Indienen van een
AMENDEMENT ex
artikel 28 van het
Reglement van
Orde voor de
gemeenteraad

Onderwerp: bestemmingsplan buitengebied herz. april 2019, Greef ong. Milheeze

Het amendement wordt ingediend door: Toon Coopmans

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2020
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2020 inzake
BP Buitengebied, herziening april 2019 , agendapunt nr. 14 ;
Overwegende dat:
- het bouwplan Greef ong. te Milheeze is gelegen in een GroenBlauwe Mantel waar
ruimte-voor-ruimte initiatieven als in dit bouwplan slechts mogelijk zijn mits op een
planologisch aanvaardbare locatie én gelegen in een bebouwingsconcentratie;
- naar het oordeel van provincie Noord-Brabant aan beide criteria niet wordt voldaan;
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit op de
hierna aangegeven voorgestelde beslispunten als volgt te wijzigen, en op de hieronder
niet genoemde voorgestelde beslispunten (1a. , 1c. , 2. , 4. en 5. ) te volgen:
1b. Het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2019" met
planidentificatie NL.IMRO.1652.Buitengebied042019-VA01 NIET vast te stellen voor de
ontwikkellocatie Greef ong. in Milheeze;
3a. De zienswijzen aangaande de locaties genoemd onder beslispunt 1, met
uitzondering van de locatie Greef ong. in Milheeze, te beantwoorden volgens
bijgevoegde antwoorden opgenomen in bijlage I Nota van Zienswijzen;
3b. De zienswijze aangaande de locatie Greef ong. in Milheeze dat de hier voorgenomen
ruimtelijke ontwikkeling in strijd is met de Verordening ruimte Noord-Brabant, te
beantwoorden met de reactie dat deze zienswijze gedeeld wordt.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
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