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Geachte heer de Ruijter,
Wij hebben kennisgenomen van het advies van de commissie bezwaarschriften over de
te nemen beslissing op het bezwaarschrift van 30 juni 2020, dat u namens uw cliënt
heeft ingediend. Uw bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 19 maart 2020 tot het
wijzigen van de verkeerskundige komgrens bij de Leeuwerikweg in De Mortel. In deze
brief leest u onze beslissing op uw bezwaarschrift.
Wij hebben kennisgenomen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften over de
te nemen beslissing op uw bezwaarschrift van 30 juni 2020. Uw bezwaarschrift is gericht
tegen het besluit van 19 maart 2020 tot het wijzigen van de verkeerskundige komgrens
bij de Leeuwerikweg in De Mortel.
Beslissing op bezwaar
Tijdens onze vergadering van 28 januari 2021 hebben wij, met inachtneming van de
overwegingen van de Commissie Bezwaarschriften, besloten een beslissing op bezwaar
te nemen met inachtneming van de overwegingen in het advies. En het bestreden
besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
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De raad verwijst naar de overwegingen in het advies van de Commissie
Bezwaarschriften welke integraal deel uitmaken van dit besluit. Hieronder zullen wij
onze beslissing nog nader toelichten.
Motivatie
Het bestreden besluit is naar het oordeel van de commissie in strijd met de daarvoor
vereiste zorgvuldigheid die op grond van artikel 3:2 van de Awb is vereist, tot stand
gekomen. Daarnaast is het, in strijd met artikel 3:46 van de Awb, niet op alle punten
voorzien van een voldoende motivering.
De commissie adviseert dat het college en de raad in de besluiten op bezwaar, in elk
geval onder verwijzing naar het verkeersrapport waarnaar het college ter zitting verwijst,
nader motiveren welke belangen zijn afgewogen en hoe deze belangenafweging is
uitgevallen.
De commissie adviseert dat het college het besluit op bezwaar voorziet van een
ondertekening waaruit blijkt welke persoon het besluit heeft genomen en namens welk
bestuursorgaan.

Op 16 april 2020 heeft de raad het bestemmingsplan “De Mortel Zuidrand” vastgesteld.
Als onderdeel van dit bestemmingsplan zijn de verkeerskundige gevolgen van het plan
onderzocht. Dit is verwoord onder paragraaf 4.4 van het betreffend bestemmingsplan1.
De ontwikkeling van De Mortel Zuidrand betekent dat meer kavels aan de
Leeuwerikweg worden ontsloten, waardoor het karakter van deze weg meer past bij een
situatie binnen de bebouwde kom. Daarom hebben wij op 19 maart 2020 besloten om
de komgrens te verplaatsen en de Leeuwerikweg te betrekken bij de bebouwde kom,
waarbij de komborden zijn voorzien langs de Bakelseweg en nabij de aansluiting
Leeuwerikweg – De Bleek. De afstand van het kruispunt Leeuwerikweg-Bakelseweg tot
de inrit van uw cliënt is dusdanig kort (circa 120 meter) dat deze komgrenswijziging
geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van uw cliënt. Bovendien levert de
verplaatsing van de verkeerskundige komgrens geen beperking op ten aanzien van
milieucategorie 4.1. Het algemeen belang tot het verleggen van de bebouwde kom
vinden wij dan ook opwegen tegen uw persoonlijk belang de voorheen bestaande
situatie voort te laten duren. Daarom zijn wij van mening dat wij niet van het bestreden
besluit af hadden moeten zien.
De ondertekening van het besluit betreft het verkeersbesluit van het college om een
snelheidsregime van 30 km/u op de Leeuwerikweg in te stellen. Dit advies van de
commissie bezwaarschriften heeft derhalve geen betrekking op het raadsbesluit.
Beroep
Als u het niet eens bent met deze beslissing op uw bezwaar, dan kunt daartegen beroep
instellen. In de bijlage leest u hoe.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Rudy Stevens. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,
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Bijlage
Beroep
Als u het met deze beslissing op uw bezwaar niet eens bent kunt u daartegen binnen
zes weken na de dag van verzending van deze brief beroep instellen bij de Rechtbank
Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
In het beroepschrift laat u de rechtbank weten dat u beroep instelt tegen de beslissing
op uw bezwaar en de redenen waarom u dat doet. Ook vermeldt u de datum waarop u
het beroepschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het
mogelijk is voegt u een kopie van de beslissing op uw bezwaar bij uw beroepschrift.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Als u beroep instelt, wordt de werking van de beslissing op uw bezwaar niet stopgezet.
Mocht u dat willen en hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een beroepschrift hebt ingediend.
Een kopie van het beroepschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter.
De rechtbank brengt u zowel voor het in behandeling nemen van een beroepschrift als
voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening kosten
in rekening (griffierecht).

