gewenst ten behoeve van reële
ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf aan de Besterd 1 in Bakel.
In de Verordening Ruimte zijn regels opgenomen waarvan de provincie vindt dat die
door iedere gemeente worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. In artikel 7.3 van de
Verordening ruimte 2014 zijn regels gesteld aangaande veehouderijen in gemengd
landelijk gebied. De aanduiding ‘beperkingen veehouderij’ is gewijzigd zodat deze niet
meer is gelegen ter plaatse van de inrichting in de huidige situatie aan de Besterd 1 in
Bakel. De gronden waar ontwikkeling is gewenst, zijn echter wel gesitueerd ter plaatse
van de aanduiding ‘beperkingen veehouderij’.
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De herbegrenzing van het perceel is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan
“Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2015”. Op de verbeelding en in de
regels is dit kenbaar gemaakt middels de aanduiding ‘overig – in Verordening ruimte te
verwijderen ‘Beperkingen veehouderij’. Ter onderbouwing van de ruimtelijke
aanvaardbaarheid van de te verwijderen zone ‘Beperkingen veehouderij’ is een
ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan is
bijgevoegd.
Het verzoek tot wijziging van aanduiding ‘Beperkingen veehouderij’ heeft tezamen met
het ontwerp bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2015”
met ingang van … 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen, zodat een ieder zijn
of haar zienswijzen kenbaar heeft kunnen maken. Tegen het verzoek tot wijziging van
de aanduiding ‘Beperkingen veehouderij’ zijn … zienswijzen ingediend.
Wij verzoeken u derhalve over te gaan tot herbegrenzing van de aanduiding
‘beperkingen veehouderij’ in de Verordening ruimte 2014 voor vorengenoemde locatie
overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Carry van den Biggelaar. Mail
naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of
bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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