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GEMEENTE GEMERT-BAKEL

NOTULEN:
Raadsvergadering 15 mei 2014

NOTULEN van de vergadering van de gemeenteraad Gemert-Bakel, gehouden op donderdag 13
maart te 19.00 uur in het gemeentehuis Ridderplein 1 te Gemert.

Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:

Drs. J. van Zomeren.
P.G.J.M. van Boxtel

Raadsleden:
M.P. Bankers (Lokale Realisten)
Mw. T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij)
A.M. Coopmans (Dorpspartij)
Mw. S. van Cronenburg-Drost (PvdA)
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W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
T.G.I. Hoefnagel (Lokale Realisten
A.H.M. Hellings (Lokale Realisten)
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Mw. C.M.M. van den Hurk-Kuunders (CDA)
P.M.C. Kuunders (CDA)
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Mw. A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten)
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Wethouder J.M.A. Bevers
Wethouder R.D. Hoppezak
Wethouder A.W.J. Vogels
Gemeente-secretaris A.A.T.G. Jansen MBA
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1.Mogelijkheid tot inspreken.
Er zijn geen insprekers gemeld.
2. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering met een moment van stilte. Hij heet allen van harte welkom.
De wethouder refereert aan een bezoek van enkele basisschool groepen.
Bij loting wordt bepaald dat de spreekvolgorde begint bij de heer Hellings van de Lokale Realisten. De voorzitter stelt de agenda vast.
3. Vragenrecht raadsleden.
Mevrouw Bevers - van Vijfeiken (Dorpspartij) zegt te hebben geconverseerd met wethouder Hoppezak over de opstapplaats van de bus bij de Vondellaan. Mensen met een handicap kunnen
daar slecht opstappen. De opstapplaats is nog niet aangepast. Er is al drie jaar naar gevraagd.
De weg is nog steeds niet aangepast. Spreekster vraagt of de opstapplaats niet eerder aangepast
kan worden. Hierop heeft zij nog geen antwoord gekregen en zij vraagt of dit mogelijk is en wanneer dat dan zou kunnen gebeuren.
Wethouder Hoppezak zegt kort toe te lichten waarom het nog niet is gebeurd. De meeste opstapplaatsen in de gemeente zijn op dit moment gehandicapt-proof. Destijds is er ook een regionale
afspraak gemaakt binnen samenwerkingsverband regio Eindhoven. Deze waren nog niet aangepast omdat gehoopt was dat de aanleg van de Noord-Om eerder zou komen en daarmee een
stukje afwaardering van de Vondellaan zou plaatsvinden waarmee de weg op de schop zou moeten. Nu we weten dat de Noord-om in 2016 wordt aangelegd is er voldoende tijd gehandicapten
de gelegenheid te geven gemakkelijk op te kunnen stappen. Er is een subsidie aanvraag ingediend bij de SRE dat dit gesubsidieerd wordt daarmee blijft het weg uit de portemonnee van de
gemeente Gemert-Bakel. De aanvraag is weg nog voor de zomer zal gebeuren.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) zegt een brief te hebben gestuurd. Het was duidelijk aan
wie deze gericht was en ondergetekende wacht op antwoord. Zij heeft van betrokken persoon
geen reactie gehad en vraagt nu een antwoord.
De voorzitter zegt dat de brief in het college aan de orde geweest is. Daarin is gezegd dat men
het niet moet hebben dat er een correspondentie over en weer ontstaat. Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) heeft gereageerd op de vorige brief. Als u daar een antwoord op zou krijgen
zou die in de beleving van het college niet of minimaal anders zijn dan de vorige brief. Daarom
leek het, het college prettiger om in ieder geval naar u toe aan te geven, en daarover neemt het
college contact op, dat zowel wethouder Hoppezak als ondergetekende graag bereid zijn om met
u eerst nog een gesprek te hebben.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) zegt erg teleurgesteld te zijn in het antwoord. Er was
voldoende tijd om te reageren. In het andere geval zal zij andere stappen nemen. Spreekster
wacht met versnelde spoed op een antwoord.
De heer Kuunders (CDA) vraagt waar de brief van mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) over
ging. Dit is volstrekt niet helder.
De voorzitter zegt hierop terug te komen zodra het gesprek geweest is. Hij wil het daarbij laten.
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2014 en kennis nemen van de notulen van
6 februari 2014.
De heer Bankers (Lokale Realisten) bij de besluitenlijst aangaande agendapunt 15, herbespreken
uitgangspunten gemeenteraad voor herontwikkeling kasteel. Daar staat een samenvatting en
daaruit lijkt het alsof alle partijen unaniem besloten hebben. De Lokale Realisten hadden een
afwijkend standpunt en dat vindt men niet terug in de besluitenlijst. De fractie had dit graag opgenomen gezien in de besluitenlijst.
De voorzitter zegt dat men dit alsnog toevoegt.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) leest voor bij agendapunt 12 in de besluitenlijst, de raad
besluit na beraadslaging, na stemming, tot verwerpen van amendement CDA/Meulemeesters met
10 stemmen tegen en 6 (CDA) stemmen voor. De raad besluit voorts conform voorstel tot vaststellen van de Visie Fuik, waarbij de fractie CDA (6) geacht wordt te hebben tegengestemd omdat
de fractie vreest dat de visie tot willekeur kan leiden. De fractie Dorpspartij (3) geeft aan het voorstel te steunen gegeven de toezegging van het college bespreking van het VAB beleid als zodanig door de raad op een ander moment voor te bereiden. Er is afgesproken dat onderzocht wordt
hoe we verder gaan en wat de procedure gaat worden ten aanzien van het VAB beleid. Dat is
unaniem, denkt spreekster, hier vastgesteld, zij was er niet bij. Zij vraagt in hoeverre dit opgestart
is en wat men ervan kan verwachten?
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Wethouder Hoppezak zegt dezelfde toelichting te geven als ook in de commissie ruimte is gegeven. Wij hebben op dit moment de nul meting in behandeling. Daar wordt de laatste hand aan
gelegd die als ingrediënt kan dienen voor eventueel aangepaste regels met betrekking tot VAB
beleid. Dat is ook de mededeling die de wethouder in de commissie ruimte heeft gedaan, inclusief
de nul meting, de ingrediënten om tot eventuele aanpassing van het VAB beleid te komen en een
eventuele overgangsregeling.
De voorzitter zegt dat de besluitenlijst met de toevoeging zoals door de heer Bankers (Lokale
Realisten) gedaan en de notulen is vastgesteld.
De raad besluit zonder beraadslaging tot vaststelling van de besluitenlijst.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
5a. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
5b. Postlijst.
Deze wordt conform afgehandeld.
6. Vaststellen aanvulling benoemingsprocedure wethouders.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders.
7. Beslissing op bezwaar MER Rooije Asch.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders.
8. 1e Wijziging gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders.
9. Plattelandswoning Gemert-Bakel.
De raad besluit zonder beraadslaging overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders.
10. Vaststellen Decentralisatie Rijkstaken jeugdzorg (beleidsplan Jeugdzorg Peelregio)
Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) Transitie van het Rijk naar de gemeente dient
vanuit twee gedachten gerealiseerd te worden. Minder bureaucratie in de Jeugdzorg. Eenduidige
financiering en sturing. Per 1 januari aanstaande heeft de gemeente er een opdracht bij. En wat
voor één. Verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg. De eerste kamer heeft onlangs
het licht daartoe op groen gezet. Dezelfde eerste kamer, evenals de WMO adviesraad hebben
veel kanttekeningen geplaatst waar je als gemeente niet omheen kunt. De kanttekeningen zijn
niet negatief bedoeld maar belichten vooral de reële risico’s. Toch hoor je geluiden dat die nieuwe
taak een uitdaging is en zelfs als een kans gezien wordt. Wij als Lokale Realisten staan daar hetzelfde in maar hebben ook oog voor de risico’s waarvan we vinden dat we die moeten benoemen.
De gemeenten krijgen namelijk een organisatie als erfenis waarvan het de vraag is of je daar zo
blij mee moet zijn. Wat zijn de risico’s ? De gemeente moet het met aanzienlijk minder geld gaan
doen en wat als dat geld op is terwijl er geen vangnet is? Waar legt de gemeente in deze haar
prioriteiten neer? De vraag ligt voor de hand wat betekent dit voor de betreffende ouders en kinderen die recht hebben op zorg en ondersteuning. Het ziet er naar uit dat de gemeente straks niet
voorbij kan gaan aan sectoren, onderdelen van de huidige organisatie in de jeugdzorg. Zowel de
inhoudelijke werkers als de managers. In verschillende organisaties is er al jaren sprake van
enorme druk, kritiek op de organisatie, kwaliteit en deskundigheid en het bureaucratisch gehalte.
Het Rijk hevelt de jeugdhulp over naar de gemeente en gebruikt het motief, de jeugdhulp staat
dan dichter bij de mensen. Waarop is dat gebaseerd? Bureau Jeugdzorg werkt al heel lang provinciaal/regionaal. Daar waar specifieke hulp nodig is heb je een instelling nodig van een bijzonder kaliber maar dat is dan ook nodig gelet op de problematiek en de behandeling. Ten aanzien
van kwaliteit en deskundigheid doet zich iets heel vreemds voor. De gemeente als specifieke
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ambtenarenwereld zit aan de regie knoppen van en in een welzijnswereld. Om het nog specifieker
te maken, de gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dat zijn er heel
veel en soms heel specifiek van aard. Denk onder andere aan de justitiële jeugdzorg of de jeugd
GGZ. Dit vraagt specifieke deskundigheid en kwaliteit. Tegen deze achtergrond is de vraag meer
dan gerechtvaardigd of en wanneer je dorps- en wijkondersteuners inzet en is het gevaar misschien te groot dat deze overvraagd gaan worden. Specifiek hebben wij net als de WMO adviesraad ervoor gepleit dat straks de huisarts tussen zijn belang ten aanzien van zijn cliënt en de gemeente als regisseur en regelaar van hulpverlening en kostenbewaker. De gemeente begint aan
een zware klus. Voorbereiding daartoe ook in regionaal verband lijken enigszins op schema te
liggen terwijl de landelijke kritiek juist aangeeft dat de datum van 1 januari 2015 te vroeg is. Wij
zien verdere besluitvorming met belangstelling maar ook met de nodige scepsis tegemoet. Wat
we missen is een beleid wat het beleid in de gaten houdt. Met andere woorden wanneer zijn doelen bereikt en over welke doelen spreken we dan. Wat moeten de resultaten zijn. Wat wordt de rol
van de gemeenteraad. Hoe meten we en hoe weten we op grond van welke informaties en de
gegevens dat de gemeente goed bezig is, in en met haar regierol. Als blijkt dat de noodzakelijke
zorg geboden moet worden dan dient die er ook te zijn voor kind en ouder. Met bovenstaande
punten hebben we willen aangeven waar onze specifieke zorgen liggen. We willen graag een
afspraak maken dat er voor 1 september 2014 een duidelijk document beschikbaar is waarin beschreven is welke risico’s er precies zijn en wat de werkelijke financiële en maatschappelijke consequenties zijn. Door de wethouder wordt telkens geformuleerd dat er uitdagingen en kansen zijn
maar dezelfde wethouder heeft niet in beeld wat de gevolgen zijn als het niet loopt zoals het moet.
Wij vinden dat een ernstige tekortkoming in het huidige kader en willen dit hiaat in beeld hebben
ruim voor de datum van 1 januari 2015. U heeft het wel vertaald in de planning welke is opgenomen in de nota maar dit is te vrijblijvend. Hoe kunnen wij instemmen met een document waarin
slechts is vermeld dat de definitieve budgetten die de gemeenten voor jeugdhulp ontvangen nog
niet bekend zijn. Dan vinden wij het knap van u dat u stellig aangeeft dat u jeugdhulp uitvoert
binnen het beschikbare budget. De fractie Lokale Realisten begrijpt dat we verder moeten en men
zal dan ook instemmen met het voorstel maar we hebben er nog geen goed gevoel bij.
Mevrouw Van den Hurk-Kuunders (CDA) Het CDA vindt een goede transitie van jeugdzorg van
groot belang. Er moeten ten gevolge van deze verandering geen kinderen die jeugdzorg nodig
hebben tussen wal en schip vallen. Daarom moet de organisatie van de jeugdzorg laagdrempelig
zijn zodat jongeren of hun ouders makkelijk hulp durven te zoeken. Signaleren en preventie zijn
van groot belang om onze jeugd zo snel en zo goed mogelijk te helpen. Iedereen moet kunnen
opgroeien in een prettige omgeving die bestaat uit een gezin, de school en een vereniging. De
gemeenteraden hebben om de kaders te stellen en de zaak te controleren. Dat is de taak van de
gemeenteraad. Omdat dit alles een nieuwe en ingewikkelde materie is doet het CDA een voorstel
aan de raad om een raadsbrede werkgroep in te stellen en de processen voor de jeugdzorg
nauwgezet te volgen, dus een actievere rol te gaan vervullen. Deze werkgroep zal actief contact
kunnen zoeken met doelgroepen in onze gemeente Gemert-Bakel zodat de raad op basis daarvan kwaliteitscriteria kan samenstellen en kan bepalen samen, zodat deze werkgroep van de
verantwoordelijke wethouder een beeld kan en moet krijgen wat er nog minimaal aan maatregelen
genomen moet worden om op tijd klaar te zijn voor de toekomst. Dat is 1 januari 2015. Om de
nieuwe verantwoordelijkheid te kunnen dragen zodat de jeugd kan opgroeien naar volwassenheid
in een veilige omgeving en de zorg die daarbij nodig is. Spreekster zegt het een goede zaak te
vinden zoals Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) ook aangaf om een raadsbreed
werkgroepje te informeren om er samen iets van te maken en samen te controleren om erg goed
op de hoogte te blijven van de wet en de dingen die er op dat moment spelen want het is heel
wat. Het is ook heel erg belangrijk voor de mensen van de gemeente Gemert-Bakel en voor de
volwassenen van de toekomst.
Mevrouw Bevers - van Vijfeiken (Dorpspartij) Beleidsplan voor de jeugd peelregio 2015/2016. Een
beleidsplan om het best mogelijke voor de hulp van jeugd die het nodig heeft. Dat is erg belangrijk. Er zijn veel vragen en onduidelijkheden maar de fractie ziet ook kansen. Met 80% van onze
jeugd gaat het goed. Daar zijn we ook blij mee. Maar voor die groep waar het dreigt fout te gaan
is het belangrijk dat we die zo vroeg mogelijk opvangen en het helpen van dure zorg te voorkomen. Dit kunnen we in onze gemeente best zelf met onze lokale netwerken en dorps- en wijkgericht werken. Het is belangrijk dat daarvoor goede aandacht blijft. Voor die groep waar het niet
mogelijk is moet er wel zorg zijn. De peelregio kan op de specifieke zorg dit oppakken. Om het
betaalbaar te houden met de bezuinigingen die het Rijk ons oplegt en die op dit moment niet helder zijn is het door het samenwerken in de peel een goed plan. Wij als Dorpspartij kunnen dit plan
ook ondersteunen en hopen dat door deze aanpak het voor gezinnen waar het nodig is ze niet
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van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar één kind, één gezin, één plan en één gezicht.
Dat is heel belangrijk. Wij vertrouwen erop dat dit goed wordt opgepakt en gewaarborgd is. Blijf
wel de raad en vooral de commissie mensen daar goed over informeren dat we op de hoogte
blijven hoe de nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat is wat de fractie van spreekster ook heel graag wil.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) zegt enkele opmerkingen te willen maken. Het gaat om
een kader. De uitwerking vindt later plaats. Men kan eigenlijk stellen dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel is van het Rijk die men als gemeente moet gaan uitvoeren. Toch zijn daar ook
duidelijk positieve kanten aan. In eerste instantie dat het kind, de zorg hebbende nu vanuit de
eigen leefomgeving gerealiseerd kan gaan worden en wie kan het beter weten dan de leefomgeving. Je signaleert het daar door in de visie van de PvdA eerder dan dat het via een zorg ver weg,
een instituut zou moeten komen. Op dat moment kan men ook bezuinigingen. Men kan eerder
doorgeleiden naar de persoon die men in dit programma wil gaan integreren van de peel 6.1, de
andere 21 gemeentes en onze eigen gemeente. Je kunt preventief zorgen en daar door minder
kosten maken. Het Rijksbudget is taakstellend. Het budget is nog steeds niet bekend. Het wordt
mei voordat bekend wordt. Taakstellend betekend op is op. Dat is heel negatief. We moeten al
fors bezuinigen. We gaan dat prachtig regelen en zijn er al jaren over aan het praten hoe we dat
doen. Hoe we daar positief tegenover staan maar dan zitten we in 2015 wat een overgangsjaar is,
met de vraag hoeveel geïndiceerden er op de gemeente af komen. Hoe ver komt men met het
taakstellende budget. Als je ermee start moet je proberen om dat bedrag ook niet te overschrijden. Spreekster zegt zich af te vragen of ze op korte termijn in dat eerste jaar, want als een plan
start kun je nooit alles meteen zo hebben als je visie je stip op de horizon is of er dan meer geld
moet worden gereserveerd vanuit de gemeente. De doelstelling is niet zo maar spreekster is benieuwd naar de visie van de wethouder hierover. Mevrouw van Cronenburg-Drost zegt een paar
vragen te hebben over de rol van de dorpsondersteuner ten opzichte de opvoedondersteuner en
de gezinswerker. Hoe moeten we dat definiëren. De dorpsondersteuner krijgt straks bij algemene
signalering in het dorp toch wel erg veel taken. Het wordt wel erg druk aan de deur bij al die gezinnen met een opvoedondersteuner, een gezinswerker en wat krijgen we dan nog als de reclassering nodig is. Met name de opvoedondersteuner en de gezinswerker zijn generalisten. Welke
vorming en opleiding moeten deze mensen krijgen? Het is prachtig voor de arbeidsmarkt maar we
hebben wel met ons Rijkstegoed te maken. In hoeverre hebben ouders en kind nog wel keuze
voor de zorgaanbieder. Feitelijk wat zij leest, is dat niet zo. De PvdA fractie is ervoor dat ouders
ook zelf zeggenschap moeten kunnen hebben. In zoverre hoort zij graag de mening van de wethouder. Betreffende kwaliteit, geen eisen stellen in het kader van ISO normeringen. Daar is de
fractie het niet mee eens en dat zal ook in de commissie gezegd zijn. Je moet de kwaliteit altijd
borgen, juist op dit moment. Er moet een soort ISO norm komen ook al kost dat een hoop administratie en geld. Men moet het er voor over hebben dat een norm wordt gesteld vooral als je zo
breed landelijk vanuit de gemeente gaat samenwerken. Mevrouw van Cronenburg-Drost zegt een
slotzin te hebben: ”Een kind is het goud van de toekomst.” Laten we daar straks als de uitwerking
komt nog regelmatig op terugkomen. Het is belangrijk om niet met meerderheden en minderheden, maar samen hier aan te werken.
De heer Faas (VVD) zoals door de voorgangers aangegeven staat de gemeente voor een grote
operatie waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Het gaat om een kwetsbare groep jongeren dat geeft een extra verantwoording voor de gemeente. Welke samenwerking dan ook, als
gemeente Gemert-Bakel blijven wij verantwoordelijk voor deze kwetsbare groep. Dat mogen we
niet vergeten. Wij hebben te maken met onze inwoners en die moeten we helpen. De VVD vraagt
zich af of we straks nog wel voldoende controle hebben en voldoende invloed kunnen uitoefenen
op het beleid wanneer dat allemaal binnen die 6.1 samenwerking plaatsvindt. Kunnen we dat
allemaal op de voet blijven volgen. Het gaat nogmaals om onze mensen. Als spreker het stuk
doorleest bekruipt hem de gedachte dat we er nog lang niet klaar mee zijn. Dat we nog aan het
begin staan en dat er nog heel veel gedaan moet worden om een goed plan te kunnen maken
waarmee we zeker hulp kunnen bieden. Spreker krijgt het gevoel van de omgekeerde volgorde
want we hebben het hier over beleidsmatige planning en er wordt regelmatig verwezen naar een
verandering die er nog niet is. Spreker zegt dat verwarrend te vinden. Het moet nog gemaakt
worden waarschijnlijk. Normaal is het zo dat er eerst een verandering is en dat je daar het beleid
op afstemt. Dat doet men nu andersom, spreker had dat niet goed begrepen. Het is een grote
zorg. Het is een enorme klus om al die taken op korte termijn de nodige aandacht te geven. We
moeten dat met een ruim aantal minder fte’ers in huis doen. Spreker vraagt zich af of men het met
deze bezetting wel kan redden. Op 1 januari moet het klaar zijn. Voor minder fte’ers heeft men als
raad het fiat gegeven. Dat is ook gelukt, de VVD wil daar niets op aanmerken. We moeten er wel
rekening mee houden dat we deze belangrijke en verantwoordelijke taak wel aan kunnen blijven
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gaan. We kunnen deze transitie op dit moment wel aan. Met de Rijkstaken die komen weten we
wat we op ons af krijgen. Kennen we de zorgaanbieders voldoende? Voorheen ging dat gedeeltelijk langs de gemeente heen. Hoe je het wendt of keert Gemert-Bakel blijft gewoon verantwoordelijk en daar moeten we aan voldoen. De kwetsbare jongeren moeten de maximale hulp krijgen die
ze nodig hebben, daar mag totaal geen misverstand over zijn. Er mogen geen mensen de dupe
worden van deze reorganisatie. Daar moeten we zeker voor waken. De VVD wil geen vertragende
factor zijn in deze daar is het te belangrijk voor. Zij staan achter het voorstel maar er moet nogal
wat water door De Rips voordat we hier een uitstekend beleidsplan hebben en verordening.
Wethouder Bevers er zijn zeker zorgen. Hij wil nadrukkelijk stellen dat men vier jaar geleden al is
gestart met voorbereidingen omdat zeker was dat er een transitie jeugdzorg zou komen. Overigens heeft de wethouder zelf nooit om die transitie gevraagd. Het is duidelijk het Rijk wat aangegeven heeft dat zij dit naar de gemeenten willen overdragen. De wethouder is nooit actief op zoek
gegaan om de jeugdzorg naar de gemeente gestuurd te krijgen. Hij ziet wel veel kansen. Hij heeft
met veel ouders gesproken die kinderen in de jeugdzorg hebben. Dat waren indrukwekkende
avonden met veel tranen van mensen die vijf à zes jaar bezig waren voordat hun kind op de goede plek was. De wethouder zegt met ouders aan tafel te hebben gezeten waarbij zes tot zeven
instellingen betrokken waren bij de zorg om hun kind zonder dat bekend was van elkaar wat men
deed. Ook was er één gezin met een problematische zoon waarbij 54 mensen betrokken waren.
Dat zijn natuurlijk zaken die uitwassen zijn van een systeem wat bureaucratisch is geworden,
kostbaar is geworden. Als men het schema ziet van de geldstromen en hoe de jeugdzorg op dit
moment ingericht is daar wordt niemand vrolijk van. Toen we vier jaar geleden begonnen was de
eerste zin van de wethouder, en dat is in de beleidsnotities opgenomen, het gaat om onze kinderen. Niet afstandelijk, maar onze kinderen. Je krijgt er een heel andere beleving bij omdat het
om kinderen gaat in een kwetsbare positie die wij op een adequate manier moeten helpen. We
zijn vier jaar geleden begonnen met bouwen en dat begint al bij het consultatiebureau en de peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie is ingevoerd voor kinderen met een taal en leesachterstand. Dit om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren zodat deze zo snel mogelijk opgepakt
kunnen worden en we constateren dat 67% van de kinderen die daar op school mee te maken
hebben nu al extra ondersteuning krijgen om te voorkomen dat ze in hun verdere leven in een
zorgcircuit/diagnosecircuit terecht komen. Dat is in het verleden heel veel gebeurd. Als je in het
verleden een diagnose had gingen deuren en medicijnkasten allemaal open, terwijl we veel meer
willen naar een genormaliseerde situatie voor veel meer jongeren. Dat wordt ook landelijk erkend
en daar heeft men met elkaar een belangrijk verantwoordelijkheid om kinderen in een zo normaal
mogelijk omgeving, thuissituatie, school en vereniging op te voeden. Kinderen die ondersteuning
nodig hebben zullen daar geholpen moeten worden. De wethouder maakt daar drie categorieën
in. Je kinderen en ouders met pedagogische vraagstukken, hoe om te gaan met bepaalde zaken.
Daar kun je met preventie, educatie en lichte ondersteuning ontzettend veel bereiken. Je kunt
zoveel bereiken dat de zaak niet escaleert. Deze eerste groep is de grootste ongeveer 40 tot
60%. Dan is er een middengroep van 20 tot 40% die wat meer aandacht nodig hebben, waar wat
meer aan de hand is op verschillende terreinen. Dan kom je bij ambulante zorg, kinderen die begeleiding nodig hebben van allerlei agogen maar ook af en toe een paar dagen of een dag per
week naar ambulante dagopvang of een ander soort situatie kunnen om te proberen met gedrag
wat het kind laat zien om te gaan. Dan is er een hele kleine groep 5%, die echt zware gedragsstoornissen hebben en die in de intramurale jeugdzorg terecht komen. Een plek in de intramurale
jeugdzorg kost tussen de € 80.000,- en € 120.000,- per jaar. U snapt dan dat, dat het meeste
budget vergt. Uit onderzoek is gebleken dat 25% van de kinderen onnodig in te zware zorg terecht komen. Teveel versnippering en bureaucratie, te veel zware doorverwijzingen wat enorm
budget vretend is. Wij hopen in onze dorpse wijkaanpak met het onderwijs, met de huisarts met
de eerste lijn met de ouders samen in dat systeem om daar zo snel als mogelijk kinderen en ouders de gewenste hulp te bieden en vooral proberen om aan de voorkant problemen te voorkomen. Natuurlijk blijven er zorgpunten. In de commissie heeft de wethouder ook gezegd dat in de
toekomst in de gemeente Gemert-Bakel crisis situaties zullen ontstaan. Iedereen kent ze wel, de
ernstige situaties die de publiciteit halen. Je kunt alles dicht timmeren tot 300%, ondanks dat je
probeert risico’s te verminderen zal er altijd de kans blijven dat er risico’s zijn die onbeheersbaar
zijn en die in het ergste geval tot zeer zware excessen kunnen leiden. Iedereen kent de situaties
wel deze behoeven niet genoemd te worden. Dan zal de hal in het gemeentehuis vol staan met
allerlei cameraploegen die zullen vragen of er voldoende is gedaan. Er kunnen dan nog meer
regels gemaakt worden en nog meer dingen gedaan worden om dat weer te voorkomen. Zo is de
oude situatie ook ontstaan. Deze is heel erg ingegeven door incidenten. Incidenten die ervoor
zorgen dat elke keer meer regels, meer bureaucratie de zorg nog duurder maakte. Dat is een
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situatie waar men moet proberen uit te komen. Men moet niet een situatie proberen te creëren
waarin we het idee hebben met elkaar dat we alles in controle hebben. We moeten ons uiterste
best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen maar dat gaat nooit helemaal lukken. De wethouder zegt dit de raad te kunnen verzekeren. Het spijt hem dit te moeten zeggen maar het is wel
de realiteit waar men mee moet dealen. Er is ook iets gezegd over dorpsondersteuners. Deze
gaan zelf niet de zorg leveren. Zij signaleren en zorgen ervoor dat er verbinding gemaakt wordt
met de mensen die dit kunnen oppakken. In eerste instantie zal dat de opvoedondersteuner zijn.
De wethouder prijst zich gelukkig dat elk dorps- en wijkteam al een opvoedondersteuner heeft. Er
kunnen heel snel korte lijntjes gelegd worden. We kunnen 2014 gebruiken om daarin warm te
draaien. De wethouder is het met Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) eens betreffende de kwaliteit. Dat is een belangrijk punt. Men moet net als bij de WMO een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Er moet duidelijk gemaakt worden wat de resultaten zijn. De kwaliteit is
erg belangrijk omdat daarmee zichtbaar wordt als iemand een hulpvraag heeft hoe lang duurt het
voordat de eerste hulp geboden wordt. Is men tevreden over de hulp, hoeveel mensen zijn erbij
betrokken. Wat wordt er geregistreerd, is het probleem opgelost. Zo zijn er heel veel indicatoren
aan te geven waardoor zichtbaar wordt dat mensen op een adequate manier geholpen worden.
De wethouder zegt ervan overtuigd te zijn ondanks alle zorgen die hij met de raad deelt dat wij
doordat wij onze mensen, onze ouderen en onze jongeren kennen. We kennen de dorpen, we
kennen de cultuur die er is kunnen we heel dicht bij de mensen heel veel opvangen en zijn mensen geen nummers, geen anonieme personen maar echt namen en gezichten waardoor je veel
sneller met de omgeving ook heel veel kunt voorkomen. We moeten aan de kwaliteit werken met
goede professionals die goed opgeleid worden. O en o’ers en j en g’ers worden nu al goed opgeleid. In de regio doen we dat gezamenlijk zodat elke persoon dezelfde opleiding heeft. zowel de
jeugdgezinswerker als de opvoedondersteuner krijgt een goede basisopleiding en zij kunnen
daarmee het veld in. Het budget, dat is door meerdere sprekers ook gezegd, in de mei circulaire
zal het definitieve budget bekend worden. De wethouder heeft een budget van 5,2 miljoen wat
voor Gemert-Bakel beschikbaar is op het netvlies. Hij heeft in de commissie verteld dat er 772
jongeren voor geholpen moeten worden. Hij zegt uit te gaan van cijfers van de GGD dat men
tussen 800 en 900 kinderen zit die van hele lichte tot hele zware hulp nodig hebben. Dat is het
quotum waar hulp aan geboden moet worden. Wat te doen als het geld op is. Het geld kan niet op
zijn want je kunt kinderen niet in de kou laten staan. Dat bestaat niet. Dat geldt voor de WMO ook
als iemand zorg nodig heeft moet de gemeente er zijn. Het is de kunst van het vak om te voorkomen dat niet te veel geld onnodig in het putje wegstroomt zodat voldoende geld overblijft voor
kinderen die zorg nodig hebben. Wat de wethouder betreft komt er per kwartaal een rapportage
naar de raad om zichtbaar te maken hoe de bugetten zich ontwikkelen en de aantallen zich ontwikkelen. Men is bezig met het inrichten van een sturingsmechanisme aan welke knoppen men
kan draaien om vervolgens ook het budget hanteerbaar te houden, dat je echt de goede dingen
doet. Wat ook belangrijk is volgens de wethouder en waar hij heel veel van verwacht en wat we
lokaal in Gemert-Bakel al doen is integraliteit met de drie transities, de jeugdzorg met de participatiewet en de WMO. Die kun je op een aantal onderdelen met elkaar verbinden waardoor efficiency
behaald kan worden in de uitvoering. Daar zetten we heel erg op in en de wethouder verwacht er
veel van dat we daar op termijn echt de vruchten van gaan plukken. De dorpsondersteuners halen
nu al 30% van de professionele zorg weg en dat is voor veel geld. Men moet de budgetten erg
bewaken en er boven op zitten in het eerste jaar om daarmee om te gaan. De wethouder geeft
aan betrokkenheid vanuit de raad zeer op prijs te stellen men zal het samen moeten doen. Of het
een werkgroep of een commissie betreft? In de commissie mensen heeft de wethouder om elke
commissie vergadering hierover een agendapunt in te lassen. Alle betrokkenheid op een goede
en slagvaardige manier is uitstekend. De wethouder staat open voor beide genoemde werkvormen commissie of werkgroep.
De heer Meulenmeesters (CDA) waardeert het betoog van de wethouder en merkt dat hij zeer
bevlogen is. Het om een complex geheel waar je heel diep in moet zitten om het te kunnen volgen. De fractie is bang dat men met de peel 6 gemeentes als hier iets moet worden bijgestuurd
dat het zo’n log lichaam is dat bijsturen dan niet meer kan. Vandaar dat men zegt zoals met de
RO zaken gebeurt dat er een commissie is die een keer off the record en met de ambtenaren en
de wethouder erbij de zaken doorspreekt en bekijkt hoe het loopt. Dit ook om de kennis binnen de
raad op peil te houden, nogmaals geen politiek bedrijven want dat moet men aan deze tafel doen.
Wel om de kennis bij te houden want het is een ingewikkelde materie en het gaat zo snel dat het
gewoon nodig is.
Wethouder Bevers zegt dat er regionale bijeenkomsten zijn geweest over dit thema. Er zijn veel
raadsleden die dat bezocht hebben. De wethouder probeert de raad steeds mee te nemen en ook
7

de ontwikkelingen veroorzaakt door het tempo die het Rijk soms voert moet je soms dingen doen
die heel veel druk veroorzaken. Het budget en verantwoordelijkheid blijft altijd hier bij de raad
liggen. De raad heeft daar de zeggenschap over en als er dingen zijn die niet goed lopen dan kan
de raad daar iets van vinden en dat kan worden besproken in de Peel. In het betoog heeft de
wethouder aangegeven dat 60 tot 70% hier lokaal zal moeten gebeuren en misschien nog wel
meer maar dat durft hij nu niet met zekerheid te zeggen. Dat betekent dat voor de meest complexe situaties wordt opgeschaald naar de Peel of naar SRE niveau als het om heel specialistische zaken gaat. Hij noemt als voorbeeld Herlaarhof met zware jeugdpsychiatrie. We kunnen
vooral heel veel lokaal doen. We blijven lokaal tempo maken om voorbereid te zijn. Waar men de
Peel nodig heeft wordt gebruik gemaakt van de Peel. Dat is de houding die men daarin met elkaar
heeft.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) Heeft niet voldoende antwoord op haar vraag gehad. De
dorpsondersteuner is prachtig maar er moeten geen kinderen worden doorgestuurd waar het niet
bij nodig is. Welke expertise krijgt de dorpsondersteuner om te weten dit is alleen een druk kind
hier hoef ik niets mee. Op welke basis van welke kennis besluit hij door te sturen. Hoe krijgt hij die
kennis. In hoeverre werkt hij samen met de generalisten de opvoedondersteuner en de jeugdgezinswerker. Dat moet toch besproken zijn. Inzake de kwaliteit en de ISO norm daar is geen antwoord op gegeven.
Wethouder Bevers zegt in zijn vorige werk een ISO procedure te hebben doorlopen en daar niet
vrolijk van te worden. ISO veroorzaakt niet meer kwaliteit. Hij is het eens met mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) dat kwaliteit wel belangrijk is. Men moet met elkaar een aantal indicatoren
benoemen zonder het ingewikkeld en bureaucratisch te maken. Anders tuigt men een nieuw systeem op waar niemand vrolijk van wordt. De wethouder zegt dat niet te willen want dat maakt het
alleen maar kostbaar. De wethouder is het ermee eens dat kwaliteit geborgd moet worden. De
dorpsondersteuner moet partijen bij elkaar brengen. Als hij signaleert bij een gezin dat er een druk
kind is en denkt het niet te weten kan hij meteen bij het sociale wijkteam en de opvoedondersteuner aangeven naar het gezin toe te gaan om te kijken wat daar aan de hand is. Dan heeft hij zijn
werk goed gedaan.
De voorzitter zegt dat het goed is dat men in eerste termijn zo diep op het onderwerp ingegaan is
omdat het een erg belangrijke zaak is. De komende maanden zal het zeker vaker aan de orde
komen. Enerzijds qua budget en anderzijds qua invulling van een en ander. Hij stelt voor dit besluit vast te stellen.
De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.
11. Regionaal transitie arrangement, met daarbij de beoordeling van de landelijke commissie
Stelselherziening jeugd.
Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) het uitgangspunt bij het hanteren van dit regionaal transitie arrangement Zuidoost Brabant is dat de 21 gemeenten een waarborg bieden waardoor de cliënten met een jeugdzorgindicatie recht hebben op continuïteit van zorg. Dat is een
belangrijk gegeven. Het komt daarmee op de belangen en de positie van de jeugdigen en de ouders in een hulpverleningstraject wat gaande was en voortgang dient te hebben. Waarop is dit
recht gebaseerd. Wat is het werkelijk waard als ten aanzien van de transitie in onze regio 4 aandachtspunten van de 18, 30% als onvoldoende zijn aangemerkt. Zuidoost Brabant is hiermee in
de midden zone geplaatst. De vraag is zo wie zo gerechtvaardigd of dit raadsvoorstel nu behandeld dient te worden wanneer de transitie als geheel nog niet klaar is gelet op de vier onvoldoendes. Ook al dreigt er een dreiging vanuit het ministerie. Hoe sterk wil je staan als gemeente aannemende dat je dit belangrijke stuk werk fatsoenlijk en zonder druk wilt uitvoeren. Kern van de
onvoldoendes zijn de onduidelijkheden en onzekerheden over budgetten en de te verwachten
frictiekosten. Weer speelt geld de hoofdrol terwijl het over mensen gaat. Waar zeggen wij als raad
ja tegen als onduidelijkheden en onzekerheden bestaan. Wat als de budgetten en frictiekosten
een richting ingaan waardoor het recht stelselmatig wordt aangetast en in de praktijk niet uitvoerbaar lijkt. Wie is dan verantwoordelijk? De 21 gemeenten die in een soort ontmantelingsproces
zitten, Gemert-Bakel? Wat is dan het vangnet op lokaal niveau? Over hoeveel casussen gaat het
actueel in Gemert-Bakel waarvoor deze transitie zou gelden. Tot slot leest spreekster verderop in
de stukken dat de staatsecretarissen nogal dreigende taal spreken. Als niet alle 21 gemeenteraden instemmen met het RTA is er formeel geen RTA voor de regio Zuidoost Brabant en kunnen
de staatssecretarissen overgaan tot het aanwijzen van een maatregel die vervolgens voor de hele
regio geldt. In hoeverre laat je, je als gemeente hierdoor bepalen. Kennelijk hebben de gemeenten tot 1 maart de tijd gekregen om tot een nadere uitwerking te komen. Het is nu 13 maart en de
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vraag rijst dan natuurlijk hoe zit het er nu mee? Wanneer is de nadere uitwerking concreet en om
welke bedragen gaat het? Er wordt gesproken over een redelijke aanname, wat gebeurt er op het
moment dat de aanname te hoog of te laag is. Verder intrigeren de problemen rond de wachtlijst
ons enorm waarbij we de wens hebben enerzijds oplossen van de wachtlijsten maar anderzijds is
de kans natuurlijk dik aanwezig dat de wachtlijsten oplopen om het recht op zorg veilig te stellen.
Wat gaat dit de gemeente kosten en hoe gaan we dat betalen? De fractie wacht de antwoorden
van de wethouder af alvorens te beslissen wel of niet in te stemmen.
Mevrouw Van den Hurk-Kuunders (CDA) het regionaal transitie arrangement Zuidoost Brabant
moet vanavond worden vastgesteld. Continuïteit van zittende en wachtlijst cliënten per 31-122014, het realiseren van de hiervoor benodigde infrastructuur, het beperken van de frictiekosten
als gevolg van de transitie. Voor de transitie jeugdzorg 2015 een overgangsjaar en het RTA heeft
uitsluitend betrekking op het overgangsjaar 2015. Vanaf 2016 geldt het RTA niet meer vanaf 2016
geld er geen overgangsrecht meer en hebben de gemeentes volledige vrijheid over de wijze
waarop zij het budget voor jeugdzorg verdelen en inzetten. Er zijn nog grote onzekerheden. Onduidelijkheden over de budgetten voor de toekomstige uitvoering van de jeugdzorgtaken, over de
cliëntenaantallen en over de toekomstige wachtlijsten. Door aan het RTA de status van een bestuurlijk voornemen te koppelen wordt voorkomen dat de gemeentes zich in een te vroeg stadium
al vastlegt aan bindende financiële afspraken. Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten)
duidde op de onvoldoendes van het RTA maar dat is in de commissie besproken. Er was een stuk
wat aangaf dat de onvoldoendes er waren omdat het budget niet bekend is. Het CDA stemt in met
het stuk. Men moet er samen mee aan de slag. Er zijn ook nog lichtjes aan de horizon. Afgelopen
week stond in de krant dat ouderen en gehandicapten recht blijven houden op een plek in een
zorginstelling als het thuis niet langer gaat. Dat staat in het voorstel van de wet langdurige zorg.
De wet langdurige zorg gaat de AWBZ vervangen. Men valt steeds in nieuwe veranderingen. Het
is moeilijk bij te houden maar als raadsleden moet men dit bijhouden. Het is voor gewone burgers
moeilijk te volgen.
Mevrouw Bevers - van Vijfeiken (Dorpspartij) Zegt dat zij dezelfde punten had opgeschreven als
welke voorgelezen zijn door mevrouw Van den Hurk-Kuunders (CDA). Het uitvoeringsbeleid is
gewoon een Rijksbeleid. We kunnen er niet onderuit. Iedereen heeft er grote vraagtekens bij maar
het blijft het belangrijkste wat in het voorgaande stuk ook al besproken is. Dat er vroeg wordt gesignaleerd en dat men daar de oplossing zoekt. Als het echt niet meer kan dat men dan in SRE
verband hele zware gevallen oppakt. Er komt één crisisdienst voor alle 21 gemeenten. Spreekster
vindt het goed dat er in elk geval één punt is waar je altijd terecht kan. De staatssecretaris zet de
gemeenten aardig onder druk maar er zal een stuk moeten komen en spreekster hoopt er meer
uitleg over te krijgen zodra een en ander duidelijk is. Budget en financiën zijn nog niet duidelijk
maar als men niet meewerkt wordt men helemaal gekort. De fractie vindt het ook een moeilijke
beslissing maar stemt wel in.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) de uitwerking naar zorgmogelijkheden volgt later. De
budgetten en frictiekosten zijn op dit moment ook niet beheersbaar. De PvdA vindt wel dat men
als raad straks de uitvoeringsaspecten die komen moet kunnen toetsen. Misschien komt men dat
weer terug bij een werkgroep en moet daarover vanavond nog iets beslist worden. De uitwerking
moet net als bij het vorige transitieplan door de raad fasegewijs gevolgd en beoordeeld kunnen
worden.
De heer Faas (VVD) Spreekt de hoop uit dat dit arrangement Zuidoost Brabant positief belicht kan
worden door minder bureaucratie zodat inderdaad dichter bij de hulpvrager wordt uitgekomen. Het
benauwd de fractie wel dat het gaat om 21 regio’s. Als men de stukken leest voldoen deze nog
niet aan de normen waarop als onvoldoende beoordeeld wordt dan vindt de fractie het moeilijk om
hier zomaar in te beslissen. Het gaat om een belangrijk onderdeel en dat hebben de vorige sprekers ook duidelijk gemaakt. Spreker hoopt na de verkiezingen zoiets in goed verband voort te
kunnen zetten want dan zitten er andere mensen rond de tafel met andere gedachten en die gedeeltes van de verkiezingsprogramma’s willen verwerken waarin dit misschien een beetje in de
weg zit. Laten we toch goed oppassen dat we het over kwetsbare groepen hebben. Die mogen er
niet onderdoor gaan.
Wethouder Bevers Zegt over het RTA eerlijk te zijn geweest naar de raad. Het is een gedrocht
van een procedure die niet door de wethouder is bedacht. Hij zou zoiets ook nooit bedenken omdat de raad steeds achter de feiten aanloopt. Hij moet zo de raad steeds confronteren met situaties waarin steeds op heel korte termijn moet beslissen. Zo’n RTA moet worden opgestuurd naar
de commissie geluk om te laten toetsen. De wethouder is er niet blij mee. De minister heeft 41
regio’s aangewezen in Nederland en 41 regio’s moesten zo’n RTA doen. Er waren 18 criteria en
deze regio had er 4 waar men in de middenmoot zat. Deze gingen over financiën en welke af9

spraken er concreet waren met bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg houdt op te bestaan per 1
januari 2015. MEE, de lumensgroep, de LEV groep zijn allemaal organisaties die gaan lobbyen en
die gaan kijken wat zij er uit kunnen halen voor hun medewerkers. Je krijgt een krachtspel wat
overal in alle regio’s van Nederland speelt. Het Rijk zit niet op frictiekosten te wachten van instellingen die omvallen, die failliet gaan en dan zijn de frictie kosten niet voor de gemeente maar voor
het Rijk. Het Rijk wil dat niet en gaat daar eisen aan stellen vandaar dat het RTA er is. Het is ook
belangrijk voor de mensen wat ook door Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) is gezegd. De continuïteit van zorg is belangrijk voor de mensen en die wordt in ieder geval geborgd.
In de commissie heeft de wethouder gezegd overeenstemming te bereikt met bureau Jeugdzorg
op SRE niveau met 21 gemeenten waarin men 2015 en 2016 als twee overgangsjaren ziet waarin
langzaam gewerkt kan worden naar de stip op 1 januari 2017. Dat is een belangrijk besluit geweest wat ook geldt voor de AMHK dat is het algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijft bij dezelfde organisaties maar wordt wel samengevoegd tot een meldpunt.
Dat is een goede ontwikkeling. Daarmee heeft men de continuïteit kunnen borgen en men heeft
kunnen voorkomen dat de wachtlijst verder oploopt omdat dat voorkomt dat er een verkeerde
indicatie afgegeven wordt. We hebben bod gedaan binnen het SRE. We gaan voor 75% van de
personele bezetting die er nu is blijft gegarandeerd. Daarmee zullen ze het moeten doen. Daarmee moeten ze twee jaar werken om dat te realiseren binnen het budget wat daarvoor beschikbaar is. Daarmee zijn de vier punten naar tevredenheid ingevuld zodat we met dat RTA verder
kunnen.
De voorzitter zegt dat er zowel van de zijde van het college als van de raad het ongewisse is hoe
je dit tot een goed einde brengt.
De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.
12. Kadernotitie Participatiewet.
Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) met de participatiewet komt er één regeling voor
iedereen die voorheen een beroep deed op de wet werk en bijstand, de Wajong, en de wet Sociale Werkvoorziening. Het uitgangspunt wat de wethouder steevast aangeeft is, iedereen doet mee,
een ander woord voor participeren. Hij beklemtoont dat door onder andere aan te geven dat de
vraag gerichtheid van de cliënt centraal staat. Een streven wat wij bewonderenswaardig achten.
In onze visie betekent dat ook dat het in essentie gaat om de vraag waarom iemand niet werkt.
Eerder hebben we aangegeven dat de balans tussen werkgever en werknemer bij ons heel veel
vraagtekens oproept. Dat wil zeggen het lijkt erop alsof de werkgevende partij hierin de bovenliggende partij is. Dat werd onlangs bevestigd in de commissie mensen. Hier willen we nader op
ingaan want we zijn nu een stap verder omdat deze raad gevraagd wordt ten aanzien van de
kadernotitie participatiewet. Op zichzelf kent de wet een goed principe en uitgangspunt. Participeren, mensen mogen niet buiten de boot vallen en dat is veel waard maar wat is het precies
waard? Immers we zien tot nu toe geen actie in termen van stevige beïnvloeding door het college
aangaande het proces op grond waarvan werkgevers bereid zijn om mensen met een beperking
in dienst te nemen. We moeten het helaas nog te veel doen met, ik citeer de wethouder, hen proberen te faciliteren en te verleiden, derhalve doen bedrijven, werkgevers in dat samenspel tot
participeren nu wel of niet mee. In hoeverre oefent het college hierop grote druk uit. Immers er
wordt door u, wethouder, geen garantie geboden op grond waarvan de cliënt een reële kans
maakt om geplaatst te worden vanuit zijn eerste keuze. Door het moeten aangeven van een
tweede en zelfs een derde keuze verzwak daarmee impliciet de positie van de cliënt omdat je
hem meer afhankelijk maakt en versterk je juist de bovenliggende partij, de werkgever ten koste
van de cliënt. De insteek zou juist andersom moeten zijn als het centraal gaat om participeren.
Immers door de werkgever als bovenliggende partij in het participatie spel te laten zijn lijkt het ons
wat ongeloofwaardig als je blijft spreken over maatwerk. Daarmee zet je cliënten op het verkeerde
been door onterechte verwachtingen. Het bieden van zogenaamd maatwerk wordt daardoor
steeds irreëler en onhaalbaarder en dit tegen de achtergrond van de helpende hand welke in dit
concept richting werkgever wordt uitgestoken namelijk door deze te ontzorgen. Wie dient voor wie
te zorgen als het om het bevorderen van participatie gaat. De nota, 102.1 geeft de stuurgroep aan
dat zij de gemeenteraad aanbevelen om de stuurgroep enkele thema’s expliciet te bewaken. Als
lokale realisten vragen wij ons dan direct af, wat als we geen opdracht geven. Gaat de stuurgroep
dan achterover hangen en zeggen ze als het allemaal mis gaat straks, u heeft ons geen opdracht
gegeven om dat thema te bewaken. Wat een onzin, zij worden juist betaald om mede te sturen en
te bewaken. Zij worden verondersteld experts te zijn op hun vakgebied. De wethouder geeft zoals
altijd aan veel vertrouwen te hebben in de organisatie maar door zulke formuleringen maken wij
10

ons hierom wel zorgen. Als de stuurgroep zichzelf niet serieus neemt in bewaking van budgetten
en thema’s moeten we ons afvragen of we met de juiste mensen van doen hebben. Als laatste
zouden we willen voorstellen dat de stuurgroepleden en ambtenaren een aantal dagen meelopen
in de diverse organisaties zodat iedereen weet wat er speelt. Pas dan kun je de werkelijke maatschappelijke impact van beslissingen reëel inschatten. Ook bij dit onderwerp zijn we gebonden
aan een tijdspad. We hebben weinig andere keuze dan instemmen met het voorstel. We zullen
echter niet nalaten de verantwoordelijke tijdig te laten rapporteren en verantwoorden. Daar kunt
op rekenen en mag u ons op afrekenen.
De heer Verkampen (CDA) zegt dat het zoals al aangegeven is, een zeer belangrijk onderwerp is.
De stukken die hier liggen ademen de sfeer uit die de fractie wil. Maar papier is geduldig. De
wethouder gaf zelf aan hoeveel bureaucratie er kan ontstaan in de vorige onderwerpen. Dat is
vooral het punt waar spreker zich grote zorgen over maakt. We schrijven het allemaal heel mooi
op. Het is een behoorlijk dik rapport. In feite gaat het er om dat we mensen weer hun eigen verantwoordelijkheid willen geven en dat ze vooral moeten proberen voor zichzelf te zorgen. Dan
constateert spreker heel vaak dat de overheid in plaats van een ondersteunende functie een hinderende functie heeft. de overheid hindert mensen vaak om hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen, vaak hindert de overheid mensen voor zichzelf te zorgen. Het stuk ademt op papier uit
zoals de fractie dat ook wil maar of men daadwerkelijk de invulling kan krijgen om te laten gebeuren wat hier staat, want willen echt een participatie maatschappij krijgen dan zullen de mensen
ook echt zelf aan de slag moeten en zullen we de mensen moeten ondersteunen. De partners
zijn onder andere UWV en een hindermacht die spreker in zijn leven is tegenkomen, groter als het
UWV kent hij niet. Als dat de partners moeten zijn die zorgen dat mensen weer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en hun participatie kunnen doen dan hoopt hij dat deze ondertussen veel geleerd hebben maar toen we stopten was mijn vrouw met een ding blij, ze was van het
UWV af. Spreker denkt dat er veel burgers zijn die dat zo ervaren en toch is het een partner die er
mee voor moet zorgen dat deze belangrijke wet uitgevoerd wordt. Laten we alstublieft proberen
om te zorgen dat wat we hier opschrijven dat we de mensen de mogelijkheid geven om hun verantwoordelijkheid te nemen. We moeten niet pappen en nathouden, we moeten mensen niet
pamperen maar we moeten wel hen die het nodig hebben ondersteunen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.
Mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij) zoals wel duidelijk mag zijn is ons kabinet van plan om per 1
januari 2015 de participatieweg in te voeren al is het natuurlijk de vraag of dat haalbaar zal zijn,
die inhoudt dat de gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen met een uitkering weer aan het
werk gaan. Feit is dat op tijd beginnen en een goede voorbereiding uiteindelijk tot een goed resultaat zal moeten leiden. Met de voorbereiding vindt de Dorpspartij en het bewaken van het proces
zit het in onze gemeente vooralsnog goed. Zoals ook eerder vanavond genoemd, de vroeg signalering door een dorpsondersteuner en een aanwezige re-integratie consulent op het gemeentehuis houden we de lijnen met onze mensen kort en kan er ook snel geschakeld worden. Dat moet
voor wat ons betreft ook zo blijven en geborgd worden. Dan bekijken wat we als gemeente zelf
kunnen doen voor onze mensen. Door een goede samenwerking met onder andere onderwijsinstellingen plaatselijke bedrijven en ons economisch platform waarbij, en die stellingname delen wij
wel, de vraag van de werkgever ook centraal dient te staan. Niettemin ook daar geldt plaatselijk
doen wat je plaatselijk kan doen en sta je samen sterk of kunnen we plaatselijk niets betekenen
voor onze mensen dan opschaling naar de regio. We staan dan ook positief tegenover de notitie
die hieraan ten grondslag ligt. Maar speciale aandacht en speciale inspanning vragen wij als
Dorpspartij wel voor de groep moeilijk bemiddelbare mensen. Iedereen moet mee kunnen doen
en niemand hoeft aan de kant te blijven staan. Voor deze groep moeilijk bemiddelbare mensen
zou je kunnen denken aan een zinvolle dagbesteding of beschutte werkplekken. Of aan het maken van een soort mix met goed bemiddelbare mensen zodat ook deze groep mensen, daarmee
bedoelt spreekster de moeilijk bemiddelbare mensen het gevoel van zelfvertrouwen en ook ik doe
er toe hervindt. De Dorpspartij, en dat betreurt spreekster, deelt de negatieve benadering van de
Lokale Realisten en de aannames en de geponeerde vooronderstellingen niet maar ziet hier duidelijk kansen. Alhoewel wij ook wel scepsis delen zoals zojuist door het CDA is verwoord als het
gaat over de flexibiliteit van het UWV en de diverse zorgorganisaties. Bovenal is het een uitdaging
die pas voldoening geeft wanneer concrete resultaten worden geboekt en ons bestand aan uitkeringsgerechtigden slinkt en meer mensen met plezier en een goed gevoel aan het werk kunnen.
De Dorpspartij kan instemmen met het onderliggend voorstel en met name met de vier punten
waarbij wij in ieder geval onze lokale waardigheid en inspanningen borgen.
Mevrouw van Cronenburg-Drost (PvdA) De fractie heeft eveneens de vraag of 1 januari 2015 in
dit opzicht wel haalbaar zal zijn. Mensen uit een uitkering aan het werk. Als Gemert-Bakel doet
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men het al goed en in wezen worden de tools die aangereikt worden eigenlijk breder maar blijven
we toch bij onszelf met de uitvoering zoals we die nu al voor ogen hebben en realiseren. Belangrijk is wel, het werd door een ander raadslid ook genoemd, balans tussen werkgever en werknemer. Onze constatering is eigenlijk dat bestuurlijke deelname van werkgevers nu nog niet helemaal goed loopt of niet georganiseerd is. Deelname van werknemersorganisaties ziet de fractie
van spreekster helemaal niet. De fractie denkt dat, dat ook belangrijk is. Het is een misser is als
dat niet meegenomen wordt. Werknemers moeten niet in de minderheid zijn als het gaat om belangen. Er moet een balans zijn tussen werkgevers en werknemers. De fractie vindt het jammer
dat dit nog niet rond is. Het is een kritiekpunt van de PvdA op dit stuk. Re-integratie is zeer werkgevers gericht en minder cliënt gericht. Het is namelijk steeds ontzorgen en tegemoet komen wat
het devies is. Iedereen mag zijn verantwoordelijkheid nemen ook de werkgevers die straks hopelijk beseffen dat dit voor hen ook een win-win situatie is. Zij zullen ook maatschappelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Positief is natuurlijk wel dat de werkgever inhoudelijk met de
werkplek realisatie wil meedenken. Hiervoor moet men zelf wederzijds inspanning gaan uitvoeren.
Wat is de zorg van de PvdA? Mevrouw van Cronenburg-Drost zegt bij ongeveer hetzelfde uit te
komen als mevrouw Mr. Steeghs (Dorpspartij). De fractie heeft grote zorgen voor de achterblijvers
op de arbeidsmarkt. Ik wil niet, ik doe niet, ik kan niet. Zij zijn niet gevoelig voor welke sturing dan
ook. Wat je er ook aan doet, dicht bij huis of ver weg dat maakt niets uit. Zodra je niet investeert
hebben ze geen eten meer en geen woning meer want dan zijn ze gewoon op straat. Die categorieën moeten we ook binnen halen. Dat is nu ook. Er zijn gelukkig zorgwoningen in Gemert-Bakel,
die vangen wel mensen op maar hoe krijg je dit soort mensen op straat weg, dat ze toch ergens
activiteiten vinden. Dan kun je niet, zeker niet zoals de heer Verkampen (CDA) zegt bij het UWV
terecht want dan lopen desnoods meteen weg want ze hebben die verantwoordelijkheid niet. Juist
deze groep zou een indicatie zijn om te kijken naar een jaar of de gemeente het goed heeft gedaan. Dat zijn ook medemensen, wat is er fout gegaan dat het uiteindelijk niet meer lukt. Hoe gaat
men het straks aanpakken om te zorgen dat niemand buiten de boot gaat vallen. Dat is een opdracht die gigantisch is maar laten we met zijn allen goed voor gaan.
De heer Faas (VVD) In de participatie wet zal het moeilijk blijven om de uitzonderingen in het
geheel volledig mee te kunnen nemen. Niets is mooier dan dat zou kunnen. We gaan er in de
participatiewet vanuit dat iedereen mee doet. Dat is een belangrijke factor binnen deze wetgeving.
Niemand staat in principe aan de kant. Of 1 januari 2015 haalbaar is daar is spreker niet zeker
van. Het is in elk geval een uitdaging om het wel te kunnen halen. Voorgangers hebben het ook al
gezegd. Het moet duidelijk met een combinatie van werkgevers gedaan worden. Er moeten banen gecreëerd worden die toekomst bieden voor de mensen zodat daarna een zelfstandig leven
ontstaat. Men kan zichzelf bedruipen, economisch maar men krijgt ook plezier in wat men doet.
Daar zal de participatie wet zonder meer aan bij moeten dragen. Het is geen vangnet maar een
trampoline. Een trampoline om weer deel te nemen aan de maatschappij. De verantwoordelijkheid
ligt ook duidelijk wel bij de mensen zelf. Ga ik daarin mee of niet. Wij moeten als gemeente deze
mensen blijven stimuleren en in goed overleg met de werkgevers denkt spreker dat we deze wet
wel in een goede richting kunnen duwen. Het kost wel moeite. We willen deze strategische participatie weg dan ook zeker steunen en ook de aandachtspunten voor de stuurgroep want dat staat
nu keurig op papier maar het kan tijdens de rijdende trein van alles een wissel gemaakt worden
als het niet voldoet.
Wethouder Bevers Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) sprak over de werkgever en
bovenliggende partijen. Hij zegt te denken dat zij ook de landelijke discussie gevolgd heeft over
de quote regeling, deze is finaal afgeschoten ook in het overleg met de sociale partners omdat
werkgevers het er niet mee eens waren. Ze werden in een soort hoek gedrukt waar ze niet wilden
zitten en uiteindelijk is er ook een verstandig besluit genomen om eerst te kijken als het niet uit de
eigen sector zelf komt dan iets wat je op moet leggen en afdwingen. Dat is een heel moeilijk verhaal. Dat heeft de wethouder ook bedoeld met zijn woord “verleiden”. Men is voor een deel van
werkgevers afhankelijk. Zijn werkgevers bereid om ook mensen met een beperking de ideale
werknemer te laten zijn. Om die aan te nemen, om daarin te investeren in opleiding, in werkplekken, in begeleiding, zijn werkgevers daartoe bereid. Zijn werkgevers bereid om hun arbeidsprocessen te herstructureren zodat meer laaggeschoolde mensen binnen hun bedrijf kunnen werken.
Dat zijn processen die nu gaande zijn en waar je in overleg met arbeidgevers en arbeidnemers in
gesprek over bent, ook met de sociale partners om te kijken wat je maximaal uit kunt halen. De
minister heeft er een quotum aan gesteld waar ze aan moeten voldoen om er voor te zorgen dat
zoveel mogelijk mensen een plek krijgen in het reguliere bedrijfsleven. Dat is de inzet van het
geheel en dat is een spannend traject. De wethouders zegt blij te zijn dat men in Helmond met de
6 peelregio’s dat vrij compact kan doen. Men is bezig met het oprichten van het werkbedrijf.
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Daarbinnen is een werkgeversloket, de sociale partners zitten ook in dat gebouw maar ook het
onderwijs is er heel erg bij betrokken. Al die partijen zullen er voor moeten zorgen, in de Peel ligt
een opgave van ongeveer 10.000 mensen waarvoor een passende werkplek gevonden moet
worden. Dat is een hell of a job. Met minder geld want het re-integratie budget is enkele jaren
geleden gehalveerd. We zullen daar op een slimme innovatieve manier mee om moeten gaan. De
wethouder zegt daarom ook blij te zijn met de schaal van Helmond, met 200.000 inwoners met die
arbeidsmarkt compact, korte lijnen om daar te proberen op een efficiënte manier met werkgevers
organisaties ervoor te zorgen dat ze wel overstag gaan en hun maatschappelijk verantwoord ondernemen op te pakken. Het staat tegenwoordig heel goed. De wethouder zegt veel ondernemers
tegen te komen die zeggen er voor te willen gaan als zij daarin ondersteund worden. Atlant begeleid die mensen goed. De wethouder zegt daar tevreden over te zijn. Het kan en moet altijd beter
maar ze zijn er goed mee bezig, met jobcarving en het netwerk opbouwen. De budget bewaking is
een plicht van de stuurgroep. Zij moeten dat gewoon doen. Er volgen straks maandelijkse rapportages hoe dat op het werkbedrijf verder gaat. Hoeveel resultaat wordt er geboekt, hoeveel uitstroom, hoeveel instroom etcetera. De wethouder zegt zich daar geen zorgen over te maken, dat
gaat goed komen daarvan is hij overtuigd. Het CDA sprak over het UWV. De wethouder zegt de
UWV dramatiek te herkennen. De wethouder is ooit voor een inwoner uit de gemeente 2 uur aan
het bellen geweest om de goede persoon aan de lijn te krijgen. Daarbij kwam hij in Alkmaar uit.
Het UWV is voor een deel ontmanteld. In de laatste wetgeving heeft de minister besloten om met
name de keuring van de wajongers bij het UWV te laten. Die taak hebben zij nog als een soort
onafhankelijk poortwachter. Verder digitaliseren ze alles. Als je WW hebt moet je een digitaal
dossier op bouwen en laten zien dat je elke week gaat solliciteren. We moeten blijven streven
naar de verantwoordelijkheid van de inwoner. Faciliteren waar het nodig is maar ook waken voor
de nieuwe bureaucratie. De wethouder heeft al bij herhaling gezegd dat de beleidsvrijheid die
men krijgt elke keer dat er nieuwe wetgeving en regels komen dat iets dichtgeregeld moet worden, daar wordt de wethouder wel eens wat vervelend van. Er is gesproken met de minister, met
de staatssecretaris en met de VNG daarin moet men elkaar helpen dat, dat niet opnieuw gaat
gebeuren want dan wordt die participatiewet weer een heel ingewikkeld systeem. De wethouder
heeft het belang van samenwerking met onderwijs en ondernemers. In de afgelopen periode is
het onderwijs te veel uit beeld geweest. Men is nu met het ROC in gesprek. Daar is sinds kort een
nieuw project, entree waardoor jongeren die geen startkwalificatie hebben heel snel aan de slag
kunnen gaan. Het zorgpunt, hoe om te gaan met de moeilijk bemiddelbaren, daarover wil de wethouder graag met de nieuwe raad in gesprek. Daarin zullen keuzes gemaakt moeten worden, hoe
men daarmee omgaat en wat voor voorzieningen de gemeente daarvoor gaat inrichting met dagbesteding, een basisvoorziening waar de wethouder zelf een groot voorstander van is samen met
de Adelant groep. Dat wordt een politieke discussie waar we de komende jaren zeker nog bij elkaar op terugkomen. De PvdA geeft aan dat de werkgever maar ook de sociale partners nadrukkelijk in beeld moeten zijn. Daar wordt ook echt mee onderhandeld. Op landelijk niveau is dat een
hot item. Op het werkbedrijf heeft men een goed cliënten platform. Er is pas met hen gesproken.
Van alle gemeenten, de signalen die er zijn van werkzoekenden om te kijken wat men kan en
moet verbeteren. Hier in huis is een accountmanager aangesteld die alle signalen vanuit mensen
opvangt bespreekt met de persoon die verantwoordelijk is voor het werkplein om daar ook de boel
op scherp te houden. De achterblijvers zijn en blijven een belangrijk politiek punt. Daar moet men
de komende tijd binnen de budgetten keuzes over maken.
Mevrouw Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) zegt aan te willen geven dat de Lokale Realisten absoluut niet negatief zijn maar wat is er mis met het benoemen van reële risico’s en zorgen.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel wordt aangenomen. Er is nog veel onzekerheid en de
komende tijd is hier nog veel discussie over. Dat is de rode draad. De voorzitter stelt vast dat dit
voorstel unaniem door de raad is vastgesteld.
De raad besluit hierna overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders.
13. Sluiting.
De voorzitter zegt dat eind maart nog 2 raadsvergaderingen volgen. Één in de oude samenstelling
en één in de nieuwe samenstelling. Deze vergadering zullen zonder inhoudelijke agendapunten
zijn. Dat betekent dat dit de laatste raadsvergadering was in de oude samenstelling met inhoudelijke agendapunten. Binnenkort ontvangt de raad bericht over de invulling van de twee genoemde
raadsvergadering eind maart. De voorzitter dankt de raad voor inbreng deze avond. Hij verzoekt
allen te gaan staan en sluit de vergadering met een moment van stilte.
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Aldus vastgesteld in openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel gehouden
op 15 mei 2014.

de raad voornoemd,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren

griffier

voorzitter
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BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 25 maart 2014

Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
Griffier: P.G.J.M. van Boxtel
Raadsleden: M.P. Bankers (Lokale Realisten) Mw. T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij) A.M.
Coopmans (Dorpspartij) mw. S. van Cronenburg-Drost (PvdA) mw. I. van Dijk (CDA) H. Faas (VVD)
A.H.M. Hellings (Lokale Realisten) T.G.I. Hoefnagel (Lokale Realisten) H.A.M. van Hout (CDA,) Mw.
C.M.M. van den Hurk-Kuunders (CDA) P.M.C. Kuunders (CDA) F.Kuijpers (Dorpspartij) mw.
A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) F.M. Meulenmeesters (CDA) mw. mr. W.C.P.
Steeghs (DP) B.C.J. van de Ven (Lokale Realisten) H.G. Verkampen (CDA) A.L.A. Vlasblom (Lokale
Realisten) J.H.L. Vogels (LR) W.C. de Wit (CDA)
Afwezig: W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten)
Mede aanwezig: wethouders, J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak en A. Vogels, gemeentesecretaris loco
A. v.d. Voort

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 16.20 uur de vergadering.
Via loting wordt bepaald dat de spreekvolgorde aanvangt bij
raadslid Vlasblom dan wel de raadsfractie Lokale Realisten.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2.

Vragenrecht

Voor gebruik van het vragenrecht hebben zich geen
raadsleden gemeld.

3.

Vaststellen besluitenlijst

De raad stelt de besluitenlijst van zijn vergadering d.d. 13
maart 2014 ongewijzigd vast.

4a.

Ingekomen stukken en
mededelingen

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

4b.

Postlijst

De raad stemt in met de voorstellen tot afhandeling.

5.

Beoordelen rechtmatig
Verloop van de gemeenteraadsverkiezingen

De raad stelt op basis van de overgelegde processen
verbaal en de bevindingen van de ad-hoc commissie uit
de raad vast dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.

6.

Onderzoek geloofsbrieven
De raad stelt vast dat de onderzochte geloofsbrieven van
en toelaten van de benoemde alle 21 benoemde raadsleden de ad-hoc commissie uit de
raad geen aanleiding geeft tot opmerkingen. Gelet op deze
bevinding besluit de raad tot toelating van de 21 op basis van
de verkiezingsuitslag benoemde raadsleden.

7.

A
Afscheid van
n de huidige
G
Gemeentera
aad en de led
den
d
die niet terug
gkeren.

De ra
aad neemt afscheid. De voorzitter
v
sprreekt de raad
d toe, de
leden
n die niet terugkeren in het bijzonder..

8.

S
Sluiting

oorzitter sluit de vergade
De vo
ering om 17.440. uur.

Aldus va
astgesteld in de openbare
e raadsverga
adering d.d. 15 mei 2014

de raad voornoemd
d,
de griffie
er,

de vo
oorzitter,

P.G.J.M
M. van Boxte
el

Drs. J. van Zom
meren
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Katwijk (CDA) F.J.C. Faeles (OPA) drs. H.M.T.M. Giebels (D66) W.P.M. van den Heuvel (Lokale
Realisten) R.D. Hoppezak (Lokale Realisten) H.A.M. van Hout (CDA) S. Janszen (CDA) P.W.A.J.
Mastenbroek (PvdA) A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) A.T.W. Relou (CDA) M.C.H.
de Ruiter-van Hoof (CDA) J.H.H.M.. Smits-Overbeek (CDA) mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij) H.G.
Verkampen (CDA) A.W.J. Vogels (Lokale Realisten) W.C. de Wit (CDA)

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2.

Toespraak voorzitter

De voorzitter spreekt de raad, voor het eerst in vergadering
bijeen in nieuwe samenstelling, toe.

3.

Afleggen eed of belofte door
benoemde en toegelaten
raadsleden

De benoemde en toegelaten 21 raadsleden leggen in
handen van de voorzitter de eed of de belofte af, als volgt:
De Wit
De Ruiter
Verkampen
Janszen
Van Dijk
Relou
Van Extel-Van Katwijk
Smits-Overbeek
Van Hout
Hoppezak
Van Den Heuvel
Vogels
Methorst-Van Kessel
Bankers
Steeghs
Coopmans
Bevers-Van Vijfeijken
Bevers
Giebels
Faeles
Mastenbroek

:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:dat verklaar en beloof ik
:dat verklaar en beloof ik
:dat verklaar en beloof ik
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:dat verklaar en beloof ik
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:dat verklaar en beloof ik
:zo waarlijk helpe mij God almachtig
:dat verklaar en beloof ik

Daarmee zijn de benoemde en toegelaten raadsleden
beëdigd.

4.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 15 mei 2014

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren

,

5.b Postlijst
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INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:
Weeknummer:

23 april 2014

Aan de leden van de raad,

De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 10 april 2014 tot 23 april 2014, treft u onderaan als bijlage aan. Indien u op- of
aanmerkingen hebt over de voorgestelde wijze van afdoening of anderszins, dan wordt u
verzocht dit bij de griffier kenbaar te maken.
Overigens wordt de lijst opgenomen onder “ingekomen stukken” van de agenda voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
Brochures, documentatie en ander drukwerk die ter kennisname aan de raad zijn gezonden
en dus van minder persoonlijke aard zijn, worden in een v.k.a.-map, gedurende 4 weken, ter
inzage gelegd in de visiekamer.

Postlijst gemeenteraad : 10 april t/m 23 april 2014
RAADSVERGADERING: 8 mei 2014
Diginet nummer 878895
Omschrijving: onderwerp, afzender,
Nr. ontvangstdatum et cetera

voorstel mbt
procedure van
afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

Kennisnemen van de
brief.
Kennisnemen van de
brief van diverse
belangenorganisaties.
Kennisnemen van de
begrotingswijziging
en de daarop
gevraagde zienswijze
geven.
Kennisnemen van de
aanbiedingsbrief.
Kennisnemen van de
aanbiedingsbrief.
Kennisnemen van de
ontwerp begroting en
de daarop gevraagde
zienswijze geven.

Geen

2.

20140410 Tekstsuggesties
toekomstgericht winkelbeleid
20140414 aanpak armoede- en
schuldenproblematiek

3.

20140415 1e wijziging begroting 2014
VRBZO

4.

20140415 Aanbiedingsbrief
begrotingswijziging 2014 aan raden
20140415 Aanbiedingsbrief
ontwerpbegroting 2015 aan raden
20140415 Ontwerpbegroting 2015
VRBZO

5.
6.

7.

20140423 Brief initiatiefnemers
betreffende BP Grotels Goed

Kennisnemen van de
brief en de inhoud
daarvan desgewenst
betrekken bij het
besluit tot vaststellen
van het
bestemmingsplan.

Geen. Aan de VNG
overlaten hierop te
acteren.
Het college
verzoeken de raad
een concept
zienswijze voor te
leggen.
Geen.
Geen.
Het college
verzoeken de raad
een concept
zienswijze voor te
leggen.
Geen.

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer) tot 14 mei 2014
20140409 ledenbrief verzoek-tot-invullen-transitievolgsysteem-wmo
20140414 ledenbrief openstelling-vacatures-in-bestuur-en-commissies-van-de-vng
20140416 ledenbrief modelverordening-jeugdhulp
20140422 Uitnodiging bijeenkomst De Zorgboog 15 mei 2014
de griffier,

C.c. aan: College van B&W

2 20140424 Postlijst 06-03-2014 tm 09-04-2014 raad 24 april 2014.pdf

INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:
Week:
Datum raadsvergadering:

14 april 2014
06-03-2014 t/m 09-04-2014
24 april 2014

Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 6 maart 2014 tot 9 april 2014, treft u onderaan als bijlage aan. Indien u op- of
aanmerkingen hebt over de voorgestelde wijze van afdoening of anderszins, dan wordt u
verzocht dit bij de griffier kenbaar te maken.
Overigens wordt de lijst opgenomen onder “ingekomen stukken” van de agenda voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
Brochures, documentatie en ander drukwerk die ter kennisname aan de raad zijn gezonden
en dus van minder persoonlijke aard zijn, worden in een v.k.a.-map, gedurende 4 weken, ter
inzage gelegd in de visiekamer.

Postlijst gemeenteraad : Week

Omschrijving: onderwerp, afzender,
ontvangstdatum et cetera

voorstel mbt procedure
van afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

20140310 Brief DAS BP Marcogas,
Verzoek overmaking proceskosten

Uitvoering /
afwikkeling (doen)
oppakken.

2.

20140313 Brief tennisverenigingen
inzake privatisering
tennisaccommodaties

3.

20140313 Brief Vereniging Brabantse
Gemeenten inzake Veerkrachtig
Bestuur
20140319 Kopie Rapport Nationale
Ombudsman betreffende klacht

Kennisnemen van de
brief en deze voor
afhandeling in handen
stellen van het college.
Kennis nemen van het
dringende verzoek om
het college aan te sporen
met de belangen van
circa 100 tennissers
meer zorgvuldig om te
gaan. Het college
uitnodigen te reageren
op het gestelde t.a.v.
onduidelijkheid en
eenzijdig gewijzigde
afspraken.
Kennisnemen van de
brief.
Kennisnemen van het
rapport waarin wordt
geconcludeerd dat van
de gestelde
integriteitschending geen
sprake is, doch dat het
college onvoldoende
transparant optrad. In de

Geen

Nr.

4.

Indien de raad
daarom verzoekt,
inhoudelijk
toelichting geven.

Geen

5.

20140321 Brief GS : Goedkeuring 14e
begrotingswijziging 2013

6.

20140326 Brief OCW rapport Kwaliteit
gemeentelijk toezicht kinderopvang
2012-2013
20140326 Brief stichting Leergeld
aandacht positie kinderen in onze
gemeente

7.

8.

20140327 Brief St. Vrije Recreatie

9.

20140328 Brief RvS Bp Rooije
Hoefsedijk

10. 20140331 Aanvulling Zienswijze
Ontwerp BP Resort Grotels Goed
2014

11. 20140403 Brief RvS BP Recreatiepark
Elsendorp

aanhef van het rapport
meldt de ombudsman
abusievelijk dat het om
de gemeente Bergeijk
zou gaan en twee
inwoners van Eindhoven.
Kennis nemen van het
goedkeurende bericht
van Gedeputeerden
Staten Noord-Brabant.
Van de brief en het
rapport kennisnemen.
De oproep doorgeleiden
aan de partijen om bij de
onderhandelingen over
een nieuw
coalitieprogramma
prominent
aandacht te schenken
aan de
armoedeproblematiek in
de gemeente GemertBakel en meer
specifiek aan de positie
van kinderen.
De brief pleit voor
matiging van de
toeristenbelasting.
Kennisnemen van dit
pleidooi.
Het verzoek om
toezenden van de
vanwege het
beroepschrift relevante
stukken in handen
stellen van het college /
team.
Kennisnemen van de
aanvulling van de
zienswijzen en deze
betrekken bij de
behandeling van het
bestemmingsplan door
de raad.
In handen stellen van het
college zodat gehoor
gegeven kan worden aan
de oproep voor de zitting

Geen

Geen

In handen stellen
van de politieke
organisaties die
met een of meer
zetels zijn
vertegenwoordigd
in de raad.

Geen.

Vereiste stukken
laten uitgaan naar
de RvS.

Betrekken in de
nota van reactie
op de zienswijzen.

Adequaat
reageren op de
oproep.

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer) tot 24 april 2014
20140401_ledenbrief_gros-kansen-aan-de-grens en Rapport VNG Kansen aan de grens
20140307_ledenbrief_beeldvormingscampagne-we-gaan-meer-voor-elkaar-betekenen

20140312_ledenbrief_informatie-tbv-college-onderhandelingen
20140319 Ledenbrief VNG model-reglement-van-orde-voor-de-raad-en-modelverordeningop-de-raadscommissies
20140319 VNG ledenbrief_inkoop-jeugd-ggz-door-gemeenten
20140320_ledenbrief_groen-verbindt-voor-de-collegeonderhandelingstafel-en-hetcollegeakkoord
20140320_ledenbrief_ondersteuningsprogramma-energie
20140325 Brief gemeente Beuningen Motie Schaliegas
20140331_ledenbrief_vraagstukken-van-sociale-veiligheid-in-de-nieuwe-bestuursperiode
20140401_ledenbrief_informatie-rond-collegeonderhandelingen
20140402 Brief Provincie Noord-Brabant Huisvesting van verblijfsgerechtigden
20140402 VNG beleidsinstrumenten-gemeentelijke-bekostiging-lokale-omroepen
20140402_ledenbrief_model-financiele-verordening-ex-artikel-212-gemeentewet
20140402_ledenbrief_wijzigingen-woningwet-novelle
20140402_vng-nji-handreiking-mediawijsheid
20140403_ledenbrief_aandachtspunten-voor-gemeentelijk-mediabeleid
20140404 Brief st. Energieke regio VNG Ondersteuningsprogramma Energie
20140404_ledenbrief_implementatie-transitie-jeugd
20140408_ledenbrief_collectieve-actie
E-mail: Aanbevelingen Meer wonderen doen met weinig geld
E-mail: Ons Landschap Brief College BW en De Raad
E-mail: T.a.v. de leden van de gemeenteraad inzake brandweervrijwilligers
E-mail: VNG Lbr. 14009 FLO-overgangsrecht nieuwe ronde aanleveren gegevens
levensloopstorting
E-mail: Transitie Jeugd en Eigen Kracht

de griffier,

C.c. aan: College van B&W

5.c Brief burgemeester inzake integriteitsagenda
1 integriteitsagenda brief burgemeester aan de raad.pdf

Onderwerp:

Integriteitsagenda
Uw brief, ontvangen op:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

///
Bijlage(n):

Aan de raad van de gemeente
Gemert - Bakel

Gemert

:

23 april 2014
april 2014

Verzonden: 24

Geachte leden van de raad,

Inleiding
Tegen het einde van de afgelopen Raadsperiode heeft uw Raad mij gevraagd om
een integriteitsagenda op te stellen voor de nieuwe Raadsperiode . Aan dat verzoek
geef ik graag invulling. Integriteit is voor alle spelers op het veld van het openbaar
bestuur van groot belang. Alle personen die door het openbaar bestuur worden
vertegenwoordigd mogen verwachten dat zij met een integere overheid te maken
hebben. En gelukkig zien wij dat wij daarbij in Nederland een naam hoog te houden
hebben.
Ik ben er van overtuigd dat u niet anders wil zijn dan die integere overheid, dat u daar
onderdeel van wilt uitmaken en daarbij een eigen individuele verantwoordelijkheid
ervaart. Naast die individuele verantwoordelijkheid is er de (gezamenlijke) integriteit
van het gemeentebestuur in brede zin (van Raad, College en burgemeester).

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert
Telefoon
(0492) 378 500
Fax
(0492) 366 325
E-mailadres
gemeente@gemertbakel.nl
Internet
www.gemert-bakel.nl
Bankrekening
28.50.02.708
Postbankrekening
10.69.661

De afgelopen periode is integriteit vaak een onderwerp van bespreking geweest.
Mede gelet op de toenemende aandacht voor dit onderwerp -ook landelijk- zal dat de
zeker de komende jaren zo blijven. Inmiddels zijn al veel stappen gezet, beschikken
wij net als andere gemeenten over de benodigde regelgeving op dit terrein
(gedragscodes, afleggen van eed of belofte, vertrouwenspersonen etc). Daardoor zal
het accent meer op actualisering komen te liggen. Die verhoogde landelijke aandacht
komt ook tot uitdrukking in een binnenkort aan te nemen wettelijke regeling, waarin
de opvatting is dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit bevordert. Ik wil het
begrip bestuurlijke integriteit daarbij ruim interpreteren, zodat het ook de ambtelijke
integriteit en de politieke integriteit kan omvatten. Het stimuleert alleen maar om op
de ingeslagen weg voort te gaan.
Een serieus onderwerp als integriteit vraagt om een doordachte aanpak. In het
vervolg van deze brief schets ik een algehele integriteitsagenda. Deze is gebaseerd
op een beknopte beschrijving van de stand van zaken voor de drie entiteiten politiek
(raad), bestuur (college en burgemeester) en ambtelijke organisatie. Deze agenda
zou u dus ook als de bundeling van drie agenda’s kunnen zien, met oog voor
raakvlakken tussen het politieke, bestuurlijke en het ambtelijke.
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Ambtelijke organisatie:
Het destijds al lopende cultuurverbetertraject kreeg begin 2012 een extra impuls.
Hierbij was het gehele ambtelijke apparaat betrokken. Het programma, geleidt door
het bureau Odin, was gelaagd opgebouwd. Allereerst vonden commitmentsessies en
visie-kadersessies met het management plaats. Er is specifiek aandacht geweest
voor leidinggeven aan de nieuwe cultuur. Onder leiding van Petra de Vries (van
bureau Odin) vonden coaching en intervisiebijeenkomsten plaats. Intensieve en soms
confronterende bijeenkomsten.
Gedurende het traject is gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking, slimmer
en effectiever werken, het bespreken van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid op
alle niveaus en het verbeteren van de communicatie.
Ook is de medewerkers in organisatie brede bijeenkomsten gevraagd om hun
mening te geven. Als een van de belangrijkste verbeterpunten kwam het gebrek aan
feedback naar voren. Zowel het geven als het ontvangen van feedback werd als
moeilijk ervaren. Iedere medewerker heeft aan een feedbackcursus deelgenomen.
Hierin werd het geven en het ontvangen van feedback getraind. Naast de
feedbackcursus is ook de training algemene beginselen van behoorlijk bestuur op de
agenda geplaatst. In de dagelijkse werkzaamheden is binnen de organisatie
bijzondere aandacht voor deze beginselen.
Op dit moment is het cultuurtraject een vast agendapunt bij teambijeenkomsten. De
borging van hetgeen het cultuurtraject heeft opgeleverd heeft daarbij de aandacht.
Bovendien zijn de cultuuraspecten opgenomen in het Management Development
Traject, wat binnenkort start. Door de ambtelijke leiding is geconstateerd dat de
resultaatgerichtheid van de organisatie vooruit gaat en het aanspreekgedrag is
vergroot.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar o.a. Raadsinformatienota 2013-29, hierin
informeerde het college uw raad over het verloop van het cultuurtraject.

Dagelijks bestuur:
De collegeleden hebben separaat coaching en intervisiesessies doorlopen.
Bovendien zijn twee wethouders betrokken geweest bij het cultuurtraject van de
ambtelijke organisatie.
In het inwerkprogramma dat het nieuw te vormen college gaat doorlopen, zal
integriteit een belangrijk agendapunt zijn. Dilemmatraining is daarbij de gekozen
vorm. Hieraan neemt tevens de directie deel.
In mei 2013 onderschreef de raad de gedachte dat zorg voor integriteit in relatie tot
handhaving in het reguliere proces ingepast wordt. Het is daarmee aan het college
om te beoordelen of hij in het kader van algehele verantwoording over de door hem
gegeven uitvoering van in dit geval handhavingsbeleid, opmerkingen maakt specifiek
m.b.t. integriteit.
Zoals hiervoor aangegeven ligt de verantwoordelijkheid voor bevordering van de
bestuurlijke integriteit bij de burgemeester. Dit houdt m.i. ten minste monitoring in en
een jaarlijks moment van reflectie met daarbij de meeste aandacht voor aspecten als
rolzuiverheid, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid of mogelijke belangenverstrengeling.
Met grote waarschijnlijkheid zal dat zijn in de vorm van een jaarverslag.
Samenspraak met het platform integriteit ligt voor de hand.
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Politiek:
Vanuit de raad is door een vijftal leden een werkgroep integriteit & cultuur gevormd.
Door de werkgroep is aan de raad gerapporteerd. De raad nam hiervan mei 2013
kennis en stemde in met de voorgestelde uitwerkingsrichting op een achttal punten.
Een tweetal daarvan wil ik vermelden. Inmiddels namelijk heeft de raad een nieuwe
gedragscode vastgesteld voor politieke ambtsdragers en heeft hij besloten een
integriteitsplatform in te stellen waarin onder voorzitterschap van de burgemeester
vertegenwoordigers van de drie entiteiten participeren. Naar verwachting wijst de
raad op korte termijn zijn vertegenwoordigers aan in genoemd integriteitsplatform.
Ook de raad pakt het thema integriteit op in een kader van inwerken. Naast pure
kennisverwerving zal het om verdere bewustwording gaan. Dilemmatraining is één
van de vormen die daarbij zeer effectief kan zijn en bovendien een onderling gesprek
binnen de raad op gang kan brengen over wat integriteit voor het Gemert-Bakelse
raadslid meer concreet kan inhouden. Meerdere personen zijn graag bereid die
training te verzorgen; zelf heb ik vorig jaar zo’n training gehad tijdens de jaarlijkse
burgemeestersconferentie. De persoon die deze training verzorgde is inmiddels door
diverse gemeenten uitgenodigd deze ook bij hen te doen; deze zijn zeer succesvol
verlopen.
Ook de onlangs vastgestelde nieuwe gedragscode voor politieke ambtsdragers en de
daarbij in overweging gegeven 5 vragen (integriteitskompas) en 10 gouden regels
voor het raadslid vormen de inspiratie en basis voor het onderling gesprek.
De raadsleden zullen uitgenodigd worden om vorm te geven aan een cultuur waarin
het meer vanzelfsprekend is elkaar te bevragen of aan te spreken over een zaak,
gedrag of houding die mogelijk de integriteit raakt. Hoe willen raadsleden met elkaar
omgaan?
Ten slotte stel ik voor dat de raad nader formuleert hoe hij zijn rol ziet. Dit betreft
meer de omgang en het samenspel van de raad(sleden) met het college, met de
burgemeester, met afzonderlijke wethouders, met ambtelijk vertegenwoordigers én
met externe partijen.

Concluderend:
De uitgangspositie, c.q. de stand van zaken, voor de raad het college of de
ambtelijke organisatie is verschillend. De ambtelijke, bestuurlijke, of politieke
integriteit is bovendien een verschillende. In afstemming daarop ontstaat het
volgende programma.
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie heeft een cultuurverbeteringstraject afgerond. Het
binnenkort te starten management development traject t.b.v. de nieuwe
teammanagers kan als finale stap daarin gezien worden. Integriteit is daarmee ‘going
concern’ waarvoor periodiek aandacht is via teambijeenkomsten en eventueel vanuit
een jaarlijkse monitoring.
College en burgemeester
Het college en de burgemeester zullen in het kader van inwerken het thema integriteit
betrekken, (deels) in de vorm van dilemmatraining. (2e kwartaal 2014)
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Voor zover de uitvoering van beleid, waaronder handhavingsbeleid, aanleiding geeft
tot het maken van opmerkingen in relatie tot integriteit betrekt het college dit in zijn
verantwoording aan de raad (jaarverslag).
De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit o.m. door monitoring. Hiervan
doet hij jaarlijks verslag. Gelijktijdig met het jaarverslag door het college kan daarbij
een passende timing zijn (juni/juli).
Gemeenteraad, raadsleden
Voor de raad en de raadsleden kan het programma als volgt luiden:
- Afvaardiging raad aanwijzen in platform integriteit (april)
- Bespreken en samenstellen Integriteitsagenda (2e kwartaal 2014)
- Bewustwording, dilemmatraining, onderling gesprek (3e kwartaal 2014)
Vervolgstappen kunnen zijn:
- Bevorderen open (aanspreek)cultuur (4e kwartaal)
- Nader formuleren rolopvatting en samenspel (4e kwartaal)
Tenslotte:
In het begin is reeds genoemd dat wij als geheel integer gedrag onderschrijven. Voor
de persoonlijke invulling bestaat geen blauwdruk; van groot belang is dat wij altijd
kunnen uitleggen waarom wij gehandeld hebben zoals wij gehandeld hebben. En dat
wij elkaar daarop aanspreken.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester,

Drs. J. van Zomeren

6.a Vaststellen beheerplan sport 2014-2029
1 Adviesnota raad vaststellen beheerplan sport 2014-2029.pdf

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer:
Afdeling/werkterrein: OB/
Zaaknr. 831145
Onderwerp: Beheerplan sport 2014 - 2029

Aan de raad
Inleiding
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van november 2013 de bezuinigingen op het vlak van
sport grotendeels teruggedraaid. Doordat een aantal levensduur verlengende sportinvesteringen,
op basis van de in december 2013 door de raad vastgestelde notitie activering, waardering en
afschrijving, niet meer ten laste worden gebracht van de voorziening sport maar worden
geactiveerd, is wel een bezuiniging binnen de voorziening onderhoud sport doorgevoerd. Deze
keuze heeft geen gevolgen voor de toekomstig uit te voeren vervangingsinvesteringen. De
gemaakte keuzes zijn weliswaar financieel vertaald in de meerjarenbegroting maar nog niet
vastgesteld in een beheerplan. De accountant adviseert dringend dat er een formeel vastgesteld
beheerplan sport nodig is voor goedkeuring van de jaarrekening 2013.
Beslispunten
Beheerplan sport 2014 -2029 vast te stellen.
Overzicht activeringen sportinvesteringen vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Vanwege de aard van het voorstel, het beperkt aantal onderwerpen en het nog niet
benoemd zijn van nieuwe voorzitters en leden van raadscommissies, is de commissie
(Middelen) nog niet bijeen geweest. De raad wordt gevraagd om in dit geval zonder
voorbereiding via de commissie tot besluitvorming te komen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De vorige versie van het beheerplan sport is in juli 2012 vastgesteld.
De raad heeft op 12 december 2012 besloten om jaarlijks € 100.000,- minder te storten in
de voorziening sport, de financiële dekking van het beheerplan sport.
De raad heeft op 12 december 2012 besloten om het saldo van exploitatiekosten, huur en
subsidie voor de buitensportverenigingen af te bouwen naar nul in 2016. Dit besluit is
echter bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017 in november 2013
teruggedraaid.
De raad heeft in december 2013 de notitie activering, waardering en afschrijving
vastgesteld, waardoor toekomstige levensduur verlengende sportinvesteringen niet meer
ten laste worden gebracht van de voorziening sport, maar dat deze worden geactiveerd,
waardoor er een extra jaarlijkse korting op de storting voorziening onderhoud sport kon
worden doorgevoerd van €120.000,-.

Beoogd effect
Een goedgekeurde jaarrekening.

Duurzaamheid
Nvt

Argumenten
Een goedgekeurd beheerplan heeft positief effect op de goedkeuring van de komende
jaarrekening.

Kanttekeningen
Er is nog geen vastgestelde kadernota sport. Tot die tijd worden alle
vervangingsinvesteringen die niet uit de voorziening worden gefinancierd aan de raad
voorgelegd waardoor er maatwerk uitgevoerd kan worden.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
De raad heeft in december 2013 de notitie activering, waardering en afschrijving
vastgesteld, waardoor groot onderhoud van sport en gebouwen die leiden tot een
aanzienlijke verlenging van de levensduur van het actief niet ten laste van de betreffende
voorziening dienen te worden gebracht maar dienen te worden geactiveerd. Als gevolg van
deze wijziging wordt er jaarlijks voortaan € 120.000,- minder wordt gestort in de
voorziening sport. Aan de andere kant zijn er bij de vaststelling van de begroting 20142017 nu extra kapitaallasten in de begroting opgenomen.
Uitvoering
Het oude beheerplan is laatst door de raad vastgesteld in juli 2012. Dit plan is nu
geactualiseerd en bijgesteld:
-Enkele ramingen en jaartallen zijn aangepast: Er hebben inspecties van enkele daken
plaatsgevonden en een onderzoek naar de toplagen van de tennisbanen. Daarnaast zijn er
actuele offertebedragen bekend, waardoor enkele ramingen concreter zijn.

In het plan staan alle grootschalige renovaties en vervangingen voor zover ze nu bekend
zijn. Op basis van jaarlijkse gesprekken met de verenigingen en of onderzoeken en
inspecties wordt het beheerplan steeds bijgesteld. Het beheerplan wordt elke 2 jaar
geactualiseerd en voorgelegd aan de raad ter goedkeuring.
In voorliggend plan is nu specifiek de renovatie van 2 van de 3,5 velden (op basis van
normen berekend) van Fudicia opgenomen. Voor alle andere voetbalverenigingen hebben
de afgelopen jaren al grootschalige renovaties van de grasvelden plaatsgevonden. Een 5tal voetbalverenigingen heeft daarna ook het jaarlijks onderhoud aan de velden en overig
groen overgenomen tegen een vergoeding van de gemeente.

Bijlagen
1. beheerplan sport 2014-2029
2. overzicht activeringen sportinvesteringen 2014-2029

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 11 februari 2014
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA

Drs. J. van Zomeren

2 Concept raadsbesluit beheerplan sport 2014-2029.pdf

Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 831145
Onderwerp: beheerplan sport 2014-2029

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2014;
gelet op de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV);

Besluit
1. beheerplan sport 2014-2029 vast te stellen.
2. overzicht activeringen sportinvesteringen vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 24 april 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 831145
Onderwerp: beheerplan sport 2014-2029

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2014;
gelet op de voorschriften uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV);

Besluit
1. beheerplan sport 2014-2029 vast te stellen.
2. overzicht activeringen sportinvesteringen vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 15 mei 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

6.b Vervaning / aanschaf auto's
1 Adviesnota raad aanschaf vervanging auto's.pdf

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer:
Team: Openbaar Beheer
Zaaknr. 781486
Onderwerp: Aanschaf / vervanging auto’s

Aan de raad
Inleiding
Het wagenpark van de buitendienst van het team Openbaar Beheer bestaat uit acht
bedrijfswagens: een Ford Transit, een Ford Connect voor de meetdienst, een Piaggio Pick up en
twee vrachtwagens. Daarnaast is er een Ford Connect voor de milieuwachter in gebruik.
Een vijftal voertuigen is zodanig verouderd en technisch afgeschreven, dat zowel de jaarlijkse
onderhoudskosten, de bedrijfszekerheid, de uitstraling en het brandstofgebruik het noodzakelijk
maken om deze voertuigen te vervangen. Het betreft drie voertuigen voor de wijkteams, een
voertuig voor de bomenploeg en een voertuig voor de milieuwachter. Deze voertuigen zijn
aangekocht in 2005 en waren boekhoudkundig afgeschreven in 2012.
Beslispunten
1. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve rollend materieel ter hoogte van
€168.000,--.
2. In te stemmen met de vervanging van drie voertuigen voor de wijkteams, één voor
de bomenploeg en één voor de milieuwachter.
3. Vast te stellen de begrotingswijziging nr 3-2014.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De raadsvergadering van 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Vanwege de aard van het voorstel, het beperkt aantal onderwerpen en het nog niet
benoemd zijn van nieuwe voorzitters en leden van raadscommissies, is de commissie
(Ruimte) nog niet bijeen geweest. De raad wordt gevraagd om in dit geval zonder
voorbereiding via de commissie tot besluitvorming te komen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Vaststelling evaluatie en actualisatie wijkgericht werken, college d.d. 10-07-2012

Beoogd effect
Met de vervanging van vijf voertuigen is er weer sprake van een geoptimaliseerd
voertuigenbestand bij de buitendienst en van de milieuwachter. Hiermee is de
bedrijfszekerheid weer voldoende gewaarborgd.

Duurzaamheid
Er word één bedrijfswagen vervangen door een elektrisch aangedreven variant.

Argumenten
1.1 Een vijftal bedrijfswagens vertoont dusdanige slijtage, dat doorrijden niet langer
verantwoord is. Onderhoudskosten lopen op en storingen komen steeds vaker voor.
1.2 De in 2005 aangeschafte voertuigen waren boekhoudkundig afgeschreven in 2012.
1.3 Het brandstofverbruik is een forse kostenpost ten opzichte van nieuwe modernere
voertuigen.
1.4 De bedrijfszekerheid neemt af door onbetrouwbaar materieel. Met name bij de
calamiteitendienst, de gladheidbestrijding en de inzet van de milieuwachter is dit erg
belangrijk.
Kanttekeningen
1.1 Het aanschaffen van voertuigen vraagt om een investering, maar is vanwege de
hogere kosten bij lease een betere optie.

Financiën
Met de aanschaf van de vijf voertuigen is een bedrag gemoeid van c.a. € 168.000,00. Voor
de vervanging van deze voertuigen zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit de
Reserve Rollend Materieel en Gereedschappen Onderhoud (FCL 7973013). Middels
een jaarlijkse storting van € 60.368,- wordt deze reserve op niveau gehouden.
Op 31 december 2013 bedraagt de stand van genoemde reserve € 661.427,00. (o.b.v.
concept-jaarrekening 2013) Na aanschaf van de voertuigen resteert nog een bedrag van
c.a. € 493.427,00. De vervanging van deze voertuigen staat ook opgenomen in het onder
deze reserve liggende vervangings-investeringsprogramma.
Het bedrag van deze investering van € 168.000,00 dat wordt onttrokken aan de reserve
rollend Materieel c.a. zal worden gestort in de Reserve Tractie (kap.lasten) (FCL
7973054). Vanuit deze laatste reserve zal met ingang van 2015 jaarlijks een onttrekking
van de afschrijvingslast plaatsvinden. De bijbehorende rentelast wordt ten laste van de
exploitatie gebracht.

Omdat het toekennen van financiële middelen vanuit een reserve een bevoegdheid is van
de raad, zal begrotingswijziging 3-2014 ter vaststelling worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Uitvoering
Met het inkoopteam is een programma van eisen opgesteld. Er worden 3 tot 5 bedrijven
uitgenodigd om een prijs uit te brengen.
Nadat de raad heeft besloten om in te stemmen met de onttrekking uit de reserve, kan de
aanbestedingsprocedure worden ingezet. Verwacht wordt dat levering kan plaatsvinden in
september.
Mijlpaal
Stafoverleg / strategie
Poho
Inkoopstrategie
Bespreken inzet middelen
Akkoord inzet middelen
vanuit de reserve
Aanbestedingsdocumenten
en start procedure
Aanbesteding
Voorgenomen gunning
Gunning
Oplevering

Besluitvorming door
advies
bespreken / advies
college van B&W
commissie ruimte
gemeenteraad

Deadline / datum
17 december 2013
24 februari 2014
11 maart 2014
3 april 2014
24 april 2014

projectleider

Mei 2014

projectteam
teammanager
Bizob

Mei 2014
Juli 2014
Juli 2014
September 2014

Bijlage: begrotingswijziging 3-2014
detailbegrotingswijziging

Gemert, 11 maart 2014
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA

Drs. J. van Zomeren
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Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 781486
Onderwerp: Aanschaf / vervanging auto’s

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014;
gelet op de Gemeentewet, 186;

Besluit
1. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve rollend materieel ter hoogte van
€168.000,--.
2. In te stemmen met de vervanging van drie voertuigen voor de wijkteams, één voor de
bomenploeg en één voor de milieuwachter.
3. Vast te stellen de begrotingswijziging nr 3-2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 24 april 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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Raadsbesluit wijziging begroting
Raadsvergadering ag.nr.:
Besluit nr.:
Afdeling/werkterrein: MO/MZ
Zaaknr. 781486

Onderwerp: Begrotingswijziging. 3 – 2014 Vervanging 5 bedrijfsauto’s.

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014

Besluit
vast te stellen de:
3e begrotingswijziging 2014.
Een krediet van € 168.000,00 ter beschikking te stellen voor de vervanging van een viertal voertuigen
van de buitendienst van het team Openbaar Beheer en het voertuig van de milieuwachter.
Dit te dekken door een onttrekking uit de reserve Rollend Materieel en Gereedschappen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 24 april 2014.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Collegevergadering d.d. 11 maart 2014.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Nummer agenda

Nummer wijziging
3-2014

Omschrijving
Vervanging 5 bedrijfsauto’s.

Financiële consequenties
Om aansluiting te houden bij het autorisatieniveau van de raad zoals geregeld in het Besluit Begroten en
verantwoording worden de wijzigingen uiteindelijk in de totaalbudgetten per programma gepresenteerd.
Verschuivingen tussen budgetten van een programma leiden niet tot een wijziging aangezien het totaal van het
programma niet wijzigt.
Na vaststelling van dit agendapunt zijn daarmee tevens de nieuwe programmabudgetten geautoriseerd. De
gevolgen van de diverse (begrotings)wijzigingen worden in meerjarig perspectief gepresenteerd, zodat
consequenties voor de meerjarige saldi ook steeds in beeld blijven.
Tevens wordt bij elke raadsvergadering een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen voor het lopende
begrotingsjaar gegeven, zodat inzicht blijft bestaan in de ramingen voor onvoorziene lasten, algemene baten en
lasten alsmede het verwachte jaarresultaat.

Budgetautorisatie
Nr
2

2
2

Programma
Mens

2014
168.000

Lasten
2015
2016
21.000
21.000

2017
21.000

2014
168.000

Baten
2015
2016
21.000
21.000

2017
21.000

Saldo

168.000

21.000

21.000

168.000

21.000

21.000

Mutaties in Reserves 2014
Reserve Rollend Materieel en Gereedschappen
Reserve Tractie (kap.lasten)

Saldo

2

Mutaties investeringen 2014
Div. FCL’n vervanging bedrijfsauto’s

Saldo

Aanschaf
168.000

168.000

21.000

21.000

Stand 01-012014
661.427
0

Storting
0
168.000

Onttrekking
168.000
0

Saldo
493.427
168.000

661.427

168.000

168.000

661.427

Lasten
0

0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 24 april 2014
de raad voornoemd,

Handtekeninggriffier

Handtekeningvoorzitter
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Gemeente Gemert-Bakel

Wijziging productbegroting
Wethouder R. Hoppezak
OB
H. v. Zoest
Raad 24-4-2014

Portefeuillehouder:
Team:
Budgethouder:
Behandeling in:

Begrotingswijziging 3-2014 Vervanging 4 voertuigen team OB en voertuig milieuwachter.

LASTEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

exploitatie

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

62200

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

23.450

22.706

21.963

21.219

6980013

60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

140.000

0

0

0

0

6980013

60100

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

28.000

0

0

0

0

61101

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

6960110

6723310
totaal

0

4.690

4.541

4.393

4.244

168.000

28.140

27.247

26.356

25.463

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

BATEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

exploitatie
60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

140.000

0

0

0

0

6980013

60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

17.500

17.500

17.500

17.500

6980013

60100

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

28.000

0

0

0

0

6980013

60100

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

0

3.500

3.500

3.500

3.500

6922110

00970

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

5.950

5.206

4.463

3.719

6922110

00970

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

0

1.190

1.041

893

744

168.000

28.140

27.247

26.356

25.463

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

6980013

totaal
LASTEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

kostenverdeelstaat
Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

5.950

5.206

4.463

3.719

5101030

21100

5101030

21100

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

0

1.190

1.041

893

744

23100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

17.500

17.500

17.500

17.500

5101050
5101050

23100

5325005

61101

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)
Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

3.500

3.500

3.500

3.500

0

23.450

22.706

21.963

21.219

0

51.590

49.953

48.319

46.682

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

totaal
BATEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

kostenverdeelstaat
5101099

61101

5101099

61101

5399999

62200

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)
Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)
Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

23.450

22.706

21.963

21.219

0

4.690

4.541

4.393

4.244

0

23.450

22.706

21.963

21.219

0

51.590

49.953

48.319

46.682

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

totaal
LASTEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

balans
7723311

33350

Aanschaf auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

28.000

0

0

0

0

7560114

33350

Aanschaf auto bomenploeg
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

35.000

0

0

0

0

33350

Aanschaf 3 auto's wijkteams
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054).

105.000

0

0

0

0

60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

17.500

17.500

17.500

17.500

60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

0

3.500

3.500

3.500

3.500

7973013

60100

Vervanging 4 auto's team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)

140.000

0

0

0

0

7973013

60100

Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)

28.000

0

0

0

0

336.000

21.000

21.000

21.000

21.000

7560115
7973054
7973054

totaal
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BATEN
grootboeknr.

EC

omschrijving

balans
7973054

60100

7973054

60100

7999999

00100

totaal

Vervanging 4 voertuigen team OB
(6980013/5325005/7560114+115/7973013+054)
Vervanging auto milieuwachter (6980013/6723310/7723311/7973013+054)
Tegenb.rek. inv.; Vervanging 4 voertuigen team OB + voertuig
milieuwachter (6980013/5325005/7560114+115/7973013+054/
7723311/6723310)

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verhoging +

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

verlaging -

2014

2015

2016

2017

2018

140.000

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

168.000

21.000

21.000

21.000

21.000

336.000

21.000

21.000

21.000

21.000
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7.a Vaststellen bestemmingsplan golfbaan
1 20080425 Verslag raadscommissie.pdf

VERSLAG van Overlegbijeenkomst college-raad over de publiek-private samenwerking
inzake de golfbaan Bakel-Milheeze d.d. 23 april 2008.
Aanwezig:

De heer T. Vogels (Realisten 2006), de heer F. Francissen (Fier & Aktief),
mevrouw J. van Cronenburg (PvdA), de heer F. Mennen (Actief Dorpsbelang),
mevrouw T. Bevers, de heer R. de Haan (Dorpspartij), de heer H. van Hout
(CDA), de heer A. Hellings (Lokaal Liberaal), wethouder de heer H. Verkampen
(voorzitter), wethouder de heer P. Mastenbroek, gemeentesecretaris de heer B.
Jansen, de heer C. Kalb (ambtelijk secretaris)

Tijdens het overleg werd gesproken over de door het college beoogde publiek-private
samenwerking met golfclub Stippelberg inzake de exploitatie van de toekomstige golfbaan in
Bakel-Milheeze, aan de hand van een discussienotitie. Hieronder is per punt uit die notitie
aangegeven wat de belangrijkste conclusies en vragen waren.
A.
•
•

Voorgeschiedenis en haalbaarheid. Stelling: het realiseren van een 18-holes golfbaan (en
9-holes oefenbaan) in Bakel-Milheeze staat niet ter discussie.
Alle fracties stemmen hiermee in, als het gaat om de planvorming in het IGP BakelMilheeze. Die staat in feite los van het onderdeel 'exploitatie van de golfbaan'.
Realisten 2006: Ten aanzien van de publiek-private samenwerking lijkt de raad voor een
voldongen feit geplaatst. Er is formeel wel een mogelijkheid om het tegen te houden,
maar wij waren liever eerder betrokken geweest. Als wij het er niet mee eens zouden zijn,
zou er nu een probleem ontstaan in de relatie met de andere partners de golfvereniging
en de Peelhorst.

B. Centrale vraagstelling aan de gemeente. Vraag: Hoe denkt de gemeenteraad over de
beantwoording -in beginsel- van de centrale vraagstelling door de golfvereniging aan de
gemeente inzake de exploitatie van de golfbaan?
« Alle fracties benaderen de vraag van de golfvereniging positief. Door als gemeente de
gronden te verwerven en in te brengen houden we een vinger in de pap. Dit is ook een
zekerstelling dat de grond niet in verkeerde handen terechtkomt en de gemeente
zodoende haar doelstellingen niet zou kunnen waarmaken.
® De fracties gaan ervan uit dat de bouw van het clubhuis door de Beheerstichting gebeurt.
Er moeten zodanige afspraken gemaakt worden dat de gemeente ook nog iets te
vertellen heeft over de accommodatie mocht deze in andere handen kunnen vallen.
• Vraag die in het vervolg beantwoord moet worden: Gaat de Beheerstichting de aanleg
van de baan en het realiseren van het clubhuis extern financieren en moet de gemeente
daar garant voor staan, of niet?
C. Actoren in de publiek-private samenwerking. Hoe denkt de gemeenteraad over de rol van
de gemeente en van de overige actoren binnen de publiek-private samenwerking?
» De fracties verkrijgen graag inzicht in het bedrag dat de Peelhorst aan maatschappelijke
compensatie afdraagt aan het IGP-fonds. De kostenbesparing door werk-met-werk maken
en het leveren van het grondwerk door de Peelhorst komen hier bovenop, en is dus geen
vervanging voor die maatschappelijke compensatie.
D. Doelgroepen. In hoeverre ziet de gemeenteraad de gemeentelijke doelstelling van een
breed bereikbare golfbaan terug in de wijze waarop de golf sport wordt aangeboden?
•
CDA: Advies om dit punt kritisch te blijven volgen, aangezien er gemeenschapsgelden
worden ingezet. Het blijft toch een relatief kleine groep binnen Gemert-Bakel die mee
doet.
• Alle fracties vinden het van belang dat er diversiteit in lidmaatschap en manieren is om te
golfen, met dus ook een diversiteit aan kosten. Het voorstel van de goflvereniging dat Bleden na 1 jaar automatisch een renteloze lening moeten aanschaffen past niet in het
beleid van bereikbaarheid. Het college wordt verzocht hierover met de golfvereniging de
discussie aan te gaan.

•

Vraag aan de golfvereniging: Kan er bij een wachtlijst prioriteit gegeven worden aan
mensen uit Gemert-Bakel? Men beseft dat dit juridisch mogelijk moeilijk ligt, maar vraagt
het toch te onderzoeken.

E. Risico's. Welke risico's ziet de gemeenteraad in het aangaan van een publiek-private
samenwerking in voorgestelde vorm?
•
De fracties volgen het college in de lijn dat het zakelijk gezien geen risico is om grond in
bezit te hebben. De rente wordt 1-op-1 doorgesluisd via het erfpachtcontract. Als de
exploitatie van de golfbaan moeilijk rond komt is het risico dat de Beheerstichting bij de
gemeente aanklopt. Het is dan een separate afweging door de gemeenteraad of daaraan
gehoor wordt gegeven.
F. Publieke belangen. Welke (andere) publieke belangen vindt de gemeenteraad van belang
om in de te sluiten overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomst,
erfpachtovereenkomst) te waarborgen?
• Aandacht voor het aspect van de openingstijden. De fracties gaan ervan uit dat alleen
feesten gerelateerd aan de golfvereniging in het clubhuis plaats zullen vinden, een paar
keer per jaar, en dat de noodzakelijke vergunningen op die manier ingestoken zullen
worden.
•
Het clubhuis moet recreatief toegankelijk zijn.
G. Staat de gemeenteraad alternatieven voor het aangaan van de publiek-private
samenwerking voor?
•
De fracties staan op dit moment geen andere werkwijze voor dan de voorgestelde
publiek-private samenwerking. Men vindt het van belang dat de gemeente grip blijft
houden, zodat de golfbaan niet in ongewenste handen valt in de toekomst.
Vervolgafspraken
• Vervolgbijeenkomst is een opiniërende raadsvergadering, daarna besluitvormend. De
opiniërende vergadering niet houden voordat meer zicht is op de onderwerpen van nader
onderzoek, zoals de BTW-aspecten, maar wel voordat de samenwerkingsovereenkomst
wordt ondertekend. Dit betekent dat de geplande bespreking van dit onderwerp op 22 mei
van de raadsagenda moet worden geschrapt.
•
Het college wordt gevraagd de vragen die aan de golfvereniging zijn gesteld voorafgaand
aan de opiniërende raadsbijeenkomst aan de vereniging voor te leggen, zodat zij zich
erop kan voorbereiden en mogelijk al een antwoord kan formuleren.
Gemert, 25 april 2008
Voor verslag: Casper Kalb
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Beeldkwaliteitplan landelijk gebied Gemert-Bakel
Landschap is overal. Landschap is de zichtbare weerspiegeling van de manier waarop wij de bodem benutten voor
bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, bedrijventerreinen maar ook natuur. Het landschap en de bebouwing en
natuur daarin heeft een eeuwenoude ontstaansgeschiedenis. Een groot aantal sporen van deze geschiedenis zijn –
ondanks de economische druk op het landelijke gebied – nog bewaard gebleven of in potentie nog aanwezig.
In Gemert-Bakel is vanaf begin jaren
negentig, in samenwerking met alle
partijen uit het buitengebied, een wending
gegeven aan het proces van verstoring
van het evenwicht in het landelijke gebied.
Bij deze wending is het uitgangspunt een
integrale ontwikkeling waarbij versterking
van de (sociaal-)economische vitaliteit
hand in hand gaat met versterking van het
landschap en de omgevingskwaliteit. De
resultaten van het ingezette proces zijn
inmiddels zichtbaar. De landbouw heeft
een schaalvergroting ondergaan, maar bij
nieuwbouw van bedrijfsgebouwen is een
kwart van het bebouwde oppervlakte in
de vorm van erfbeplanting gerealiseerd.
De stallen zijn milieuvriendelijker en op
het erf wordt waterneutraal gebouwd. Daarnaast zijn samen met belanghebbenden ecologische verbindingszones
aangelegd, wordt in het buitengebied meer water vastgehouden en worden oude wegen, paden en hakhoutwallen
hersteld.
Bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Gemert-Bakel 2006 is gebleken dat er behoefte is
om de verhoogde belangstelling voor (ruimtelijke) kwaliteit van onze omgeving meer sturing te geven. De behoefte is
ontstaan uit de zorg dat allerlei bebouwing in het buitengebied verschijnt die niet of nauwelijks nog binding heeft met
de omgeving, of onvoldoende landschappelijk wordt ingepast. Daarnaast is een grotere behoefte naar een
herkenbare en identificeerbare leefomgeving.
Het bestemmingsplan biedt slechts beperkte mogelijkheden om meer richtlijnen te geven over de gewenste kwaliteit
van de gebouwde en onbebouwde omgeving. Het beeldkwaliteitplan – een instrument dat zijn basis vindt in de
Woningwet – is het kader waarin het te voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor alle betrokken partijen wél kan worden
vastgelegd.
Gezien de samenhang tussen wat we waar in ons buitengebied willen laten bouwen (geregeld in het
bestemmingsplan), en hoe dat dan zou moeten (vastgelegd in het beeldkwaliteitplan) om de gewenste
omgevingskwaliteit te realiseren, is dit beeldkwaliteitplan in samenhang met het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied opgesteld en in procedure gebracht.
Dit beeldkwaliteitplan vertelt ons eigenlijk niets nieuws. In Gemert-Bakel is al enige jaren oog voor de
omgevingskwaliteit. Het nieuwe van dit beeldkwaliteitplan is, dat het een geobjectiveerd toetsingskader schept voor
de beoordeling van welstandaspecten van bouwaanvragen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om richtlijnen voor de situering van de bebouwing in het landschap, voor de beplanting op het
erf, en voor kleur- en materiaalgebruik. Daarnaast willen we de bewoners en gebruikers van het buitengebied nog
eens bewust maken van de gebiedseigen kwaliteiten van landschap en hoe de gebouwde omgeving uitdrukking
geeft aan maatschappelijke ontwikkelingen. Ook kunnen initiatiefnemers vooraf weten wat van hen ten aanzien van
de verschijningsvorm van de gebouwen en het erf verwacht wordt. Door te kiezen voor richtlijnen in kleur- en
materiaalgebruik is traditionele bebouwing mogelijk, maar is er ook ruimte voor moderne en hedendaagse
architectonische interpretaties. Door de plannen binnen de richtlijnen gestalte te geven, is de voortgang van de
noodzakelijke procedures beter.
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Het beeldkwaliteitplan bevat richtlijnen. Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing indien zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen. Zo’n ontwikkeling kan de uitbreiding van een bestaand bedrijf of bestaande woning zijn, maar ook een
functieverandering van een bebouwingscomplex, een natuurontwikkelingsproject of bijvoorbeeld een
gebruiksverandering van gronden van agrarisch gebruik naar recreatief gebruik.

Wat is beeldkwaliteit?
Beeldkwaliteit is een subjectief begrip, het is de opvatting van de waarnemer die de omgeving
aanschouwt. De beschrijving van een bewoner of gebruiker van het gebied waarin hij woont en werkt is ongetwijfeld
anders dan die van de recreant die slechts één keer het gebied bezoekt. De individuele beelden bevatten echter
gemeenschappelijke kenmerken die bestaan uit het herkennen van routes, buurten en plekken. Ook is een
gezamenlijke belevingswaarde te herkennen van een buurt of gebouw. Juist onder deze gezamenlijke voorstelling
van een grote groep bewoners en gebruikers over een na te streven kwaliteit van een ruimtelijke omgeving of een
bouwwerk daarin, verstaan we beeldkwaliteit.
Mede op basis van deze beleidsnotitie wil de gemeente Gemert-Bakel gestalte geven aan de visie op haar
buitengebied zoals die met vele belanghebbenden in het kader van het bestemmingsplan en reconstructieplan is
geformuleerd. Het is een hulpmiddel voor het ‘landschappelijk verantwoord’ ruimte bieden aan nieuwe
ontwikkelingen in het Gemerts-Bakelse landschap. Uitgangspunt is om de zo kenmerkende ondernemerslust en
daadkracht in te zetten voor de vorming van het landschap. Ook hier geldt: behoud en versterking door ontwikkeling.
Door de dynamiek te gebruiken worden zowel de economische ontwikkeling als de leefbaarheid van het landelijk
gebied gestimuleerd.
Beeldkwaliteit gaat iedereen aan en kan de samenhang binnen een gebied meer vorm en inhoud geven, waarmee
de identiteit van een gebied wordt versterkt Hoewel iedereen een eigen kwaliteitsoordeel mag geven over het
subjectieve begrip beeldkwaliteit, wil de gemeente in dit plan inzichtelijk maken welke ruimtelijke kwaliteiten de te
onderscheiden gebieden hebben, welke kwaliteiten onder druk staan of weggedrukt dreigen te worden. Over de
wijze of een nieuwe schuur het landschapsbeeld versterkt, er in thuis hoort, of juist storend opvalt door haar
veranderende schaal en maat. Oplossingsrichtingen in de vorm van richtlijnen voor het landschap in zijn totaliteit,
voor gebiedspatronen, kavelinrichting en tenslotte voor de wijze waarop de bebouwing gestalte zou moeten krijgen.
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Verleden
De belangrijkste factor voor de vorming van het Gemert-Bakelse landschap is de Peelrandbreuk. Aan weerszijden
van deze breuk stijgt of daalt de aardkorst. Het westelijke deel van de gemeente maakt deel uit van de zogeheten
Centrale Slenk, die daalt ten opzichte van het oostelijke deel, de Peelhorst. Daarnaast bevinden zich meerdere van
dit soort breuken in de ondergrond.

Ter hoogte van de breuken is het dekzand onregelmatig afgezet omdat het hoogteverschil in het toenmalige
landschap de windsnelheid beïnvloedde. Het reliëf van de gemeente Gemert-Bakel kenmerkt zich door een afname
van de hoogte van oost naar west. De hoogste delen van het landschap bevinden zich aan de oostkant van de
gemeente in de Stippelberg(hoogste punt ligt op ruim 30 meter boven NAP). De laagste delen van het landschap
treft men aan de westkant van de gemeente aan (laagste punt ligt op circa 12 meter boven NAP).
Tijdens de voorlaatste ijstijd toen het landijs de
stuwwallen ter hoogte van Nijmegen opstuwde,
stroomde de oermaas door het grondgebied van
Gemert-Bakel. Deze woeste vlechtende rivier
heeft in de ondergrond van Gemert keien, grind
en grove zanden afgezet. In de laatste ijstijd
kwam het landijs niet zo zuidelijk maar heerste er
een poolklimaat. De breuk was actief en de horst
kwam omhoog. De slenk werd opgevuld met een
dikke laag zand als gevolg van enorme
zandstormen. Op de horst werd een dunnere laag
afgezet: Dit dekzand bestaat uit fijn tot zeer fijn
voedselarm zand. In de warme periode die volgde
op de ijstijden ontstond het veenplateau van de
peel.
De grote hoeveelheden dekzand hebben ook tot
gevolg gehad dat de beekdalen die op het oostelijke
peelhorstplateau naar het dal van de Aa liepen,
verstopt raakten met dekzand. De beken konden het
water niet meer afvoeren. Daardoor ontstond een
(hoger gelegen) gebied waar het water niet afgevoerd
kon worden. Hierin kon zich na verloop van tijd
(hoog)veen ontwikkelen. Dit hoogveengebied staat
bekend als de Peel.
Er ontstond als gevolg van de breuken in de
ondergrond en de wisselende doorlaatbaarheid van de
randen op de horst een complexe hydrologische
situatie.
De hoger gelegen Peelhorst is slechts bedekt met een
dunne dekzandlaag. De dekzandruggen die zich
gevormd hadden op de lager gelegen Centrale Slenk
waren veel dikker en werden voedselrijker door
beekoverstromingen.
De eerste mensen in deze streek vestigden zich in de
breukenzone, daar waar het niet te nat en niet te droog
was, en waar voedselrijke grond was voor
landbouwkundig gebruik. Door het landbouwsysteem
dat ze uitoefenden werden de oorspronkelijke bodems beïnvloed. De boeren maakten gebruik van het zogenaamde
potstalsysteem. Het vee werd ’s nachts verzameld in potstallen waar heideplaggen en soms ook gras zoden als
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strooisel werden gebruikt om de mest op te vangen. Het strooisel met mest werd op akkers gebracht om de
opbrengst te verhogen. Deze oude akkers (ook wel essen genoemd) zijn in de loop der eeuwen soms wel een
meter opgehoogd. Enkele mooie voorbeelden van oude akkers zijn de Kranenbraken bij de Mortel, de Hilakker bij
Bakel en de Hoevense Klamp bij Milheeze.

De (heide)plaggen die nodig waren voor de potstal werden zoveel mogelijk in de directe omgeving van de dorpen
gestoken. Waar vaak gestoken werd, werd de vegetatie verwoest waardoor stuifzanden zijn ontstaan. In het begin
van de 20e eeuw zijn de stuifzanden vastgelegd door de aanleg van dennenbossen. Restanten van deze
stuifzanden zijn onder andere nog te vinden op de Stippelberg, de Grotelse Heide, ten westen van Handel
(Handelse Bossen) en ten noorden van Bakel (’t Zand). De mens heeft in het breukengebied dus zowel een
verrijkende als een verarmende invloed gehad op de bodem.
Op de gemeenschappelijke akkers waren er geen erfgrenzen die beplant werden. Vergeleken met andere
ontginningen zijn dit visueel–ruimtelijk open gebieden. Alleen de randen van de es werden beplant met een wildwal.
De boerderijen werden aan de rand van deze gemeenschappelijke akkers gebouwd. Soms gegroepeerd in een
gehucht van circa vijf tot circa vijftien boerderijen. Soms als lintbebouwing langs wegen aan of naar de oude akkers.
Tenslotte herkennen we nog de middeleeuwse hoeven waarbij in een enkel geval een gehucht (hoeveakkergehucht) is ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is de Esp in Bakel.
De boerderijen zijn normaliter traditioneel Brabantse langgevels en in een enkel geval een kortgevel.
De mens vergrootte in de loop der
eeuwen zijn landbouwareaal vanuit het
occupatielint dat van Bakel via De
Mortel richting Gemert en vervolgens
naar Handel liep. In het landschap zijn
de verschillende ontginningsstadia nog
enigszins te herkennen. Rondom de
gemeenschappelijk ontgonnen essen
ontstond een zone van individueel
ontgonnen kaveltjes, de zogeheten
kampen.
Kampontginningen kenmerkten zich in
tegenstelling tot de
gemeenschappelijke akkers, door een
fijnmazig en onregelmatig blokvormige
verkaveling waarbij op ieder individuele
kavel of akker -omwald door een
houtsingel of een haag- een boerderij
stond.
Ook de nattere delen in het beekdal
werden ontgonnen. Dit herken je door
de langwerpige smalle kavels
loodrecht op de beek
(strokenverkaveling). Langs de smalle kavels stond elzenhakhout vanwege de natte grond om te ontwateren maar
ook als geriefhout. Het gebied rond het beekdal was erg besloten.
Het zou nog eeuwen duren voor de Peel ontgonnen werd. Tot die tijd werd de Peel gebruikt om turf te steken dat
diende als brandstof. Het peel gebied was zo woest, voedselarm, nat en ontoegankelijk, dat men het pas rond 1900
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–met de komst van machines en kunstmest- kon ontginnen. De eerste heide-ontginningen daarentegen vonden
plaats rond 1840 tot circa 1900. De verkaveling van de eerste heideontginningen zijn over het algemeen fijnmaziger
en minder rechthoekig dan de jongste peelontginning die vanaf 1900 plaatsvond. De eerste heideontginningen
vonden plaats vanaf de bestaande wegen en schapendreven die al door het gebied lagen. De bebouwing vindt
verspreid plaats aan de bestaande wegen in losse groeperingen van minder dan tien boerderijen.
Bij de jongste peelontginningen werd
een nieuwe wegenstructuur in het
gebied aangelegd ten behoeve van de
ontginning. Door de beschikbaarheid
van machines werd het mogelijk
grotere blokken tegelijkertijd te
ontginnen. De verkaveling kenmerkt
zich daardoor planmatig grootschalig
met lange doorzichten. De geïsoleerde
gronden in de voormalige gemeente
Gemert werden van 1875 tot 1895 in
vier fasen door de gemeente aan
particulieren verkocht. De kopers
waren beleggers die, in tegenstelling
tot de grootgrondbezitters in de
voormalige gemeente Bakel, niet
zozeer ontginners waren als wel
beleggers. Hierdoor heeft de cultivatie
van de gronden in Gemert over het
algemeen pas laat plaatsgevonden.
Tot circa 1910 bleven de meeste
gronden ongebruikt liggen. Wel werd
er door grootgrondbezitters naaldbos
aangeplant, zoals 80 ha op de
Vossenberg en 190 ha op Cleefs Wit.
Een aantal landgoederen heeft nog de oorspronkelijke percelering, zoals die tot stand is gekomen tussen 1910 en
1940. De zeer ruime kavels landbouwgrond, vaak gegroepeerd rondom een centraal gelegen boerderij, soms met
landhuis, vaker met een aantal kleinere pachtboerderijen in de buurt, worden afgewisseld met ruim opgezette
bossen. Een groot deel van de bossen die tussen 1880 en 1910 zijn geplant is na die tijd weer ontgonnen als
landbouwgrond.
Kenmerk voor de bebouwing is de aanwezigheid van boerderijen en huistypen die vreemd waren aan de traditionele
bouwvormen in de regio. Dit had te maken met de nieuwe bevolking afkomstig uit andere streken.
Karakteristiek voor het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel is dat binnen de gemeentegrenzen in de loop
van eeuwen grote diversiteit aan agrarische bedrijvigheid is geweest. Diversiteit in ouderdom en diversiteit in
bedrijfsgrootte. De sobere detaillering, de forse maar overzichtelijke bouwvorm en de donkere kleuren van de gevels
en daken maakten dat de oude gebouwen zich goed voegden in het landschap.
De combinatie met een goed passende en volledige erfbeplanting maakte van een gewone boerderij al een
majestueus landschapselement. Zelfs een extra schuur en een extra stal van niet te grote afmetingen tastte dit beeld
niet wezenlijk aan.
De ontwikkeling van een agrarisch bedrijf met een oude langgevelboerderij, maar ook andere boerderijtypen,
manifesteerde zich eind 20e eeuw vooral door de uitbreiding met bijbouwen in de vorm van schuren en stallen.
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Heden
Door mechanisatie en onderzoek wordt in de twintigste eeuw een intensievere agrarische bedrijfsvoering mogelijk.
Met behulp van de ruilverkavelingen Gemert (voltooid in 1986) en Bakel & Milheeze (voltooid in 1987), wordt in grote
gebieden de verkaveling grootschaliger en rationeler, worden hoogteverschillen geëgaliseerd, kleine
landschapselementen geslecht en natte gronden gedraineerd. Daarnaast verandert het grondgebruik. Het
landschap wordt als gevolg van deze ontwikkelingen eenvormiger. Gebiedseigen kavelpatronen, boerderijtypen,
cultuurgewassen en dergelijke verdwijnen. De verschillen tussen de afzonderlijke herkenbare landschappen binnen
de gemeentegrenzen (dreigen steeds meer te) vervagen.

Ook de nieuwe bebouwing in het buitengebied veranderde na de eerste helft van de 20e eeuw wezenlijk. De nieuwe
agrarische bedrijfswoningen konden (vaak letterlijk) los van de agrarische bedrijfsvoering staan en hadden daardoor
het karakter van een vrijstaande woning. De bedrijfsgebouwen namen langzaam maar gestaag toe in oppervlakte
en volume. De bestaande (langgevel)boerderijen van voor 1950 bleven als hoofdgebouw in de meeste gevallen in
stand, maar de schuren en stallen werden steeds vaker uitgebreid en/of vervangen door steeds grotere gebouwen.
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Toekomst
Uitgangspunt van de actuele beleidskaders is om bij ontwikkelingen in het landelijke gebied gebiedsgericht in te
zetten op behoud, versterking en ontwikkeling van het landschap en de omgevingskwaliteit en de sociaal en
economische kwaliteit van het landelijke gebied. De accenten liggen per gebied verschillend. We herkennen
gebieden waar de duurzame ontwikkeling van de intensieve veehouderij voorrang krijgt. Daarnaast herkennen we
gebieden waar de verweving van functies mogelijk is (zoals recreatie, natuur en wonen). Tenslotte zijn er de
gebieden waar een afwaartse beweging voor intensieve veehouderijen voorgestaan wordt ten gunste van de
ontwikkeling van natuur of een betere woonomgeving. De ontwikkelingen bieden grote potenties voor het
vormgeven en/of herstellen van het landschapsbeeld.
Uit de beschrijving van het verleden en het heden blijkt dat de huidige beeldkwaliteit sterk bepaald wordt door één of
een combinatie van onderstaande factoren:
¾ de mate van open- of beslotenheid van het landschap;
¾ het voorkomen van opgaande beplanting, zoals bossen en de aanwezigheid van kleine
landschapselementen;
¾ het voorkomen van (agrarische) bebouwing in het buitengebied;
¾ het patroon van wegen en paden en de daarmee samenhangende toegankelijkheid
We kunnen op basis hiervan vier landschapsgroepen herkennen:
1. beekdalgebied;
2. occupatiegebied;
3. eerste heide-ontginningen;
4. jonge ontginningen;
Omdat in de gebieden waar een grootschalige ontwikkeling van de intensieve landbouwbedrijven wordt voorgestaan
als het ware een nieuw landschap ontworpen wordt, herkennen we in de toekomst een vijfde landschapsgroep:
5. landbouwontwikkelingsgebied.
Aangezien de begrenzing niet op perceelsniveau aangegeven is kan het zijn het voor bepaalde locaties niet direct
duidelijk is in welk landschapstype de locatie valt. Deze locaties zullen altijd apart belicht moeten worden zodat er op
basis van de kernmerken in het directe landschap en de historie van het gebied de juiste zone aangemerkt kan
worden.
Ten behoeve van het behoud en de versterking van de huidige beeldkwaliteit zijn in de volgende paragrafen per
landschapsgroep ontwerprichtlijnen gegeven die aansluiten bij de bestaande of de te ontwikkelen kwaliteiten.
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Beeldkwaliteit van de verschillende gebieden
In dit beeldkwaliteitplan worden richtlijnen gegeven voor de bebouwing en de erven in de vijf onderscheiden
gebieden. Dit betekent niet dat er behoudend en oneconomisch met het landschap en de bebouwing daarin
omgegaan moet worden. Het betekent wel dat er oog moet zijn voor kwaliteit en details die met betrekkelijk geringe
inspanningen gerealiseerd kunnen worden.
We maken daarbij onderscheid tussen de bestaande beeldkwaliteit en de gewenste beeldkwaliteit. De bestaande
beeldkwaliteit is in het voorgaande hoofdstuk weergegeven. Bij het formuleren van de richtlijnen ten behoeve van de
gewenste beeldkwaliteit is de opzet dat nieuwe bebouwing op een gebiedseigen wijze wordt ingepast in het
landschap. De feitelijke gebiedseigenheid vindt zijn basis in het historische beeld dat hiervoor geschetst is maar laat
ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe gebiedseigenheid.
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1. Beekdalgebied
Typering
Het beekdal is een laag gelegen gebied in de centrale slenk met verspoeld dekzand en beekafzettingen.
Het beekdal wordt gevoed door relatief schoon kwelwater en water dat door grotendeels gegraven beeklopen
wordt aangevoerd. Het grondgebruik betreft voornamelijk veeteelt en natuurontwikkeling.
De ruimtelijke structuur wordt bepaald door oorspronkelijk aanwezige overstromingsvlakten en beeklopen. Een
afwisselend open en besloten karakter is ontstaan door een afwisseling van broekbossen (populieren, wilgen),
singelbeplanting (van oorsprong elzensingels) en
openheid. Met de ontginning ontstond een fijnmazig
patroon van graslanden met smalle kavels loodrecht op
de meanderende beekloop.
Een uitzondering hierop vormde De Kampen, het oudst
ontgonnen natte gebied van Gemert. Dit gebied kende
voor de ruilverkaveling een blokvormige percelering.
Doordat de ontginning zich in verschillende tijdsperioden
en vanuit verschillende occupatieassen heeft afgespeeld,
is de oriëntatie van de patronen niet overal hetzelfde.
Zowel rechte als gebogen patronen zijn het gevolg. De
overgang van beekdal naar de occupatiezone is door de
hydrologische situatie rijk aan gradiënten. Dit maakt het
gebied ecologisch en landschappelijk waardevol. Door
diepe en ondiepe kwel met schoon water gecombineerd
met tal van landschapselementen heeft het gebied hoge
potentiële landschaps- en natuurwaarden. Dit biedt
kansen om de aanleg van erfbeplantingen te combineren
met waterberging.
De weinige bebouwing in dit deelgebied bestaat uit
enkele (traditionele) agrarische bedrijven (zowel
rundveehouderijen als intensieve veehouderijen) en een
camping.
Visie & Streefbeeld
Het beleid is er op gericht de kenmerkende eigenschappen van beken en bijbehorende beekdalen te herstellen
en ontwikkelen. Het gaat dan om verbetering van de waterkwaliteit, de milieukwaliteit en de landschappelijke en
ecologische kwaliteit.
Met betrekking tot aspecten die verband houden met de beeldkwaliteit betekent dit, dat gezocht wordt naar
mogelijkheden om de beeklopen en het daaraan gelegen overstroomgebied te herstellen. Uitgangspunt hierbij
is, waar mogelijk, hermeandering van de beek
en vernatting van de omliggende gronden in
het beekdal. Ook wordt gestreefd naar het
herstel van beekoverstroomvlaktes door
middel van flauwe oevers in combinatie met
poelen.
Op landschapsniveau wordt gezocht naar een
schaalverkleining en verdichting van de ruimte
door de aanleg van houtsingels,
(knot)bomenrijen en bosjes. Met
schaalverkleining wordt bedoeld het
verkleinen tot smalle lange kavels van circa 20
tot 30 meter breed. Op de perceelsranden kan
de verdichting door het herstel en de
ontwikkeling van struwelen en houtsingels
(elzensingels). Het streven is het gebruik van
de agrarische gronden in te zetten als hooien/of weiland.
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten
bosjes, struwelen en houtsingels wordt ook de
biotoop van het beekdal hersteld. Gestreefd
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wordt naar een biotoop van bomen en struiken
die “natte voeten” kunnen hebben en die gedijen
op een tamelijk voedselrijke bodem. Voor
bossen gaat het dan om soorten als populieren
(met onderbegroeiing), wilgen, elzen of
essenbosjes. De struwelen kunnen bestaan uit
verschillende wilgensoorten, Gelderse roos,
Zwarte bes, Aalbes, Hazelaar en Vogelkers.
Op kavelniveau moet aansluiting gezocht
worden bij de kleinschaligheid die in het
beekdalgebied nagestreefd wordt. Dit betekent
zowel voor de erfinrichting als voor de bouw van
bijgebouwen (waaronder bedrijfsgebouwen) dat
deze georiënteerd zijn met de nok loodrecht op
de as van de weg. De bijgebouwen hebben een
langwerpige vorm en hebben naar verhouding
meer dak dan gevel. Het gebouw dient een
zadeldak te hebben om een ondergeschikte
vorm te krijgen ten opzichte van de woning.
Gestreefd wordt naar een woning die refereert
aan de tijd dat de beekdalgronden ontgonnen
werden, te weten een langgevelboerderij met de
nok evenwijdig aan de weg. De woonbebouwing
staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De
woonboerderij heeft een steilere dakhelling dan
de bijgebouwen en is opgetrokken uit
traditionele bouwmaterialen. Dit betekent
concreet dat voor de daken donkere gebakken
dakpannen, en dat voor de gevels donkere rode
bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt
worden.
Op het erf dient de beplanting aan bij de kavel- en
biotoopstructuur van het beekdalgebied aan te sluiten. Op
de perceelsgrens staan langwerpige singels en/of
struwelen haaks op de beek. Van oudsher is bij de
woonboerderij een moestuin en staan naast de woning
enkele vruchtbomen. Ook zou een poel op het erf niet
mogen ontbreken. Overigens kan die poel tevens dienst
bewijzen in het kader van de actueel vereiste waterinfiltratie
of –berging van de bebouwing en verharding op het erf.

10

Richtlijnen
Richtlijnen

Beekdallandschap

Richtlijnen structuur
Patronen:
Openheid

Verdichting d.m.v. houtsingels, knotbomenrijen en bosjes

Perceelsranden

Struwelen en houtsingels en elzensingels

Beken/ waterlopen/ water

Herstel beeklopen dmv hermeandering
Creëren beekoverstromingsvlaktes dmv zeer flauwe oevers icm poelen
Waterberging in verlaagde vlakken
Smalle lange percelen 20-30m breed

Percelen
Biotopen:
Bos
Struweel

Beken/ waterlopen/ water
Perceelsranden
Percelen

Populierenbos met onderbegroeiing, wilgenbosjes, elzenbos, essenbos
Zoete kers, Zachte berk, Vogelkers
Wilgenstruweel, stroomdalwilgenstruweel
Grauwe wilg, Geoorde wilg, Bittere wilg, Kraakwilg, Schietwilg, Katwilg, Kruipwilg
Gelderse roos, Zwarte bes, Aalbes, Hazelaar, Vogelkers
meanderende benedenloop
Herstel beeklopen dmv hermeandering
Accentueren met houtsingels en knotbomenrijen
hooiland, weiland

Richtlijnen kavelniveau
Erfbeplanting

Singels haaks op de beek en langwerpig
Elzensingel, houtsingels (nieuwbouw), moestuin
Naast de woning enkele vruchtbomen
Soorten: Els, Wilg, Eik, Populier, Es
Waterinfiltratie of berging combineren met een poel
Singels haaks op de beek en langwerpig

Richtlijnen bebouwing
Bebouwing algemeen

Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving
Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn
Enkelvoudige hoofdvormen

Bedrijfsbebouwing

Moet passend zijn bij de schaal van de oude boerderij
Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij
Langwerpige bouwmassa's
Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing
danwel nok loodrecht op de as van de weg
Dakhelling minimaal 20 graden

Detaillering
Kleurgebruik
materiaalgebruik
Woonbebouwing

Detailering
Kleurgebruik
materiaalgebruik

Toepassen van zadeldaken
Bebouwing heeft een donkere kleur
Aansluiting op het landschap gewenst
Dakhelling minimaal 40 graden
Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfbebouwing
Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld
Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning
Asymmetrische indeling van de langsgevel
Toepassen van zadeldaken
Daken hebben een donkere kleur
Gedekte kleuren
Rode baksteen en donker bewerkt hout
Gebakken pannen
Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen
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2. Occupatiegebied
Typering
Het occupatiegebied bestaat uit de oude dorpen en ontginningen. De eerste ontginningen hebben vanaf de
Middeleeuwen plaatsgevonden vanuit de dekzandruggen ten westen van de breukzone. De historische kernen
van Handel, Gemert, De Mortel en Bakel bepalen het beeld van deze occupatie-as.
De belangrijkste landschappelijke structuurdragers worden gevormd door de dekzandruggen en de beeklopen.
De dorpen langs de occupatie-as worden allen gekenmerkt door oude bouwlanden, hoofdwegen met
historische bebouwingspatronen en karakteristieke, vaak monumentale bebouwing. Het reliëf en de talrijke
waterlopen die de occupatie-as doorsnijden hebben gezorgd voor een bochtig patroon van hoofd- en
secundaire wegen en perceelindeling. De fijnmazigheid van de percelering is het gevolg van de lange
ontstaansgeschiedenis van het gebied waarin percelen steeds verder zijn verdeeld door verkoop of overerving.
Karakteristiek aan het agrarisch gebied zijn de oude/ bolle akkercomplexen afgewisseld door
kampontginningen.
Ondanks de oorspronkelijke fijnmazige percelering vormen de oude bouwlanden een open ruimte doorsneden
met zandpaden, deels omzoomd door houtwallen en boerderijen met singelbeplanting. Dit geeft het gebied een
kleinschalig karakter met een grote diversiteit aan bebouwing en verweving van functies.
Erg waardevol zijn de zichtlijnen vanuit het landelijke gebied naar de kerktorens van de kernen en de
cultuurhistorisch waardevolle bebouwingspatronen.

Visie & Streefbeeld
In het occupatiegebied wordt gestreefd naar versterking van de ruimtelijke afwisseling van het oorspronkelijke
en nog herkenbare kampen- en essenlandschap. Voor de oude akkers (essen) geldt dat deze als ruimtelijke
eenheid herkenbaar moet blijven. Dit betekent concreet een open akker met bebouwing en beplanting langs de
randen. Voor de overige gebieden in het gebied dat ontstaan is door de kampontginningen is het streven gericht
op het herstellen en versterken van de beslotenheid van het landschap. Dit betekent concreet dat de bebouwing
gekoppeld wordt aan de weg en dat de kavelgrens- en erfbeplantingen gehandhaafd en versterkt moeten
worden.
Op landschapsniveau wordt gezocht naar versterking van het mozaïekpatroon dat het kampenlandschap zo
kenmerkt en waarbij zelden rechte hoeken zijn. Uiteraard heeft het patroon tegenwoordig een grotere schaal
overeenkomstig het moderne agrarische gebruik. Waar mogelijk zouden de perceelsranden geaccentueerd
kunnen worden met houtwallen en hakhoutsingels. De bestaande beken en lopen moeten –analoog aan het
mozaïekpatroon- de ruimte houden/krijgen om te (her)meanderen.
De oude akkers moeten hun openheid behouden. De bebouwing moet niet de oude akker op uitbreiden maar
juist langs de randen. Rondom de oude akkers kunnen de perceelsranden eveneens versterkt worden door
behoud en ontwikkeling van houtwallen en doornstruiken.
Het streven is het gebruik van de agrarische gronden te behouden voor weiland en akkers.
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten bosjes, struwelen en houtsingels worden ook de biotopen van het
occupatiegebied hersteld en versterkt. Gestreefd wordt naar een biotoop van bomen en struiken die een droge
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en voedselrijke bodem nodig hebben. Voor bossen gaat het dan om soorten als berken-eikenbosjes met
lijsterbes. De struwelen kunnen bestaan uit soorten als Meidoorn, Sleedoorn, Vlier, Hondsroos, Heggeroos,
Brem, Wilde Appel en/of Vuilboom.
Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij
het bestaande karakter van de omgeving;
mozaïekpatroon met besloten karakter van het
kampenlandschap of open karakter van de oude
akkers. De inrichting van het erf vertoont
overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen
in het beekdalgebied. Dit betekent zowel voor de
bouw van bijgebouwen (waaronder
bedrijfsgebouwen) dat deze georiënteerd zijn met de
nok loodrecht op de as van de weg. De bijgebouwen
hebben een langwerpige vorm en hebben naar
verhouding meer dak dan gevel. Het gebouw dient
een zadeldak te hebben om een ondergeschikte
vorm te krijgen ten opzichte van de woning.
Gestreefd wordt naar een type woning die past bij de
karakteristieke type boerderijen in dit gebied, te weten
verschillende typen lang- en kortgevelboerderijen met
de nok evenwijdig aan de weg. De woonbebouwing
staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De woning
heeft een steilere dakhelling dan de bijgebouwen en
is opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit
betekent concreet dat voor de daken donkere
gebakken dakpannen, en dat voor de gevels donkere
rode bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt
worden.
Op het erf dient de beplanting bij de kavel- en
biotoopstructuur van het occupatiegebied aan te
sluiten. Dat betekent dat er onderscheid gemaakt
moet worden tussen de voorkant en de achterkant van het erf. Hierbij zijn hagen, een boomgaard, een
moestuin, een pluktuin, een bleekveld (grasveld) hakhoutsingel of -bosjes bruikbare elementen. Op de
perceelsgrens staan houtwallen in combinatie met een droog valleitje dat mede functioneert voor de
waterinfiltratie in het kader van water-neutraal bouwen.
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Richtlijnen

Richtlijnen

Occupatiezone

Richtlijnen structuur
Patronen:
Openheid
Perceelsranden
Beken/ waterlopen/ water

Percelen
Biotopen:
Bos
Struweel

Beken/ waterlopen/ water
Perceelsranden
Percelen

Vaststelling begrenzing gewenst (open gaten-onderzoek) voor
Bebouwingsconcentraties
Houtwallen en hakhoutsingels
Rondom akkercomplexen houtwallen met doornstruiken
Beekherstel dmv hermeandering
Poelen alleen in natte gronden, dus niet op essen/akkers
Infiltratie regenwater in relatie met erfbeplantingen, greppel met wal
Mozaïekpatroon, zelden rechte hoeken

berken-eikenbos met lijsterbes
Meidoornstruweel
Meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, vlier, trosvlier, hondsroos, heggeroos,
brem, wilde appel, vuilboom, kornoelje
Meanderende/kronkelende middenloop
Beekherstel dmv hermeandering
Accentueren perceelsranden met houtwallen
Weiland, akker

Richtlijnen kavelniveau
Erfbeplanting

Richtlijnen bebouwing
Bebouwing algemeen

Bedrijfsbebouwing

detaillering
kleurgebruik
materiaalgebruik
Woonbebouwing

detailering
kleurgebruik
materiaalgebruik

Onderscheid tussen voorkant-achterkant erf
hagen, boomgaard,moestuin,pluktuin, bleekveld (gras), hakhout-singel of bosje
Houtwal in combinatie met droog valleitje bij nieuwbouw
Soorten: Eik, Beuk, Walnoot, Paardekastanje, Tamme kastanje, Linde,
meidoornhagen, alle hoogstamfruitsoorten
waterinfiltratievaleitje in combinatie met houtwal

Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving
Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn
Enkelvoudige hoofdvormen
In bebouwingsclusters afwisseling in bouwvolumes bevorderen
Moet passend zijn bij de oude boerderij
Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij
Langwerpige bouwmassa's
Nok loodrecht op de as van de weg
danwel nok loodrecht op de as van de weg
Dakhelling minimaal 20 graden
Toepasen van zadeldaken
Bebouwing heeft een donkere kleur
Aansluiting op het landschap gewenst
Dakhelling minimaal 40 graden, naar verhouding meer dak dan gevel.
Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing
Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld
Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning
Asymmetrische indeling van de langsgevel
Toepassen van zadeldaken
Daken hebben een donkere kleur
Gedekte kleuren
Rode baksteen en donker bewerkt hout
Gebakken pannen
Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen
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3.

Eerste Heideontginningen
Typering
Het peelplateau was oorspronkelijk een open vlakte, van oorsprong bestaande uit hoogveengronden. Vanaf
halverwege de 19e eeuw is het plateau vanuit het westen ontgonnen: de vroegste ontginningen, de
heideontginningen, vonden plaats rond 1840.
Het landschap van de heideontginningen is kleinschalig en open van karakter met een regelmatige percelering.
Door het gebied lopen vele waterlopen.
Het kavelpatroon staat haaks op de destijds bestaande dreven en paden of de aanwezige waterloop.
Aanvankelijk is dit gebied bedoeld voor gemengde agrarische bedrijven. De bebouwing ligt op relatief korte
afstand van elkaar op percelen die werden omzoomd door elzenheggen of houtwallen.
De eerste ontgonnen percelen
werden nog afgewisseld met
stukken woeste (heide)gronden. De
schapen die op deze heide
graasden werden door de
ontginningen in oostelijke richting
gedreven. De woeste stukjes grond
tussen de eerste heide-ontginningen
verboste daardoor. Ook in dit gebied
herkennen we daarom ook een soort
mozaïekpatroon: afwisseling van
rechte agrarisch percelen en kleine
bospercelen.
Visie & Streefbeeld
Het streven voor de eerste
heideontginningen is gericht op het herstellen en versterken van de kleinschalige rechthoekige verkaveling van
het landschap. Dit betekent concreet dat de bebouwing gekoppeld wordt aan de weg en dat de kavelgrens- en
erfbeplantingen gehandhaafd en versterkt zouden kunnen worden.
Op landschapsniveau wordt in het gebied van de
eerste heide-ontginningen gezocht naar
versterking van het mozaïekpatroon dat
kenmerkend is voor het gebied rechte percelen,
omzoomd door beplanting en afgewisseld met
bospercelen. Uiteraard heeft het patroon
tegenwoordig een grotere schaal overeenkomstig
het moderne agrarische gebruik. Waar mogelijk
zouden de perceelsranden geaccentueerd kunnen
worden met houtwallen en hakhoutsingels. De
bestaande beken en lopen moeten –analoog aan
het mozaïekpatroon- de ruimte houden/krijgen om
te (her)meanderen.
Het streven is het gebruik van de agrarische
gronden te behouden voor weiland en akkers.
Bij de ontwikkeling van gebiedseigen soorten
bosjes, struwelen en houtsingels worden ook de
biotopen van het eerste heide-ontginningen
hersteld en versterkt. Gestreefd wordt naar een biotoop van bomen en struiken die op een relatief natte en
voedselarme grond gedijen. Voor bossen gaat het dan om soorten als naaldbomen en (eiken)berkenbomen. De
struwelen kunnen bestaan uit bremstruweel met heide. Concreet gaat het dan om soorten als gewone brem,
stekelbrem, struikheide, berk en lijsterbes.
Op kavelniveau moet aansluiting gezocht worden bij het bestaande karakter van de omgeving; een
mozaïekpatroon met rechte hoeken omzoomd door beplanting en afgewisseld met bospercelen. De inrichting
van het erf vertoont overeenkomst met die van de bebouwingscomplexen in het beekdal- en occupatiegebied.
Dit betekent zowel voor de bouw van bijgebouwen (waaronder bedrijfsgebouwen) dat deze georiënteerd zijn
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met de nok loodrecht op de as van de weg. De bijgebouwen hebben een langwerpige vorm en hebben naar
verhouding meer dak dan gevel. Het gebouw dient een zadeldak te hebben om een ondergeschikte vorm te
krijgen ten opzichte van de woning. Gestreefd wordt naar een type woning die past bij de karakteristieke type
boerderijen in dit gebied, te weten verschillende typen langgevelboerderijen met de nok evenwijdig aan de weg.
De woonbebouwing staat op het erf ruim voor de bijgebouwen. De woning heeft een steilere dakhelling dan de
bijgebouwen en is opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit betekent concreet dat voor de daken
donkere gebakken dakpannen, en dat voor de gevels donkere rode bakstenen en donker bewerkt hout gebruikt
worden.
Op het erf dient de beplanting bij de kavel- en biotoopstructuur van het eerste heide-ontginningengebied aan te
sluiten. Met name de zij- en achterkant van de bebouwingscomplexen verdienen daarbij aandacht. Aan de zijen achterkant van de bebouwing kunnen bij nieuwbouw houtsingels aangebracht worden. Meer aan de
voorzijde kan naast de woning de aanleg van groenelementen als een eiken hakhoutbosje of een
fruitboomgaard zorgen voor een goede landschappelijke inpassing.
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Richtlijnen

Richtlijnen

Eerste Heideontginningen

Richtlijnen structuur
Patronen:
Openheid

Herstel en ontwikkeling lanen

Perceelsranden

Aanbrengen eikenhakhoutsingels

Beken/ waterlopen/ water

beekherstel door nieuwe beeklopen en flauwe oevers
Poelen alleen toepassen in relatie tot beeklopen en natte gronden
Infiltratie regenwater irm erfbeplanting, vlaktegewijs of irm poel
Percelen diverse maten, rechte hoeken

Percelen
Biotopen:
Bos
Struweel
Beken/ waterlopen/ water

Eiken-berkenbos
Bremstruweel met heide, (wilgenstruweel in natte delen, zie beekdal)
gewone brem, stekelbrem, struikheide, berk, lijsterbes
gegraven waterloop

Perceelsranden
Percelen

Houtsingels van eik en els, kleine bosjes eik-berk
weiland, akker

Richtlijnen kavelniveau
Erfbeplanting

zijkant en achterzijde erf
Aanbrengen groenelementen, houtsingels bij nieuwbouw
Soorten Eik, Berk,
Achterkanten van bedrijfsgebouwen meer afschermen

Richtlijnen bebouwing
Bebouwing algemeen

Bebouwing moet aansluiten bij het bestaande karakter van de omgeving
Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn
Enkelvoudige hoofdvormen

Bedrijfsbebouwing

Bedrijfsbebouwing inpassen mbv schaalverkleinende middelen
Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij
Langwerpige bouwmassa's
Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing
danwel nok loodrecht op de as van de weg
Dakhelling minimaal 20 graden
Daken hebben een donkere kleur
Toepassen van zadeldaken
Daken hebben een donkere kleur
Aansluiting op het landschap gewenst

detaillering
kleurgebruik
materiaalgebruik
Woonbebouwing

detailering
kleurgebruik
materiaalgebruik

Dakhelling minimaal 30 graden, naar verhouding meer dak dan gevel
Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing
Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld
Garages en bergingen opnemen in de bouwmassa van de woning
Asymmetrische indeling van de langsgevel
Toepassen van zadeldaken
Daken hebben een donkere kleur
Gedekte kleuren
Rode baksteen en donker bewerkt hout
Gebakken pannen
Traditionele en/of streekeigen bouwmaterialen
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4. Jonge Ontginningen
Typering
De veenontginningen vanaf 1900 zijn voor de maatstaven van die tijd grootschalig ingericht. Op de nattere delen
van dit gebied zijn van oorsprong vooral rundveehouderijen en op de drogere delen is voornamelijk sprake van
bosbouw. Dit patroon bepaalt het huidige landschap: er is sprake van zowel grootschalige open ruimten en
grootschalig, gesloten bos. De percelen
zijn groter dan bij de heideontginningen en
de vorm is meer vierkant. De aanleg van
woonkernen, bossen en laanbeplantingen
hebben het oorspronkelijk open gebied
verdicht.
De belangrijkste structuurdragers bestaan
uit de wegen met lanen en het
Peelkanaal.
Deze routes hebben een veelal recht
verloop, net als de secundaire en tertiaire
routes. Langs de oude wegen die door de
Peel liepen (van west naar oost richting
Oploo) zijn de jongste dorpen Elsendorp
en De Rips aangelegd. Later werd de
Middenpeelweg als militaire weg voor de
vliegbasis aangelegd.
Deze gebieden zijn primair agrarisch, grootschalig en rationeel verkaveld, open van karakter. Het bosgebied
wordt gekenmerkt door rechte, grootschalige grenzen en laanstructuren.
De agrarische bebouwing is op alle wegen georiënteerd en is in veel gevallen fors van omvang. De
hoofdvormen van woonhuizen en stallen zijn eenvoudig/rechthoekig.
De percelen met de agrarische bijgebouwen zijn goed zichtbaar in dit ordelijke landschap.
Visie & Streefbeeld
Het streven voor de jonge ontginningen is gericht
op het herstellen en versterken van de
grootschalige open ruimten en aangesloten bos.
Het agrarisch gebied dient grootschalig en
rechthoekig verkaveld te zijn. De landgoederen
worden gekenmerkt door rechte, grootschalige
grenzen en laanstructuren.
Overeenkomstig met de eerste heideontginningen
wordt ook gestreefd naar soorten die goed gedijen
op relatief natte en voedselarme grond. Voor
struwelen moet er gedacht worden aan gewone
brem, stekelbrem, struikheide, berk en lijsterbes.
Op kavelniveau kan tot uitdrukking komen dat dit
gebied altijd veel diversiteit heeft gekend op
architectonisch vlak. Ontginners kwamen uit
verschillende streken, en brachten hun
verschillende streekeigen architectuur met zich
mee. Deze ontwikkeling kan ook de toekomst
worden voortgezet.
Voor bedrijfsgebouwen is het wel van belang dat
er aandacht is voor de achterkant. Deze dienen
met behulp van erfbeplanting afgeschermd te
worden.
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Richtlijnen

Richtlijnen

Jonge ontginningen

Richtlijnen structuur
Patronen:
Openheid

Herstel en ontwikkeling dubbele lanen

Perceelsranden

Aanbrengen eikenhakhoutsingels

Beken/ waterlopen/ water

beekherstel door nieuwe beeklopen en flauwe oevers
Poelen alleen toepassen in relatie tot beeklopen en natte gronden
Infiltratie regenwater irm erfbeplanting, vlaktegewijs of irm poel
Percelen diverse maten, rechte hoeken

Percelen
Biotopen:
Bos
Struweel

Eiken-berkenbos en naaldbos
Bremstruweel met heide,
gewone brem, stekelbrem, struikheide, berk, lijsterbes

Beken/ waterlopen/ water

Gegraven waterlopen

Perceelsranden
Percelen

Houtsingels van eik en els, kleine bosjes eik-berk
weiland, akker

Richtlijnen kavelniveau
Erfbeplanting

Zijkant en achterzijde erf
Aanbrengen groenelementen, houtsingels bij nieuwbouw
Soorten Eik, Berk,
Achterkanten van bedrijfsgebouwen meer afschermen

Richtlijnen bebouwing
Bebouwing algemeen

Er moet naar verhouding meer dak dan gevel zijn
Enkelvoudige hoofdvormen

Bedrijfsbebouwing

Gebouwen zijn qua plaatsing en positie ondergeschikt aan oude boerderij
Langwerpige bouwmassa's
Nok loodrecht op nok bestaande woonbebouwing
danwel nok loodrecht op de as van de weg

detaillering
kleurgebruik
materiaalgebruik
Woonbebouwing

detailering
kleurgebruik

Daken hebben een donkere kleur
Aansluiting op het landschap gewenst
Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing
Woonbebouwing moet een rol spelen in de het straatbeeld

Gedekte kleuren

materiaalgebruik
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5. Landbouwontwikkelingsgebied
Typering
De landbouwontwikkelingsgebieden vormen een apart deelgebied binnen de jonge ontginningen. Dit zijn de
gebieden die in het reconstructieplan zijn aangewezen voor uitbreiding, hervestiging en nieuwvestiging van
intensieve veehouderijen. Landbouwontwikkelingsgebieden zijn gebieden waar de intensieve landbouw
landschappelijk verantwoord mag groeien. De intensieve veehouderij krijgt ruimte voor de toekomst. In de
gemeente Gemert-Bakel betreft het een ontginningslint ten oosten van De Rips (N277) en een groter gebied ten
noorden van Elsendorp.
In ruimtelijk opzicht verschillen deze gebieden niet veel van de jonge ontginningen. Het betreft ook hier gebieden
met een heldere, rechte verkaveling en een agrarische functie. Het landschap is open en de ontginningslinten
worden veelal begeleid door eiken. De bebouwing staat op relatief grote afstand van elkaar en is vooral
georiënteerd op de ontginningslinten. Vanaf de linten zijn verre doorzichten in het open landschap.
Visie & Streefbeeld
In dit groeigebied worden ruimere eisen gesteld ten aanzien van de beeldkwaliteit. Deze eisen richten zich
vooral op het geleiden van de ontwikkelingen. De schaal en maat van de bebouwing en de grootte van het erf
worden vooral bepaald door de gewenste landbouwkundige ontwikkelingen. Het landschap hier heeft het
vermogen om grotere bouwvolumes te herbergen op grote vierkante percelen met rechte hoeken.
Op landschapsniveau wordt gestreefd naar
een rationele inrichting. Om de zichtlijnen te
behouden, mogen er geen nieuwe
bouwblokken gesitueerd worden binnen 200
meter van de middenpeelweg. Het
bebouwingspatroon wordt versterkt door een
onbebouwde ruimte van minimaal 50 meter
tussen bestaande agrarische
bedrijfscomplexen. Indien er een nieuw
agrarisch bedrijf gerealiseerd wordt dienen de
agrarische bebouwingscomplexen een
afstand van minimaal 100 meter te bevatten.
Voor het LOG Elsendorp geldt dat het
mogelijk is om tussen de bedrijven robuuste
groenelementen aan te leggen, maar ook aan
de voor en achterzijde van het perceel. In de
Rips geldt dat de aanleg van robuuste
groenelementen tussen de bedrijven verplicht
is. De forse groenelementen bestaan dan uit productiehout en moeten ook grote volumes krijgen. Bij
nieuwbouw van locaties dient een productiehoutsingel van minimaal 20 meter breed over de totale lengte van
de bebouwing gerealiseerd te worden. Daarnaast is vooral bij de Rips het wenselijk om dubbele lanen te
herstellen, danwel te ontwikkelen.
De bedrijfsbebouwing mag niet direct langs de weg opgericht te worden. Als richtlijn wordt een afstand van 44
meter uit de as van de weg gehanteerd.
Het streven is het gebruik van de agrarische gronden te behouden
voor agrarisch gebruik en landschapsversterking door aanleg van
forse beplantingsstructuren van productiehout.
Bij de ontwikkeling van groenelementen wordt aangesloten bij een
biotoop van bomen en struiken die een droge en voedselarme
bodem nodig hebben. Voor productiebossen gaat het dan om
soorten als naaldbossen en berken-eikenbosjes. We streven in het
landbouwontwikkelingsgebied naar bremstruwelen met heide en
jeneverbes.
De inrichting van het erf sluit aan bij het karakter van de omgeving.
De visie gaat er van uit dat de bedrijfsgebouwen minimaal 44 meter
uit de as van de weg worden gerealiseerd. In deze 44 meter-zone
wordt de bedrijfswoning ruim voor de bedrijfsgebouwen gesitueerd
in het groen zoals een boomweide.
De bedrijfsbebouwing dient haaks op de as van de weg te staan.
Verder zijn er geen richtlijnen voor wat betreft de vorm van de
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bedrijfsgebouwen. Voorts is het materiaalgebruik vrij en wordt ten aanzien van kleurgebruik alleen voorgestaan
dat de daken een donkere kleur hebben.
Op het erf dient de beplanting bij de kavelstructuur van het landbouwontwikkelingsgebied aan te sluiten. Dat
betekent aan de voor- en zijkant van het erf de aanwezigheid van robuuste groenelementen. Hierbij ligt het
gebruik van Eik en Berk het meest voor de hand.
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Richtlijnen

Richtlijnen

Landbouwontwikkelingsgebied

Richtlijnen structuur
Patronen:
Openheid
Perceelsranden
Beken/ waterlopen/ water

Percelen

Biotopen:
Bos

Minimale afstand tussen bestaande bouwblokken 50m, bij nieuwe bouwblokken 100m
Maximale diepte van het bouwblok 200 meter van de weg
Aanbrengen eikenhakhoutsingels van 20 m breed
Inpassing productiehout tussen bedrijven
Alleen planmatige waterberging, erfoverstijgend

Zeer grote percelen, rationeel, vierkant, rechte hoeken
Geen nieuwe bouwblokken situeren binnen 200 meter van de Middenpeelweg

naaldbos en eiken-berkenbos

Struweel

bremstruweel met heide en jeneverbes

Beken/ waterlopen/ water

Gegraven aanvoersloten/beeklopen vanuit defensiekanaal
Alleen planmatige waterberging, erfoverstijgend
Brede houtsingels
akker

Perceelsranden
Percelen
Richtlijnen kavelniveau
Erfbeplanting

Aaneengesloten voor en aan de zijkant erf
Aanbrengen groenelementen, productiebos bij nieuwbouw
Soorten: Eik, Berk
Voorzijde erf: boomweide
Robuuste groenelementen

Richtlijnen bebouwing
Bebouwing algemeen
Woning loskoppelen van bedrijfsgebouwen middels groen
Woon en bedrijfsbebouwing bij nieuwe locaties onder dezelfde visie
Bedrijfsbebouwing

detaillering
kleurgebruik

Mogelijkheid tot nieuwe vormen en experimentele architectuur
Bedrijfsgebouwen op minimaal 44 meter van de weg
Voedersilo's op minimaal 44 meter van de weg
Bebouwing haaks op de as van de weg

Daken hebben een donkere kleur

materiaalgebruik
Woonbebouwing

Woonbebouwing qua positie ruim voor de bedrijfsbebouwing

detailering
kleurgebruik

Daken hebben een donkere kleur

materiaalgebruik

Camouflagetechnieken mogelijk
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Beeldkwaliteit van bestaande bebouwingsconcentraties
Een bijzondere positie in het landelijk gebied nemen de concentraties van bebouwing in. We herkennen
verschillende concentraties van bebouwing, te weten:
•
kernrandzones: dit is een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied, met daarin relatief
veel bebouwing op korte afstand van elkaar;
•
bebouwingslint: dit is een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg in het buitengebied, vaak
dubbelzijdig aanwezig, met korte afstanden tussen de bouwkavels;
•
bebouwingscluster: dit is een vlakvormige verzameling van gebouwen vaak op een kruispunt van wegen.
Deze bebouwingsconcentraties hebben allen een eigen ontstaansgeschiedenis. Hoewel ze tegenwoordig vaak nog
een beperkte agrarische functie hebben, is meestal sprake van een (historisch) gegroeide menging van agrarische
bedrijven afgewisseld door burgerwoningen en kleinschalige bedrijfjes die niet altijd aan het buitengebied gebonden
zijn.
De agrarische functies in deze bebouwingsconcentraties neemt als gevolg van allerlei wet- en regelgeving steeds
verder af. In tegenstelling tot solitaire locaties in het buitengebied, is het mogelijk gemaakt om in
bebouwingsconcentraties nieuwe woningen te bouwen of niet-agrarische bedrijfjes te gaan exploiteren. Dit zijn per
definitie ontwikkelingen waar een bijdrage gevraagd wordt aan behoud en versterking van de aanwezige en
potentiële ruimtelijke kwaliteit.
Om de ontwikkelingen te sturen is het belangrijk dat vooraf duidelijk is welke ruimtelijke kwaliteit per
bebouwingsconcentratie voorgestaan wordt. De beeldkwaliteit maakt hiervan onderdeel uit. Daarom geeft dit
beeldkwaliteitplan aan welke ruimtelijke kenmerken van het landschap en bebouwing kenmerkend zijn voor
begrensde bebouwingsconcentraties. Tevens zullen richtlijnen geformuleerd worden over het streefbeeld van de
landschappelijke structuur en de verschillende elementen daarin.
Er is in het stadium van dit beeldkwaliteitplan gekozen voor een begrenzing van de bebouwingsconcentraties. De
keuze hiervoor is gemaakt om niet vooraf alle ontwikkelingen die in bebouwingsconcentraties mogelijk zijn, te
belemmeren. De ontwikkelingen moeten uitvoerbaar zijn: plannen moeten op korte termijn haalbaar zijn maar er
moet ook perspectief zijn op continuïteit op de lange termijn. Wij verwachten echter wel van de initiatiefnemers dat ze
op basis van een goede onderbouwing, aangeven hoe zij de ontwikkeling binnen de richtlijnen inpassen.
Wij zullen op basis van de uitgangspunten van dit beeldkwaliteitplan per bebouwingsconcentratie nog een
uitgewerkter visie opstellen. Daarbij worden de buurten en belanghebbenden actief betrokken. Deze visie zal op een
lager detailniveau een analyse geven van de bestaande ruimtelijke situatie en het gewenste streefbeeld.
We hebben in dit beeldkwaliteitplan de volgende bebouwingsconcentraties begrensd:
1. Esdonk
2. Tereijken
3. Pandelaar
4. Boekent/Broekstraat/Kromstraat/Oudestraat
5. Neerstraat/Geneneind
6. Bankert
7. Berken/Hoeven
8. Hilakker
9. Kranenbraken
10. Vossenberg
11. Mathijseind
12. Schutsboom/Schutsboomsestraat
De locaties die hier boven genoemd zijn worden als eerste beschreven omdat deze een hoge dynamiek kennen
danwel cultuurhistorisch erg bijzonder zijn. Nadien is er de mogelijkheid om op dezelfde wijze overige
bebouwingsconcentraties verder te belichten.
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Beeldkwaliteit van bijzondere panden
Monumenten zijn bijzondere gebouwen. Ze vertellen een geschiedenis over de omgeving. Ze geven een omgeving
herkenbaarheid en kwaliteit.
Daarom zijn deze bijzondere gebouwen vastgelegd in een lijst. In deze monumentenlijst staan de rijksmonumenten
en gemeentelijke monumenten van Gemert-Bakel. De rijksmonumenten zijn beschreven door de rijksdienst van de
monumentenzorg. De gemeentelijke monumenten kennen ook allemaal hun eigen beschrijving. Deze omschrijving
vormt de basis van de bescherming en de mogelijkheden voor verbouw.
Daarnaast staan er beeldbepalende panden (BBP) op de lijst. Dit zijn panden die wel waardevol zijn, maar geen
monumentale status hebben. Deze panden worden nu ook stuk voor stuk beschreven met behulp van de
plaatselijke heemkundekringen.
Tenslotte geldt dat elke boerderij van voor 1950 altijd extra aandacht verdient. Zij hebben een beeldbepalende
waarde omdat ze door de architectonische vormgeving en ligging in het landschap laten zien hoe er vroeger
gewoond en gewerkt werd in het landelijke gebied.

Wie is initiatiefnemer en wat is de rol van de gemeente
Het beeldkwaliteitplan geeft de visie van de gemeente over de gewenste verschijningsvormen van het landschap en
de bebouwing daarin per onderscheiden gebied. De richtlijnen uit dit plan worden gehanteerd als:
1. een burger of ondernemer wil bouwen. De Woningwet bepaalt dat een bouwvergunning moet voldoen aan
redelijke eisen van welstand. De richtlijnen voor de initiatiefnemers vormen tevens het kader waarbinnen de
welstandcommissie moet toetsen;
2. een burger, ondernemer en/of eigenaar van gronden bepaalde activiteiten wil verrichten in het landelijke gebied.
Het gaat dan met name om activiteiten waar een zogenoemde aanlegvergunning vereist is, zoals het aanleggen
van wegen, graven of dempen van sloten, planten of rooien van bomen of planten en het ophogen/afgraven van
grond. De gemeente betrekt de richtlijnen bij haar overweging of de activiteit een onevenredige aantasting van
de aanwezige en potentiële landschappelijke en cultuurhistorische waarde tot gevolg heeft;
3. een burger, ondernemer en/of eigenaar van gronden wensen een ontwikkeling die niet past binnen het
geldende bestemmingsplan. De gemeente betrekt bij haar beoordeling of ze aan een afwijking van de
bestemmingsplanvoorschriften wil meewerken. De richtlijnen vormen de basis waarbinnen de initiatiefnemers
uitgedaagd worden om de eigen ontwikkeling in te passen in de gewenste maatschappelijke ontwikkeling.
Behoud en versterking van de beeldkwaliteit is bij de gewenste maatschappelijke ontwikkeling van wezenlijk
belang.
In de praktijk betekent dit dus dat bij elke aanvraag om bouw- en/of aanlegvergunning of aanvraag om medewerking
aan een ontwikkeling waarbij de functie van bestaande gronden of gebouwen wijzigt, gekeken wordt of rekening
gehouden is met de genoemde richtlijnen.
De gemeente ziet zich als dienstverlenende instantie in de rol van
gesprekspartner voor initiatiefnemers. Indien in het vroegste stadium
van een gewenste ontwikkeling contact opgenomen wordt met de
gemeente, kan initiatiefnemer en/of zijn adviseur zich op de hoogte
stellen van de regels en visies waarbinnen de plannen vormgegeven
dienen te worden. Tegelijkertijd kan de gemeente door afstemming
van de noodzakelijke vergunningprocedures zorgen voor een
efficiënt procedureverloop.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als het een monument of
beeldbepalend pand betreft, wil de gemeente in toenemende mate
een ontwikkelingsgerichte rol vervullen. In dat geval, wordt er in
nauw overleg met de eigenaar naar de beste oplossing gezocht. In
samenwerking met één of meerdere vakkundige vrijwilligers wordt
dan gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een
ontwikkeling. Zo’n team van deskundigen kan een
monumententeam of landschapsteam zijn. Zij zetten in op het
enthousiast maken van de aanvrager en het behouden en
versterken van de monumentale waarden respectievelijk
landschappelijke waarden van een pand of erf.
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Relatie beeldkwaliteitplan en andere relevante wet- en regelgeving
De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met alle betrokkenen het buitengebiedbeleid geformuleerd. Bij
dit beleid zijn alle relevante aspecten in samenhang met elkaar betrokken. Het beleid is gebaseerd op doelstellingen.
De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot het buitengebied, is daarentegen versnipperd en vaak tot stand
gekomen vanuit één bepaald (sectoraal) oogpunt. Zo kennen we de milieuwet- en regelgeving, de natuurwetgeving,
ruimtelijke ordeningswet, monumentenwetgeving, waterschapsverordeningen, regelgeving met betrekking tot
archeologie etc.
Nu de doelstellingen van het buitengebiedbeleid bekend zijn is duidelijk welke bijdrage iedere wet of regel kan
leveren aan het bereiken van die doelstellingen. De gemeente is echter niet het enige betrokken bestuursorgaan in
de uitvoering van al deze wet- en regelgeving. Met andere woorden, het is niet automatisch zo dat indien het plan
past binnen het gemeentelijk beeldkwaliteitplan, het de initiatiefnemer ontslaat van het feit dat op basis van sectorale
wetgeving nog andere vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn. De gemeente zal initiatiefnemers bij
ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium wijzen op eventuele andere wettelijke verplichtingen.
Het beeldkwaliteitplan is een instrument dat verankerd is in de Woningwet. Deze bepaalt dat de gemeenteraad een
welstandnota kan vaststellen. Het beeldkwaliteitplan is een uitwerking van de gemeentelijke welstandnota. Het
beeldkwaliteitplan biedt het kader waarbinnen de welstandcommissie mag adviseren.
Omdat beeldkwaliteit alles te maken heeft met de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente nastreeft, is er een direct
verband gelegd met het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het bestemmingsplan geeft met
betrekking tot bebouwing en gronden aan waar, welke functies zijn toegestaan en in welke omvang activiteiten en de
bouwmassa’s mogelijk zijn. Tevens geeft het bestemmingsplan de mogelijkheden aan het gemeentebestuur om in
afwijking van de bouw-, gebruiks- en aanlegvergunningvoorschriften voor bepaalde ontwikkelingen vrijstelling te
verlenen of het bestemmingsplan te wijzigen. Op dat moment wordt de initiatiefnemer in het kader van de
planologische procedure gevraagd de ontwikkelingen vorm te geven binnen de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan.
Om juridisch vast te leggen dat het beeldkwaliteitplan onderdeel uitmaakt van de planologische afweging, is het door
de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitplan tegelijkertijd met het bestemmingsplan in procedure gebracht.
In het bestemmingsplan is tevens de mogelijkheid opgenomen om een door de gemeenteraad aangepast
beeldkwaliteitplan, opnieuw juridisch onderdeel van het bestemmingsplan te maken.
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Jurisprudentie DPO
De ontwikkeling leidt niet tot leegstand en verpaupering zodat niet kan worden gesproken
van een duurzame ontwrichting van het bestaande voorzieningenniveau. De bestaande
horeca bestond al sinds ruimte tijd voordat het totale gebied werd ontwikkeld als toeristische
trekker voor de gemeente en daarbuiten. Door de nadere realisatie van het IGP is er een
toename geconstateerd van het aantal toeristen in het gebied, welke anders niet naar
Gemert-Bakel zouden komen. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord (dat is opgesteld in het kader van het
reconstructieplan “De Peel”) en het “Structuurplan “Bakel-Milheeze Noord”: waarbij een
verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt beoogd. De golfbaan geldt
namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een (boven)regionale toeristische
trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze voorzieningen en kwaliteiten zouden
deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen. Daarbij maken veel van deze
bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen de gemeente, zodat ook andere
bedrijven profiteren van het aantal toeristen van de golfbaan en het IGB gebied. Het
verzorgingsgebied van de horeca bedrijven is dan ook in overeenstemming met de vraag en
aanbod in planologische zin. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend vermogen
van de (horeca) activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd worden als
een aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau. Van een duurzame verstoring van het
voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De horeca voorzieningen in Gemert-Bakel en
in de regio voorzien in een zeer breed assortiment van aanbod, wat door marktwerking wordt
beïnvloed en aan marktvraag onderhevig is. Het toekennen van de bestemming horeca aan
het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen niveau van de
regio. Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van het
voorzieningenniveau. Ook zijn er geen omstandigheden te onderkennen – anders dan die in
normale marktomstandigheden van de afgelopen recessie zich zouden voor hebben gedaan,
dat er door het toekennen van de horeca bestemming (structurele) leegstand gaat ontstaan
of er een dusdanige duurzame verstoring zal plaatsvinden op het gebied van het
ondernemersklimaat in het verzorgingsgebied of daarbuiten. Deze toetsing komt onder meer
voort uit ABRvS 31 juli 2013, BR 2013/143 en (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 ,
m.nt. J.W. van Zundert (raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR
2013/27, m.nt. A.D.L. Knook (Heerlen)).
Een ander belangrijk aspect voor het beoordelen van een duurzame ontwrichting van het
voorzieningen niveau betreft dat het veelal moet gaan om voorzieningen die zoveel als
mogelijk bijdragen aan het realiseren van de primaire levensbehoefte van burgers. Horeca
activiteiten behoren niet tot het voorzien in de primaire levensbehoeften van burgers.
Leisure waartoe golf, recreatie en horeca behoren, voorzien dan ook in de secundaire
levensbehoefte van burgers. De lijn van de Afdeling is dat er geen sprake kan zijn van een
duurzame ontwrichting bij secundaire levenshoeften (zie hierover ook de noot van J.C. van
Oosten en C.N.J. Kortmann bij ABRvS 5 december 2012, Gst. 2013/13. Dat zal in de
toekomst ook niet snel gebeuren, nu duurzame ontwrichting zich sinds ABRvS 18 september
2013, TBR 2013/161, m.nt. G.H.J. Heutink; BR 2013/153, m.nt. H.J. Breeman en R.J.G.
Bäcker, RVR 2014/1, Gst. 2013/127, m.nt. J.W. van Zundert zich alleen kan voordoen
ingeval van eerste levensbehoeften. In die uitspraak overweegt de Afdeling dat :
"anders dan in voornoemde uitspraken [ABRvS 10 juni 2009, 200808122/1/R3 en ABRvS 2
december 2009, 200901438/1/R3], voor de beoordeling van de vraag of gevreesd moet
worden voor een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau vanaf heden
doorslaggevend te achten of inwoners van een bepaald gebied niet langer op een
aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften."
Een speelgoedwinkel draagt naar zijn aard niet bij aan de mogelijkheid te voorzien in de
eerste levensbehoeften, aldus de Afdeling in haar uitspraak van 18 september 2013. Dat
geldt ook voor een indoorspeeltuin (ABRvS (vz.) 15 januari 2014, 201310834/1/A1 en

201310834/2/A1, een bouwmarkt (uitspraken van ABRvS 11 december 2013,
201210815/1/A1, 201210813/1/A1 en 201210818/1/A1 en 201210814/1/A1) en een
tuincentrum (ABRvS 30 oktober 2013, 201301888/1/R2).
Een supermarkt draagt naar zijn aard wel bij aan de mogelijkheid te voorzien in de eerste
levensbehoeften, aldus de Afdeling in haar uitspraak van 22 januari 2014, 201303531/1/R1
en ABRvS (vz.) 29 oktober 2013, 201306171/2/R2 en ABRvS (vz.) 29 oktober 2013,
201307681/2/R3). In de laatste voorzittersuitspraak uit 2013 blijkt dat ook bij een
distributieplanologisch onderzoek moet worden uitgegaan van de maximale planologische
mogelijkheden. Het aan de orde zijnde distributieplanologisch onderzoek had alleen
betrekking op een te verplaatsen supermarkt. In het onderzoek was er geen rekening mee
gehouden dat de planologische regeling het nog steeds toestond dat op de oude locatie nog
steeds een supermarkt werd gevestigd. De voorzitter overweegt dat distributieplanologisch
onderzoek zich gelet daarop niet heeft uitgestrekt tot de meest verstrekkende gevolgen voor
het voorzieningenniveau nu de bestemming van de huidige locatie van de supermarkt wordt
gehandhaafd. Gelet hierop is naar het oordeel van de voorzitter niet inzichtelijk gemaakt of
zich een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zal kunnen voordoen.
In de hiervoor aangehaalde uitspraken van 11 december 2013 beoordeelt de Afdeling een in
een retailstructuurvisie opgenomen beleidsregel, die luidt:
"Om de huidige spreiding en diversiteit in bouwmarkten te behouden is de vestiging van een
grootschalige bouwmarkt (> 5.000 m2 wvo) niet gewenst."
In eerste aanleg heeft de rechtbank in deze beleidsregel aanleiding gezien het besluit om
planologische medewerking te verlenen, te vernietigen. De Afdeling overweegt dat de Wro er
niet toe strekt bedrijven tegen de vestiging van concurrerende bedrijven in hun
verzorgingsgebied te beschermen. Concurrentieverhoudingen vormen bij een planologische
belangenafweging in beginsel geen in aanmerking te nemen belang, tenzij zich een
duurzame ontwrichting van het voorzieningenpatroon zal voordoen die niet door dwingende
redenen wordt gerechtvaardigd. Uit de aan de beleidsregel ten grondslag gelegde stukken
kan echter worden opgemaakt dat de beleidsregel berust op het motief om
concurrentieverhoudingen te beschermen buiten de gevallen waarin dat motief wegens
gevaar van een duurzame ontwrichting gerechtvaardigd kan zijn. De beleidsregel strekt
daarom niet ter bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening.
Overige jurisprudentie voor de gemeente duurzame ontwrichting voorzieningen
niveau:
Zo overweegt de Afdeling in ABRvS 31 juli 2013, BR 2013/143, m.nt. H.J. Breeman
(Kerkrade)dat niet in geschil is dat sprake is van een relatief hoge leegstand, maar dat er
geen aanknopingspunten zijn dat de vestiging van de AH XL-supermarkt zal leiden tot een
dusdanige toename van de bestaande leegstand dat de winkelstructuur hierdoor zodanig zal
worden aangetast dat in Parkstad een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat en
ondernemersklimaat zal ontstaan (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 , m.nt. J.W. van
Zundert (raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR 2013/27, m.nt. A.D.L.
Knook (Heerlen)).
In ABRvS 9 januari 2013, JM 2013/42, m.nt. B. Krot; AB 2013/96, m.nt. M.A.A. Soppe en JM
2013/25, m.nt. S.M. van Velsen, is aan de orde een bestemmingsplan dat voorziet in een
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor de vestiging van detailhandel. De Afdeling vat
deze regeling – voor zover hier relevant – samen met het volgende:
"Ingevolge lid 5.4, onder 5.4.1, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen
voor het afwijken van het bepaalde in lid 5.3 teneinde detailhandel tevens op de verdieping
toe te laten mits is aangetoond dat: (…) c. dit niet zal leiden tot een duurzame ontwrichting
van het voorzieningenniveau in de detailhandelsbranche."

Wie voort DPO uit indien nodig? Bevoegd gezag!
Op de vraag of de gemeente het op het bordje van de aanvrager kan leggen of er een DPO
moet worden opgevraagd het volgende: Dit antwoord dient ontkennend te worden
beantwoord.
Appellante betoogt dat niet van aanvragers kan worden gevergd aan te tonen dat geen
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau ontstaat. De Afdeling honoreert deze
grond, nu de beoordeling van de vraag of vergunningverlening al dan niet leidt tot een
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau is voorbehouden aan het bevoegd
gezag. De Afdeling gaat er kennelijk vanuit dat de aangehaalde verplichting om aan te tonen
dat er geen sprake zal zijn van duurzame ontwrichting, zich richt tot de aanvrager en niet tot
het college. Mogelijk was dit anders geweest indien de zinsnede ‘is aangetoond dat’ niet was
opgenomen.
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Inleiding
In september 2007 is het Natuurcompensatieplan IGP opgesteld in het kader van het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze Noord (IGP) en het daaruit voortvloeiende Ontwerp Bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” en de Aanvraag Ontgrondingsvergunning
Uitbreiding Bakelse Plassen. In het Natuurcompensatieplan wordt de aantasting van de
GHS-Natuur en de GHS-landbouw beschreven en worden de daaraan verbonden compensatieverplichtingen kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht.
Het Natuurcompensatieplan is in 2008 ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag,
i.c. de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft ingestemd met het Natuurcompensatieplan onder de volgende voorwaarden:
a) Volgens de provincie is er een tekort aan compensatie ter grootte van 0,4 ha als gevolg van de realisering van een parkeerplaats in de GHS (potentiële natuur).
b) Delen van de compensatiepercelen die aansluiten op de EHS (A3 en A4) worden niet
als bos, maar als droge heide/droog schraal grasland ingevuld om zo een alternatief
biotoop te vormen voor de verloren gegane biotoop voor de Nachtzwaluw.
c) De robuuste natuurzone (A2) dient zodanig te worden ingevuld dat in totaal 18 ha
(samen met A1 en delen van A3 en A4) volwaardig bos wordt gerealiseerd. Om de
duurzaamheid te waarborgen dient de randzone langs de geplande golfbaan in ieder
geval geheel uit bos (met voldoende breedte; minimaal 50 meter) te bestaan.
d) Ook de voorgestelde faunavoorzieningen (B5; dassentunnels onder Roessel en Oldert)
worden gerealiseerd.
e) Alle onderdelen (inclusief de stapstenen langs de Kaweise Loop) dienen positief te
worden bestemd als natuur.
De compensatie langs de Kaweise Loop (A5) wordt in een afzonderlijk traject uitgewerkt
in combinatie met de herinrichting van de Kaweise Loop. Het Waterschap Aa en Maas
heeft op 2 juni 2008 opdracht verleend aan Landschappartners om een Definitief Ontwerp
op te stellen voor de herinrichting Kaweise Loop inclusief de aanpalende compensatiepercelen. Het Definitief Ontwerp Kaweise Loop is medio september 2008 gereed.
Bestemmingsplan
De planologische verankering van de natuurcompensatiemaatregelen is deels voorzien in
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” (Ontwerp). Voor de maatregelen buiten het
plangebied van dit bestemmingsplan is reeds een besluit conform art. 11 van de WRO genomen, waarmee de bestemming “Agrarisch gebied” (conform het bestemmingsplan Buitengebied) is gewijzigd in de bestemming “Bos- en natuurgebied”.
Uitwerkingsplan 2008
In de voorliggende notitie wordt het Natuurcompensatieplan IGP (2007) uitgewerkt tot
een Definitief Ontwerp, bestaande uit:
1. een herziening van de compensatieplankaart (overzicht) en bijbehorende compensatiebalans, waarin de bovenstaande opmerkingen van het bevoegd gezag zijn verwerkt;
2. een inrichtingsplan (1:1.000) voor de verschillende compensatiegebieden;
3. een toelichting op de inrichting van de deelgebieden.
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Herziening van de compensatieplankaart
Tekening 717-09-3370B is de herziene versie van de kaartbijlage bij het Natuurcompensatieplan IGP (tekening 717-06-3149H d.d. 29 september 2007), waarin de bovenvermelde
opmerkingen van de provincie Noord-Brabant zijn verwerkt. De wijzigingen zijn:
a) De totale compensatieoppervlakte is toegenomen tot 35,5 ha. Gelet op het feit dat de
compensatieopgave 32,9 ha bedraagt, is er in het voorliggende plan dus sprake van
een restcapaciteit aan compensatie ter grootte van 2,6 ha.
b) De inrichting van de verschillende compensatiepercelen (A1 t/m A4) is aangepast op
de wensen van de provincie. De percelen A3 (Witven) en A4 (Klef e.o.) worden gekenmerkt door een invulling met voornamelijk lage, grazige vegetatie van heide en
schraalgrasland.
c) De robuuste natuurzone (A1 en A2) rondom het zuidelijk deel van de golfbaan bestaand voor 70% uit inheems loofbos. Om tegemoet te komen aan de wensen van de
omwonenden en ten einde een structuurrijk bostype te ontwikkelen wordt het gebied
niet voor 100% met bos ingeplant, maar zijn er ook open plekken. Immers, de randen
met mantel- en zoomvegetaties zijn juist vaak het meest interessant cq. bieden de
meeste soorten een leefgebied.
d) De faunvoorzieningen (B5) maakten reeds onderdeel uit van het compensatieplan om
de noord-zuid migratie tussen het plassengebied/de Stippelberg mogelijk te maken. In
dit kader worden twee dassentunnels aangelegd onder de Roessel en de Oldert, inclusief begeleidende wildrasters. Daarnaast worden enkele ontbrekende schakels in de
geleidende landschapsstructuren aangelegd (struwelen).
e) In het (ontwerp) bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” zijn alle compensatiegebieden binnen de bestemmingsplangrens positief bestemd (‘natuur en bosgebied’). Voor
de gebieden buiten de bestemmingsplangrens is middels een art. 11 WRO procedure
de agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming ‘bos en natuurgebied’.
Tekening 717-09-3370B is opgenomen in bijlage 1. Als gevolg van deze wijzigingen is ook
de compensatiebalans (bijlage 2) iets gewijzigd. De wijzigingen zijn overigens ten gunste
van de natuur.
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Ontwerp deelgebieden
De plankaarten (A0) voor de deelgebieden zijn opgenomen in bijlage 3.

3.1

Algemene uitgangspunten voor de inrichtingsplannen
 De beschrijving van de nieuwe natuur is gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de toekomstige abiotische factoren (bodem en grondwater) en de natuurdoeltypen conform het Handboek Natuurdoeltypen (Bal, e.a. 2001) en het Natuurgebiedsplan Brabant (2002).
 De toekomstige grondwaterstanden (GHG en GLG) zijn bepaald op basis van de hydrologische modelstudie in het kader van het MER en de aanvraag Ontgrondingsvergunning
[Witteveen+Bos, 2008].
 De compensatie vindt plaats op landbouwgrond met een verrijkte bouwvoor. Ten einde
de beoogde natuurdoelen binnen afzienbare tijd te realiseren is ervoor gekozen om de
verrijkte bouwvoor te concentreren onder de bosbeplantingen. Deze aanpak dient
twee doelen:
1. op het (relatief) schrale substraat dat resteert kunnen heide- en schrale graslandvegetaties tot ontwikkeling komen en;
2. door het relatief voedselrijke substraat onder de bossen kan aldaar een soortenrijker bostype tot ontwikkeling komen, dat een welkome aanvulling is op de soortenarme berkenbossen van de Stippelberg.
 Alle grondwerk wordt afgewerkt conform de richtlijnen voor ‘natuurtechnisch grondwerk’, zoals beschreven in de Standaard RAW-bepalingen 2005 [CROW, 2005].
 Bospercelen worden ingeplant met plantmateriaal van inheemse herkomst. De samenstelling van de bossortimenten is in paragraaf 3.7 opgenomen.
 Heideterreinen worden niet ingezaaid, maar ter plaatse wordt heidestrooisel van lokale herkomst uitgespreid.
 De vegetatieve ontwikkeling wordt zoveel mogelijk aan spontane ontwikkeling overgelaten.
a) Indien het substraat schraal, humusarm zand is, wordt er niet ingezaaid.
b) Indien er sprake is van een relatief voedselrijk substraat, dan worden de grazige
terreindelen dun ingezaaid met een gras/kruidenmengsel (15-20 kg/ha) om de
ontwikkeling van ongewenste ruigtevegetaties te voorkomen.
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3.2

Uitwerkingsplan Robuuste natuurzone (A1/A2)
Locatie:
Oppervlakte:
Huidig gebruik:
Bodem:

Grondwater:

langs zuidoost rand van de golfbaan; verbinding Stippelberg – bossen Jan
de Witkliniek
20,5 ha natuurcompensatie
akker
Gooreerdgrond (pZn21), leemarm en zwak lemig fijn zand (beek)
Hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21), leemarm en zwak lemig fijn zand
Veldpodzol (Hn21), leemarm tot zwak lemig fijn zand (langs Hekker)
GWT III (?)/VI
berekend: GHG 60-80 cm –mv (langs de beek); elders 80-150 cm –mv
GLG 100-150 cm –mv (langs de beek); elders 150-250 cm - mv

Natuurdoeltype(n)
Gradiënten van:
1. Bos van arme zandgronden (3.64b) Æ droog Berken-Eikenbos
2. Eiken- en Beukenbos van lemige zandgronden (3.65b) Æ vochtig Beuken-Eikenbos
3. Eikenhakhout (3.56b) Æ Eiken-Haagbeukenhakhout (3.59a) Æ EikenHakhout
4. Zoom, mantel en droog struweel van de hogere gronden (3.52)
5. Droge heide (3.45) / Droog (heischraal) grasland (3.33b)
Inrichting
De robuuste ecologische verbinding tussen
het plassengebied en de bossen bij de Jan
de Witkliniek bestaat uit verschillende
deelgebieden die gezamenlijk de verbinding tussen de bestaande natuurgebied tot
stand brengen en de omleiding van de
Snelle Loop faciliteren. In de huidige situatie is de beoogde verbinding puur agrarisch gebied, zonder natuurwaarden van
enige betekenis. Dit deelgebied wordt
doorsneden door de (te ontwikkelen) Ecologische Verbindingszone (EVZ) Esperloop.
De inrichting in het kader van de natuurfiguur 1 Ecologische Verbindingszone Esperloop
compensatie wordt primair gedomineerd
door vochtig tot droge loofbossen. Open plekken in de bossen en de grote lengte aan bosranden met goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties bieden een optimale kansen
voor tal van diersoorten als leefgebied of migratieroute. In de omgeving van de beeklopen
ligt her een der een poel als leef- en rustgebied voor (migrerende) amfibieën.
Binnen de randvoorwaarden van het archeologisch bodemarchief zal enig reliëf worden
gecreëerd. Dat wil zeggen dat de rijke bouwvoor soms opzij wordt afgegraven en ‘in depot’ wordt gezet op bospercelen. Hierdoor ontstaan kansen voor enerzijds een soortenrijker bostype en anderzijds schrale grazige- en/of heidevegetaties. De maximale ontgravingsdiepte wordt gedicteerd door de paleoreliëfkaart (Archeologisch Onderzoek; [Smit
2007]).
De bossen worden aangeplant met een relatief iets soortenrijker bostype: het droog eiken-beukenbos. Immers de grondslag ter plaats kan niet worden bestempeld als een arme
zandgrond. Een grotere soortenrijkdom vergoot ook de diversiteit in bostypen. Aan de
randen van de bossen wordt gestreefd naar goed ontwikkelde gradiënten via Eikenhakhout, mantel- en zoomvegetaties naar kruidenrijke grazige vegetaties en heide.
6
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De ontwikkeling van droge heide wordt ook nagestreefd op de golfbaan. Buiten de spelzone worden schrale omstandigheden gecreëerd, waar de natuurlijke ontwikkeling van heide
en/of heischrale graslanden wordt beoogd.

figuur 2 Inrichtingsplan Robuuste natuurzone

figuur 3 Referentiebeelden Robuuste natuurzone: loofbos met open structuur en heide
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3.3

Uitwerkingsplan Witven (A3)
Locatie:
Oppervlakte:
Huidig gebruik:
Bodem:
Grondwater:

landbouwpercelen Witven, aansluitend aan de bossen van de Stippelberg
2,7 ha natuurcompensatie (totale oppervlakte 7,7 ha)
akker/weiland
Veldpodzol (Hn21), leemarm tot zwak lemig fijn zand
Moerige podzolgrond (vWz) boven op zandgrond
Hn21 Æ GWT III/V*/VI
vWz Æ GWT II
berekend: GHG 0-40 cm –mv; GLG 80-100 cm -mv

Natuurdoeltype(n)
1. grazig (nat): Vochtig heischraal grasland (3.42b) / Kleine zeggenschraalgrasland
(3.29a)
2. grazig (droog): Droog (heischraal) grasland
3. bos: Loofbos van arme zandgronden (3.64b) / Eikenhakhout (3.56a)
4. poelen Æ Zwakgebufferd ven (3.22) of Gebufferde poel (3.14)
 diepte max. 1,0 meter, deels droogvallend
 voornamelijk grondwater gevoed
Inrichting
De locatie grenst aan de uitgestrekte bosgebieden van
de Stippelberg/Grotelse Heide. De naam van de locatie verwijst naar de oorspronkelijke aanwezigheid van
een ven, dat op historische kaarten van omstreeks
1850 is aangegeven. Ook in de huidige situatie is het
gebied relatief vochtig/nat. In combinatie met de
aangrenzende hogere en drogere bosgebieden liggen
hier kansen voor de ontwikkeling van een gradiënt in
combinatie met een geleidelijke overgang van bos
naar landbouwgrond.

figuur 4 Reliëf in de bosranden

Een grondvormenplan met een neutrale grondbalans
biedt variatie in laagtes aan de zuidzijde en glooiende
grondvormen aan de noordzijde versterkt de natuurlijke gradiënt en biedt kansen op de verrijkte bouwvoor
te concentreren zodat elders natuur op basis van een
schrale zandbodem kan worden ontwikkeld. De laagtes
zijn gerelateerd aan de locatie het voormalige ven en
zijn maximaal circa 70 cm -mv. De vrijkomende grond
wordt in lage, glooiende grondvormen langs de bosranden verwerkt als substraat voor nieuw te ontwikkelen bossen. De glooiende terreinvormen sluiten aan op
het vaak zichtbare reliëf in de bosranden (figuur 4).
De bestaande kavelpaden (figuur 5) blijven in tact en
doorsnijden het gebied als (recreatieve) route naar de
Stippelberg/Grotelse Heide. De struwelen langs deze
paden worden verder ontwikkeld.

figuur 5 Kavelpaden door het Witven

De vochtige laagtes dienen twee doelen: de rijke bouwvoor wordt verwijderd en de groeiplaatsomstandigheden worden aanzienlijk natter (plas-dras). Hierdoor ontstaan de abiotische omstandigheden waar in beginsel een vochtig heischraal grasland tot ontwikkeling
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kan komen, dat vervolgens via een geleidelijke gradiënt overgaat naar droog heischraal
grasland, eikenhakhout en de loofbossen van arme zandgronden.
In de laagtes worden enkele permanent watervoerende poelen aangelegd, waarmee nieuwe schakels wordt gecreëerd tussen de bestaande poelen op de Stippelberg en in het perceel ten westen van het compensatiegebied. Door de hoge grondwaterstanden zijn de
poelen grondwatergevoed. Het peil in de poelen zal de grondwaterstanden volgen, zodat
een deel van de poelen periodiek droog kan vallen.
Deze schrale omstandigheden in combinatie met de grotere oppervlaktes ondiep water
vormen in beginsel een biotoop voor de Heikikker. Deze soort is gebaat bij ondiep water
dat snel opwarmt als voortplantingsbiotoop. Ten noorden van de Stippelberg is momenteel populatie Heikikkers in de Klotterpeel aanwezig. Dispersiemogelijkheden voor deze
soort zijn gewenst. In de directie omgeving van dit deelgebeid liggen al diverse poelen in
het bosgebied die als stapsteen kunnen fungeren.
Onder de geprojecteerde (loof)bossen is de rijkere bouwvoor in depot gezet, waardoor er
kansen liggen om een relatief soortenrijker bostype tot ontwikkeling te brengen. Aan te
planten soorten zijn: Ruwe berk, Zomereik, Beuk, Linde met mantel-/zoomvegetaties van
Meidoorn, Sleedoorn, Brem, Braam, Sporkehout, Lijsterbes en eventueel Wilg. Als gevolg
van de verrijkte bodem kan dit bostype mogelijk ontwikkelen tot een Eiken-Beukenbos.
Bij deze bossen staat de ontwikkeling van een brede mantel- en zoomvegetaties (beheer!)
als overgang naar heide- en grazige vegetaties centraal.

figuur 6 Inrichtingsplan deelgebied Witven

figuur 7 Referentiebeelden deelgebied Witven
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3.4

Uitwerkingsplan Klef e.o. (A4)
Locatie:
Oppervlakte:
Huidig gebruik:
Bodem:
Grondwater:

landbouwpercelen omgeving Klef, grenzend aan de Stippelberg
4,2 ha natuurcompensatie in 4 percelen
akker/weiland
Veldpodzol (Hn21), leemarm tot zwak lemig fijn zand
GWT VI/VII
berekend: GHG 100-250 cm –mv; GLG 150->250 cm -mv

Natuurdoeltype(n)
1. grazig: droog/heischraal grasland Æ Droog struisgrasland (3.33a)
2. grazig: bloemrijk grasland van het zandgebied Æ Glanshaverhooiland voor zandgebied
(3.38a)
3. heide: Droge heide (3.45)
4. struweel: Zoom, mantel en droog struweel van hogere zandgronden (3.52)
5. bos: Loofbos van arme zandgronden (3.64b)
Inrichting
Deelplan Klef omvat 4 losse percelen grenzend aan de bosgebieden van de Stippelberg. In
de huidige situatie liggen deze percelen bijna als een enclave in het grote natuurgebied
van de Stippelberg. Het grondgebruik is voornamelijk (maïs)akker en weiland. Elk perceel
heeft zijn eigen karakteristiek:
A. Akker langs de weg Deurne-De Rips met als bijzonder gegeven dat de breuklijn van
Milheeze ongeveer door dit perceel loopt (met kans op wijst).
B. Aan drie zijden door bos omsloten akker met aan de noordzijde een opvallende berkenbeplanting.
C. Een graslandperceel begrenst door bos en een zandweg.
D. Akker aan twee zijden begrensd door bos en aan de oorzijde een oude laan die de
grens vormt met de bosgebieden van de Stippelberg.
Voor deze percelen geldt dat het huidige agrarische gebruik wordt beëindigd. De herinrichting in het kader van het Natuurcompensatieplan streeft vooral naar een verrijking
van de natuurwaarden door het creëren van meer natuurlijke overgangen tussen de bosgebieden en het aangrenzende agrarische gebied. Het accent ligt derhalve op de ontwikkeling van overgangen als mantel- en zoomvegetaties en waar mogelijk meer vochtige
biotopen.
De vaak aanwezige voedselrijke bouwvoor is minder geschikt voor de ontwikkeling van de
beoogde natuurwaarden. Door middel van een geaccidenteerd grondplan de voedselrijke
bouwvoor geconcentreerd ter plaatse van de geprojecteerde bossen, zodat elders schrale
gras- en heidevegetaties tot ontwikkeling kunnen komen. Incidenteel kunnen op de lagere
delen vochtige situaties ontstaan die een
extra dimensie aan de nieuwe natuur kunnen toevoegen.
Per deelgebied
In deelgebied A (1,34 ha; figuur 8) is ingespeeld op de aanwezigheid van de geologische Breuk van Milheeze. Conform de
Wijstkaart van Noord-Brabant is op deze
locatie kans op wijstverschijnselen. Alhoewel deze wijst locatie geen prioriteit
heeft, wordt de locatie zodanig ingericht
dat de breuklijn weer zichtbaar wordt en
eventuele wijstverschijnselen maximaal
10
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figuur 8 Deelgebied A langs de weg Deurne-De Rips
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benut kunnen worden. Hiertoe wordt aan
de westzijde van de terreintrede een laagte gecreëerd, waar wijstwater zich kan
verzamelen en wellicht wijstspecifieke
vegetaties zich kunnen vestigen. De hoge
zijde van de trede wordt ingericht met
kleinschalige bosjes, struwelen en vochtige
tot droge hooilandjes.
De inrichting van Deelgebied B (1,05 ha;
figuur 9) richt zich vooral op de ontwikkeling van natuurlijke bosranden. De nu messcherpe rand tussen bos en akker wordt
omgevormd tot een lobbige structuur,
waar de bossen geleidelijke via mantel-,
zoomvegetaties overgaan in heide en/of
grazige vegetaties. Om de voedselrijke
bovengrond te concentreren wordt er een
lage, organisch gevormde grondrug langs 3
zijden van het perceel gelegd en wordt het
centrale deel verlaagd. Aan de zuidzijde
wordt deze grondrug beplant met bos,
terwijl aan de noordzijde slechts heidestrooisel wordt uitgespreid en groepsgewijs enkele Berken en/of Jeneverbessen
worden aangeplant. Op de schrale bodem
in de ontstane laagte wordt een spontane
ontwikkeling van grazige vegetaties nagestreefd.
Het graslandperceel (deelgebied C; 0,87
ha; figuur 10) wordt in beginsel gehandhaafd. De strakke bosrand wordt omgevormd tot een meer natuurlijke oevergang
van bos naar grazige vegetatie. Een gelobde structuur vergroot de randlengte aan
mantel- en zoomvegetaties, waarmee een
fraai en beschutte biotoop van vlinders, insecten en struweelvogels ontstaat op de
overgang van bos- naar landbouwgebied.

figuur 9 Deelgebied B: akker met berkenbosrand

figuur 10 Deelgebied C: grasland

figuur 11 Deelgebied D: maïsakker

Deelgebied D (1,16 ha; figuur 11; figuur
12). De inrichting lijkt veel op de die van
deelgebied B; alleen de vormgeving verschilt. Mogelijk zal in de laagte in natte perioden water blijven staan (ven), waardoor
een extra component aan de natuur wordt
toegevoegd.
Het inrichtingsplan en bijborende streefbeelden worden in figuur 13 en figuur 14
gepresenteerd.
figuur 12 Deelgebied D: laan aan de noordzijde
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A

D

B

C

figuur 13 Inrichtingsplan deelgebieden Klef e.o.

figuur 14 Referentiebeelden deelgebieden Klef e.o. (met de klok mee):
A. natte graslanden met struwelen ter hoogte van de Breuk van Milheeze
B. heide/schraalgrasland met open berkenbos
C. kruidenrijke graslanden langs bosranden
D. vochtig tot droog schraalgrasland en loofbos
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3.5

Uitwerkingsplan Kaweise Loop (A5)
De compensatiegebieden langs de Kaweise Loop liggen tussen Bankert en De Vlier (8,06
ha; zie figuur 15). Het betreft 3 grotere stapstenen langs de loop. Voor de uitwerking van
deze compensatiegebieden wordt verwezen naar het Definitief Ontwerp Kaweise Loop,
dat medio 2008 in opdracht van het Waterschap Aa en Maas wordt opgesteld.

figuur 15 Plangebied maatregelen Kaweise Loop

3.6

Faunamaatregelen t.b.v. migratieroute (B5)
De migratieroute is grotendeels reeds aanwezig in de vorm bestaande natuurgebiedjes als
stapstenen en tussenliggende landschappelijke structuren als struwelen en houtwallen
(figuur 16). Om de migratieroute
te voltooien zijn de volgende maatregelen nodig:
A. Aanleg dassentunnel + 200 m¹
geleidende rasters (kleinwild/amfibieënraster) Roessel.
B. Aanleg dassentunnel + 200 m¹
geleidende rasters (kleinwild/amfibieënraster) Oldert.
C. Aanleg van circa 200 m¹ struweel /houtwal tussen Oldert en
de Kuundertse Heide.

A

De (technische) faunavoorzieningen
worden uitgevoerd conform de Leidraad Faunavoorzieningen bij wegen [DWW, 2005]. De dassentunnels
zijn geschikt voor dassen en kleine
zoogdieren. Daarnaast kan er sprake zijn van nevengebruik door bijv.
amfibieën, maar dat is vooral afhankelijk of er binnen korte afstanden ook geschikte biotopen
aanwezig zijn.

C

B

figuur 16 Migratieroute Stippelberg - Kaweise loop
UITWERKING

NATUURCOMPENSATIEPLAN

IGP

|

SEPTEMBER

2008



13

3.7

Sortimenten beplanting

3.7.1

Bos, hakhout en struweel
Tabel 1 Loofbos van arme zandgronden (Berken-Zomereikenbos)
SOORT

OPMERKINGEN

boomvormers:
 Quercus robur (Zomereik)

zeer frequent, dominant (35%)

 Betula pendula (Ruwe berk)

weinig tot vrij weinig (15%)

 Sorbus aucuparia (Lijsterbes)

weinig tot vrij weinig (15%)

 Betula pubescens (Zachte berk)

matig frequent in vochtige omstandigheden (10%)

struikvormers:
 Rhamnus frangula (Sporkehout)

weinig tot vrij weinig (15%)

 Salix aurita (Geoorde wilg)

pionierssoort in vochtige omstandigheden (5%)

 Ulex Europeaus (Gaspeldoorn)

incidenteel op beschutte plaatsen (5%)

 Cytisus scoparius (Brem)

Tabel 2 Eiken-Beukenbos van lemige zandgronden
SOORT

OPMERKINGEN

boomvormers:
 Fagus sylvatica (Beuk)

zeer frequent, dominant (15%)

 Quercus petraea (Wintereik)

matig frequent, verspreid (10%)

 Quercus robur (Zomereik)

matig frequent, verspreid (10%)

 Sorbus aucuparia (Lijsterbes)

matig frequent, verspreid (10%)

 Betula pubescens (Zachte berk)

weinig tot vrij weinig (5%)

 Tilia cordata (Linde)

weinig tot vrij weinig (5%)

 Populus tremula (Ratelpopulier)

pionierssoort (5%)

struikvormers:
 Ilex aquifolium (Hulst)

matig frequent, verspreid (15%)

 Rhamnus frangula (Sporkehout)

weinig tot vrij weinig (10%)

 Corylus avellana (Hazelaar)

weinig tot vrij weinig (10%)

 Salix caprea (Waterwilg)

pioniersoort (5%)

optionele struikvormers (Æ Witven):
 Crataegus monogyna (Meidoorn)
 Prunus spinosa (Sleedoorn)
 Rubus fruticosus (Braam)

3.7.2

Solitaire bomen / boomgroepen
Voor solitaire bomen en boomgroepen zijn de volgende soorten in beeld:
 Betula pubescens (Zachte berk)
 Betula pendula (Ruwe berk)
 Fagus sylvatica (Beuk)
 Quercus robur (Zomereik)
 Tilia cordata (Linde)
 Sorbus aucuparia (Lijsterbes)
en meer incidenteel:
 Juglans regia (Okkernoot)
 Robina pseudoacacia (Gewone acacia)

14
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Bijlage 1: Overzichtstekening compensatie
tekening 717-09-3370B: Overzichtstekening

Bijlage 2: Overzicht compensatiemaatregelen

B

A

projectnr:

Compensatieplan IGP Bakel-Milheeze Noord

350 m1
1.330 m1
740 m1

1 ha

0,33
0,33
0,33
subtotaal:

1

1,33
1,67
subtotaal:

FACTOR

4,9 ha
13,1 ha
18,0 ha

COMPENSATIE

OMVANG
INGREEP

27,2 ha

1,0

1,0

totaal compensatieverplichting aantasing GHS-Landbouw:

CHW Geneneindse Velden

8,3 ha

1788 m1

- te kappen struweel / laanbeplanting

Leefgebied kw. soorten (GHS-Landbouw)

33,5 ha

Zandwin-/golfbaangebied
Struweelvogelgebied (GHS-Landbouw)

AANTASTING OVERIGE WAARDEN

totaal compensatieverplichting aantasing EHS/GHS-Natuur:

Indirecte aantasting
Verstoring door geluid, licht en betreding
(invloedszone 25-50 m breed; gem. 40 m)
a. uitbreiding camping
b. parkeerplaats / toegangsweg
c. zwemstrand c.a.

Aantasing potentiële natuur
Parkeerplaats op akker

Te kappen bos
a. Bos jonger dan 25 jaar
b. Bos ouder dan 25 jaar

AANTASING EHS

INGREEP

717-09
opdr.gever: Gemeente Gemert-Bakel / De Peelhorst Zand & Grint
betreft:
Uitwerking Compensatieplan/Compensatiebalans
tekeningnr.: 717-09-3370B
datum:
15 september 2009

project:

ha
ha
ha
ha

41,8 ha

niet noodzakelijk

8,3 ha

33,5 ha

32,6 ha

0,5
1,8
1,0
3,2

1,0 ha

6,5 ha
21,9 ha
28,4 ha

OPPERVLAKTE

TE COMPENSEREN

B4
B5

totaal compensatie overige waarden:

Poelenzone/stapsteen naar Snelle-/Esperloo
Struweel/houtwal + dassentunnels

+ opheffing verstoringseffecten recr. gebruik

Compensatie:
B1 Aanwijzing nieuw struweelvogelgebied
B2 Aanplant struwelen (1.820 m1)
B3 Zwemstrand Heibloem/parkeerpl. --> natuu

totaal compensatie aantasting EHS:

(min. 18,0 ha bos conform de Boswet)

Compensatie:
A1/2 Robuuste EcologischeVerbindingzone:
- bos
- overige nieuwe natuur
A3 Nieuwe natuur aansluitend op EHS (Witven)
A4 Nieuwe natuur aansluitend op EHS (Klef eo)
A5 Kaweische Loop (beekherstel)

ha
ha
ha
ha
ha

41,9 ha

0,6 ha
0,2 ha

33,8 ha
1,8 ha
5,5 ha

35,5 ha

14,6
5,9
2,7
4,2
8,1

COMPENSATIE
( ! codering: zie tek. 717-09-3370 Uitwerking Compensatieplan IGP)

migratieroute N-Z

2,3 ha bos
1,6 ha bos

14,6 ha bos

OPMERKINGEN

Bijlage 3: Inrichtingsplannen deelgebieden
tekening 717-09-3371B: Deelgebied Robuuste EV, situatie en profielen
tekening 717-09-3372B: Deelgebied Witven, situatie en profielen
tekening 717-09-3373B: Deelgebeid Klef e.o., situatie en profielen

5 b_NL.IMRO.1652_BPCVGolfbaan-staat_van_horeca[1].pdf

Staat van Horeca-activiteiten
Categorie I: “aan detailhandelsfunctie verwante lichte horeca”
Categorie ‘lichte horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en
maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor omwonenden.
Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats.
‘Detailhandelsfunctie verwante horeca’: qua exploitatie aan detailhandelsfunctie
verwante horeca die in de praktijk nauwelijks van de eigenlijke detailhandel kunnen
worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met
name in centrumgebieden kan het in verband met ruimtelijk-functionele aspecten
gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te beschouwen:
- Broodjeszaak
- Cafetaria
- Croissanterie
- Koffiebar
- Lunchroom
- Ijssalon
- Snackbar
- Tearoom
Categorie II: “overige lichte horeca”
Categorie ‘lichte horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en
maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor omwonenden.
Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige
woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats.
- Overige lichte horeca’: restaurants (zonder bezorg- of afhaalservice), pensions en
dergelijke. Bij deze categorie dient een afweging plaats te vinden ten aanzien van
overlast voor omwonenden en de aanwezigheid van parkeergelegenheid;
- Bistro
- Restaurant
- Kleinschalige zalenverhuur, voor andere doeleinden of activiteiten dan het gebruik
voor bijeenkomsten zoals dance-evenementen en bijeenkomsten van persoonlijke
aard, zoals bruiloften en partijen.
Categorie III: “Middelzware horeca”
Categorie ‘middelzware horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke hinder
voor omwonenden kunnen veroorzaken. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen
toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor
detailhandel en voorzieningen.
- Bar
- Bierhuis
- Biljartcentrum
- Café
- Proeflokaal
- Dansschool

Categorie IV: “Zware horeca”
Categorie ‘zware horeca’: bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn
geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder
voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee
gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast). Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar
in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden:
- Dancing
- Discotheek
- Nachtclub
- Partycentrum, waaronder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muzieken/of dansevenementen.
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1. INLEIDING
Het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013 Centrumvoorziening
Golfbaan in Bakel” heeft met ingang van 21 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Tot en met 2 december 2013 kon een ieder zijn of haar zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in dienen. In onderliggende bijlage zijn alle
ingediende zienswijzen verwerkt. Er is per zienswijze aangegeven wat de zienswijze op
hoofdlijnen inhoudt, of de zienswijze ontvankelijk is en of naar aanleiding van de zienswijze aan
de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen.
2. ZIENSWIJZEN
2.1
Ontvankelijkheid
Op 28 november 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de
juiste wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting en beantwoording zienswijze
Indiener verzoekt de huidige Drank- en Horecavergunning, kenmerk DH2O10/007 d.d. 20 juni
2011, te respecteren door de plannen tot uitbreiding van de (horeca)activiteiten ten behoeve van
niet-leden af te wijzen én erop toe te zien dat de golfbaan De Stippelberg alle huidige activiteiten
ten behoeve van niet-leden per direct staakt.
1. Indiener geeft aan dat zij al bij het eerste bestemmingsplan, in diverse meetings (o.a. met de
gemeente), de vrees voor de aantasting op het woongenot door overlast als gevolg van o.a.
geluids- en lichtoverlast kenbaar hebben gemaakt;
2. Naar mening van indiener is in brieven maar ook tijdens diverse informatieavonden én in
verschillende media door de gemeente aangegeven dat de golfbaan en het bijbehorende
clubhuis een ledenbaan zou worden. Dit zou tevens blijken uit verleende de 'Drank- en
Horecavergunning' d.d. 20 juni 2011;
3. Indiener vreest dat een en ander zal leiden tot uitoefening van andere activiteiten
(bijvoorbeeld vergaderingen, feesten en partijen) waardoor het woongenot van indiener
afneemt als gevolg van verkeerstoename over de smalle achterafweg; geluidsoverlast en
het toestaan van activiteiten tot in de kleine uurtjes;
4. Indiener verwijst naar een eerder ingediend bezwaar aan de gemeente (d.d. 25 mei 2011)
waarin men al protest heeft aangetekend tegen de activiteiten die het clubhuis nu al reeds
faciliteert aan niet-leden, waaronder:
- het beschikbaar stellen van vergaderruimte;
- adverteren over het gebruik maken van de menukaart voor niet-leden;
5. Tenslotte wijst indiener op het ontstaan van oneerlijke concurrentie.
Beantwoording zienswijze en conclusie
1. Het onderhavige bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In de
publicatie van de VNG “Bedrijven en milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de
gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009)” is opgenomen welke (richt)afstand in acht
genomen moet worden tot gevoelige functies (o.a. woningen). Voor buurt- en clubhuizen
wordt ten aanzien van geluid tussen hindergevoelige bestemmingen een aanvaarbare
afstand van 30 meter aangehouden. In het onderhavige bestemmingsplan wordt deze
afstand ruimschoots gehaald: de afstand tussen het clubhuis en de meest nabij gelegen
woonbestemming bedraagt namelijk 100 meter.
Eventuele klachten ten aanzien van reeds bestaande activiteiten rondom de golfbaan en het
clubhuis dienen worden afgehandeld conform het instrumentarium van de Besluit algemene
regels inrichtingen (Barim). De hierin opgenomen voorschriften hebben als doel om zoveel
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mogelijk bescherming te bieden tegen overlast. Indiener kan hiervoor een melding indienen
bij de gemeente, team Vergunningen en Toezicht;
2. De golfbaan betreft primair een ledenbaan, waar leden kunnen golven en toeschouwers de
sport kunnen aanschouwen. Tevens biedt het plangebied plaats voor andere recreatieve en
golfactiviteiten die passen binnen de op het perceel rustende bestemming. De realisatie en
het huidige gebruik van de golfbaan met bijbehorende voorzieningen zijn eerder verankerd in
het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In bijbehorende bestemmingsomschrijving
‘golfbaan’ (artikel 8) is enkel aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve
doeleinden, in de vorm van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen’. Daarmee passen
de horeca-activiteiten zoals deze nu plaatsvinden niet binnen het bestemmingsplan “Bakelse
Plassen 2008”. Bij de ontwikkeling van de golfbaan is het echter altijd de bedoeling geweest
dat de clubhuisfunctie ondersteund zou worden met een horecavoorziening voor leden,
toeschouwers en niet-leden. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord waarvan de golfbaan onderdeel uit maakt (en dat
is opgesteld in het kader van het reconstructieplan “De Peel”) én het “Structuurplan “BakelMilheeze Noord”: waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt
beoogd. De golfbaan geldt namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een
(boven)regionale toeristische trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze
voorzieningen en kwaliteiten zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen.
Daarbij maken veel van deze bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen
de gemeente, zodat ook andere bedrijven profiteren van het aantal toeristen van de
golfbaan. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend vermogen van de (horeca)
activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd worden als een aanvulling
op het bestaande voorzieningenniveau. Een en ander is ook verwoord in de nieuwsbrief van
december 2008 (zie bijlage 1). Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente GemertBakel met een oplage van 3.550 stuks en welke aan huis aan huis is verspreid in Bakel en
Milheeze en welke daarnaast verkrijgbaar was op de gemeente.
Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De
horeca voorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed assortiment
van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed. Het toekennen van de bestemming
horeca aan het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen
niveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van
het voorzieningenniveau.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
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horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard. De
Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming.
3. Van een onevenredige afname van het woongenot is door de herziening van het
bestemmingsplan geen sprake. Met betrekking tot onder andere geluid zijn de richtafstanden
uit de publicatie van de VNG “Bedrijven en milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de
gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009)” zijn in acht genomen. Aangezien het
feitelijk gebruik nu niet anders is dan het beoogde gebruik met deze herziening van het
bestemmingsplan, kan niet gesteld worden dat er géén sprake is van verdere aantasting van
het woongenot. Bovendien zijn feesten en partijen van persoonlijke aard in strijd met de
planregelvoorschriften. Omdat de bestemmingsplanherziening niet heeft geleid tot vergroting
van het aantal m2 ten behoeve van horeca of de vergaderruimte, heeft dit geen gevolgen de
verkeersdynamiek in het gebied. Immers de verkeersgeneratie en de parkeer kentallen zijn
gerelateerd aan het aantal m2 dat gebruikt wordt voor een bepaalde functie (vergaderruimte,
horeca). Uit de exploitatie is gebleken dat een groot deel van de bezoekers dagrecreanten
zijn die veelal per fiets of wandelend de locatie bezoeken. Van een onevenredige
verkeerstoename anders dan onder de optimale invulling van de vigerende bestemming is
geen sprake.
4. De klachten die indiener in een eerder stadium heeft gemaakt zijn bekend bij de gemeente.
De bestemmingsplanprocedure (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) leent zich er echter niet
voor om handhaving te bewerkstelligen. Hiervoor kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
een aparte procedure. Daarbij geldt dat, indien er sprake is van een strijdige situatie, het
college van burgemeester en wethouders een beginselplicht tot handhaving heeft. In de wet
zijn daarbij uitzonderingen opgenomen in welke gevallen men kan afzien van handhavend
optreden. Zie ook voorafgaande beantwoording.
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In artikel 2 is het begrip ‘clubhuis’ als volgt omschreven: ‘één van de voorzieningen ten
behoeve van het functioneren van de golfbaan. Binnen deze voorziening is een
loungeruimte, restaurant met bijbehorende terrassen, zalen voor zakelijk en overig gebruik,
ontvangstreceptie, kantoorruimte, golfshop en facilitaire voorzieningen zoals toiletten,
kleedruimten met douchevoorzieningen, kluisjes en opslagruimte, voorzien’. Daarbij is het
verhuren van zalen toegestaan. In de Staat van horeca-activiteiten behorende bij onderhavig
bestemmingsplan zijn de toegestane activiteiten opgenomen. Tevens is in de planregels het
strijdig gebruik opgenomen;
5. Zie hiervoor de beantwoording onder punt 3. De in het bestemmingsplan opgenomen
beperkingen ten aanzien van de exploitatie van de horecavoorziening zijn gericht op een
horecaexploitatie in overeenstemming met de functie van het plangebied, dus inclusief het
gebruik als clubgebouw voor het golfterrein en tevens om oneerlijke concurrentie ten
opzichte van de reguliere horeca te voorkomen.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.
2.2
Ontvankelijkheid
Op 29 november 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de
juiste wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
1. Indiener is van mening dat het gebruik van het clubhuis destijds wel correct is verwerkt in het
bestemmingsplan en dat eerder is aangegeven dat buiten de verenigingsactiviteiten geen
activiteiten zouden plaatsvinden voor niet-leden;
2. Indiener wijst erop dat dit gebied is bedoeld voor natuur, rust en stilte. Om minder verstoring
te realiseren voor bij Hooizak, zouden parkeren en horecagelegenheden geconcentreerd
worden bij de natuurpoort;
3. Indiener wijst erop dat de golfbaan en clubhuis bedoeld is voor golfers maar dat er
desondanks naast het gebruik van de golfbaan steeds meer activiteiten georganiseerd
worden. Dit zou in strijd zijn met de erfpachtovereenkomst en de Drank- en
Horecavergunning;
4. Indiener vreest als gevolg hiervan voor de buurtbewoners nog meer overlast;
5. Daarnaast is indiener van mening dat de gemeente niet handhavend wil optreden omdat zij
belanghebbende is;
6. Tenslotte is indiener van mening, dat sprake is van oneerlijke concurrentie t.o.v. de reguliere
horeca en dat een toename van horecagelegenheden ten koste gaat van bestaande horeca
met alle gevolgen van dien.
Beantwoording zienswijze en conclusie
1. De golfbaan betreft primair een ledenbaan, waar leden kunnen golven en toeschouwers de
sport kunnen aanschouwen. Tevens biedt het plangebied plaats voor andere recreatieve en
golfactiviteiten die passen binnen de op het perceel rustende bestemming. De realisatie en
het huidige gebruik van de golfbaan met bijbehorende voorzieningen zijn eerder verankerd in
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het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In bijbehorende bestemmingsomschrijving
‘golfbaan’ (artikel 8) is enkel aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve
doeleinden, in de vorm van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen’. Daarmee passen
de horeca-activiteiten zoals deze nu plaatsvinden niet binnen het bestemmingsplan “Bakelse
Plassen 2008”. Bij de ontwikkeling van de golfbaan is het echter altijd de bedoeling geweest
dat de clubhuisfunctie ondersteund zou worden met een horecavoorziening voor leden,
toeschouwers en niet-leden. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord waarvan de golfbaan onderdeel uit maakt (en dat
is opgesteld in het kader van het reconstructieplan “De Peel”) én het “Structuurplan “BakelMilheeze Noord”: waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt
beoogd. De golfbaan geldt namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een
(boven)regionale toeristische trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze
voorzieningen en kwaliteiten zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen.
Daarbij maken veel van deze bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen
de gemeente, zodat ook andere bedrijven profiteren van het aantal toeristen van de
golfbaan. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend vermogen van de (horeca)
activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd worden als een aanvulling
op het bestaande voorzieningenniveau. Een en ander is ook verwoord in de nieuwsbrief van
december 2008 (zie bijlage 1). Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente GemertBakel met een oplage van 3.550 stuks en welke aan huis aan huis is verspreid in Bakel en
Milheeze en welke daarnaast verkrijgbaar was op de gemeente.
Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De
horeca voorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed assortiment
van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed. Het toekennen van de bestemming
horeca aan het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen
niveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van
het voorzieningenniveau.
2. Voor de beantwoording van de zienswijzen zie ook de beantwoording onder 1. Het parkeren
en het clubhuis (inclusief horecagelegenheid) waren eerder ook al doelstellingen van artikel
8.2 in het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” opgenomen:
‘Voor de bestemming van de golfbaan worden de navolgende doeleinden nagestreefd:
- Realisatie van een 18 holes golfbaan en een 9 holes par 3/ 4 oefenbaan met
bijbehorende voorzieningen, zoals een clubhuis, driving-range, parkeerplaats en
greenkeepersloods;
- Natuurontwikkeling binnen het “concept” golfbaan, gedifferentieerd naar doel- en
landschapstypen.
3. De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
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golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard. De
Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming.
In de erfpachtovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de exploitatie van het geheel. De
ontwikkeling zoals deze nu voorligt in het bestemmingsplan valt binnen de reikwijdte van
deze overeenkomst;
4. Het onderhavige bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In de
publicatie van de VNG “Bedrijven en milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de
gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009)” is opgenomen welke (richt)afstand in acht
genomen moet worden tot gevoelige functies (o.a. woningen). Voor buurt- en clubhuizen
wordt ten aanzien van geluid tussen hindergevoelige bestemmingen een aanvaarbare
afstand van 30 meter aangehouden. In het onderhavige bestemmingsplan wordt deze
afstand ruimschoots gehaald: de afstand tussen het clubhuis en de meest nabij gelegen
woonbestemming bedraagt namelijk 100 meter.
Eventuele klachten ten aanzien van reeds bestaande activiteiten rondom de golfbaan en het
clubhuis dienen worden afgehandeld conform het instrumentarium van de Besluit algemene
regels inrichtingen (Barim). De hierin opgenomen voorschriften hebben als doel om zoveel
mogelijk bescherming te bieden tegen overlast. Indiener kan hiervoor een melding indienen
bij de gemeente, team Vergunningen en Toezicht;
5. De bestemmingsplanprocedure (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) leent zich er niet voor
om handhaving te bewerkstelligen. Hiervoor kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een
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aparte procedure. Daarbij geldt dat, indien er sprake is van een strijdige situatie, het college
van burgemeester en wethouders een beginselplicht tot handhaving heeft. In de wet zijn
daarbij uitzonderingen opgenomen in welke gevallen men kan afzien van handhavend
optreden. De opmerking dat de gemeente belanghebbende is kunnen wij daarin niet
plaatsen. Op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad belast met
het vaststellen van een bestemmingsplan. De gemeente als privaatrechtelijk eigenaar heeft
de gronden in erfpacht gegeven. De Beheerstichting heeft aan de gemeente een verzoek
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
dient de gemeenteraad hierop een besluit te nemen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht
de gemeenteraad voor heel haar grondgebied een digitaal bestemmingsplan vast te stellen,
wat voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en overeenkomst met het feitelijk vergunde
gebruik voor de komende planperiode van tien jaar. In de erfpachtovereenkomst zijn
afspraken gemaakt over de exploitatie van het geheel. De ontwikkeling zoals deze nu
voorligt in onderhavig bestemmingsplan past binnen de reikwijdte van de gesloten
overeenkomst;
5. De in het bestemmingsplan opgenomen beperkingen ten aanzien van de exploitatie van de
horecavoorziening zijn gericht op een horecaexploitatie in overeenstemming met de functie
van het plangebied, dus inclusief het gebruik als clubgebouw voor het golfterrein en tevens
om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen. Zie
daarnaast ook voorafgaande beantwoording.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.

2.3
Ontvankelijkheid
Op 29 november 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de
juiste wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
1. Indiener exploiteert in Bakel een gasterij en is van mening dat de gemeente de golfbaan en
zichzelf met deze bestemmingsplanherziening bevoordeelt ;
2. Daarnaast zou eerder zijn toegezegd dat er een clubhuis en geen gewoon restaurant
gerealiseerd zou worden. Indiener geeft aan dat momenteel al gefaciliteerd wordt in
bruiloften, feesten en partijen en men adverteert als zijnde een reguliere horecabedrijf;
3. Indiener wijst hierbij op oneerlijke concurrentie;
4. Tenslotte wijst indiener erop gelezen te hebben dat de gemeente niet handhavend zal
optreden tegen de golfbaan. Indiener wijst hierbij op willekeur.
Beantwoording zienswijze en conclusie
1. De gemeente heeft als privaatrechtelijk eigenaar de gronden in erfpacht gegeven aan
Stichting ‘Beheerstichting Golfbaan Stippelberg’ (hierna: Beheerstichting). De
Beheerstichting heeft in haar hoedanigheid als erfpachter aan de gemeente een verzoek
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeenteraad als bevoegd gezag dient op
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basis van artikel 3.1 en verder van de Wet ruimtelijke ordening te besluiten over de
vaststelling van een bestemmingsplan;
2. De golfbaan betreft primair een ledenbaan, waar leden kunnen golven en toeschouwers de
sport kunnen aanschouwen. Tevens biedt het plangebied plaats voor andere recreatieve en
golfactiviteiten die passen binnen de op het perceel rustende bestemming. De realisatie en
het huidige gebruik van de golfbaan met bijbehorende voorzieningen zijn eerder verankerd in
het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In bijbehorende bestemmingsomschrijving
‘golfbaan’ (artikel 8) is enkel aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve
doeleinden, in de vorm van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen’. Daarmee passen
de horeca-activiteiten zoals deze nu plaatsvinden niet binnen het bestemmingsplan “Bakelse
Plassen 2008”. Bij de ontwikkeling van de golfbaan is het echter altijd de bedoeling geweest
dat de clubhuisfunctie ondersteund zou worden met een horecavoorziening voor leden,
toeschouwers en niet-leden. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord waarvan de golfbaan onderdeel uit maakt (en dat
is opgesteld in het kader van het reconstructieplan “De Peel”) én het “Structuurplan “BakelMilheeze Noord”: waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt
beoogd. De golfbaan geldt namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een
(boven)regionale toeristische trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze
voorzieningen en kwaliteiten zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen.
Daarbij maken veel van deze bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen
de gemeente, zodat ook andere bedrijven profiteren van het aantal toeristen van de
golfbaan. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend vermogen van de (horeca)
activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd worden als een aanvulling
op het bestaande voorzieningenniveau. Een en ander is ook verwoord in de nieuwsbrief van
december 2008 (zie bijlage 1). Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente GemertBakel met een oplage van 3.550 stuks en welke aan huis aan huis is verspreid in Bakel en
Milheeze en welke daarnaast verkrijgbaar was op de gemeente.
Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De
horeca voorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed assortiment
van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed. Het toekennen van de bestemming
horeca aan het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen
niveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van
het voorzieningenniveau.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
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horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard. De
Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming.

3. De in het bestemmingsplan opgenomen beperkingen ten aanzien van de exploitatie van de
horecavoorziening zijn gericht op een horecaexploitatie in overeenstemming met de functie
van het plangebied, dus inclusief het gebruik als clubgebouw voor het golfterrein en tevens
om oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca te voorkomen. Zie
daarnaast ook voorafgaande beantwoording.
4. De bestemmingsplanprocedure (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) leent zich er niet voor
om handhaving te bewerkstelligen. Hiervoor kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een
aparte procedure. Daarbij geldt dat, indien er sprake is van een strijdige situatie, het college
van burgemeester en wethouders een beginselplicht tot handhaving heeft. In de wet zijn
daarbij uitzonderingen opgenomen in welke gevallen men kan afzien van handhavend
optreden. Op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad belast met
het vaststellen van een bestemmingsplan. De gemeente als privaatrechtelijk eigenaar heeft
de gronden in erfpacht gegeven. De Beheerstichting heeft aan de gemeente een verzoek
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
dient de gemeenteraad hierop een besluit te nemen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht
de gemeenteraad voor heel haar grondgebied een digitaal bestemmingsplan vast te stellen,
wat voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en overeenkomst met het feitelijk vergunde
gebruik voor de komende planperiode van tien jaar. In de erfpachtovereenkomst zijn
afspraken gemaakt over de exploitatie van het geheel. De ontwikkeling zoals deze nu
voorligt in onderhavig bestemmingsplan past binnen de reikwijdte van de gesloten
overeenkomst. Van willekeur is dan ook geen sprake;
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Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.

2.4
Ontvankelijkheid
Op 2 december 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de juiste
wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
Indiener verzoekt om af te zien van de vaststelling van het bestemmingsplan.
1. Indiener is van mening dat het bestemmingsplan in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening;
2. Daarnaast is indiener van mening dat dit bestemmingsplan zal leiden tot sluiting van de
eigen horeca-inrichting. Als gevolg hiervan zou er een onvoldoende voorzieningenniveau in
Milheeze overblijven waar de bewoners van een plattelandsdorp en m.n. minder mobiele
inwoners de dupe van worden. Daarbij wordt gewezen op het sociale belang en de eerste
levensbehoefte van het behoud van een dergelijke horecavoorziening;
3. Indiener exploiteert in de directe nabijheid een horecabedrijf in Milheeze in hetzelfde
marktsegment bestaande uit een café met cafetaria/restaurantfunctie en een zaal ten
behoeve van feesten, partijen, koffietafels. Men is van mening dat met de vaststelling van
het bestemmingsplan zij in hun bedrijfsbelangen worden benadeeld;
4. Indiener geeft aan het college van burgemeester en wethouders eerder verzocht te hebben
om handhavend op te treden tegen het gebruik van het clubhuis als volwaardige horecainrichting. Omdat dit verzoek door het college van burgemeester en wethouders is
afgewezen, heeft indiener hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Indiener geeft aan dat
burgemeester en wethouders tot op heden op het bezwaarschrift niet hebben beslist. Uit de
toelichting van het ontwerp bestemmingsplan blijkt, naar mening van indiener dat het
handhavingsverzoek ten onrechte is afgewezen en dat gehandeld is in strijd met de
beginselplicht tot handhaving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
5. Indiener is van mening dat met de bestemming van het clubhuis als een volwaardige
horeca-inrichting er een ontwrichting van het voorzieningenniveau zal ontstaat met mogelijk
de sluiting van omliggende horeca-voorzieningen. Daarbij mist indiener onderzoeken naar:
o de vraag of toevoeging van een nieuwe horeca-inrichting leidt tot vrees voor een
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau;
o efficiënt ruimtegebruik;
o de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied waarin bestaande horecainrichtingen gevestigd zijn;
o mogelijke leegstand en verschraling;
6. Tenslotte geeft indiener aan een zekere belangenverstrengeling te vermoeden.
Bijgevoegd bij zienswijze:
- Brief d.d. 26 september 2011 namens indiener van de zienswijze: tegen besluit tot weigering
handhavend optreden horeca-exploitatie clubhuis Golfbaan Stippelberg;
- Brief d.d. 26 mei 2011 namens indiener van de zienswijze:
handhavingsverzoekhorecavoorziening Goltbaan Stippelberg;
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-

Brief d.d. 8 juli 2011 namens gemeente: verzoek tot aanvulling gegevens n.a.v. verzoek tot
handhaving;
ten aanzien van de horecavoorziening Golfbaan Stippelberg;
Brief d.d. 14 juli 2011 namens indiener van de zienswijze: handhavingsverzoek
horecavoorziening Golfbaan Stippelberg;
Artikel Eindhovens Dagblad d.d. 28 april 2011;
Artikel Eindhovens Dagblad d.d. 23 mei;
Artikel Golfbaan Stippelberg door Jan Winkemolen: Restaurant ideale pitstop voor
passanten.

Beantwoording zienswijze en conclusie
1. Het onderhavige bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In de
publicatie van de VNG “Bedrijven en milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de
gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009)” is opgenomen welke (richt)afstand in acht
genomen moet worden tot gevoelige functies (o.a. woningen). Voor buurt- en clubhuizen
wordt ten aanzien van geluid tussen hindergevoelige bestemmingen een aanvaarbare
afstand van 30 meter aangehouden. In het onderhavige bestemmingsplan wordt deze
afstand ruimschoots gehaald: de afstand tussen het clubhuis en de meest nabij gelegen
woonbestemming bedraagt namelijk 100 meter.
Eventuele klachten ten aanzien van reeds bestaande activiteiten rondom de golfbaan en het
clubhuis dienen worden afgehandeld conform het instrumentarium van de Besluit algemene
regels inrichtingen (Barim). De hierin opgenomen voorschriften hebben als doel om zoveel
mogelijk bescherming te bieden tegen overlast. Indiener kan hiervoor een melding indienen
bij de gemeente, team Vergunningen en Toezicht;
2. De gemeente is faciliterend1 als het gaat om het (horeca-)voorzieningenniveau in de (kleine)
kernen. Iedereen mag initiatief nemen om een (horeca)onderneming te starten maar deze
ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie en de continuïteit van zijn
(horeca)bedrijf. Daarbij is de gemeente in gesprek met de kleine kernen om de leefbaarheid
te behouden en versterken. Het gaat in deze gesprekken vooral over behoud van
voorzieningen die voor het langer thuis blijven wonen van inwoners in het eigen dorp
belangrijk of noodzakelijk zijn, als een supermarkt of een zorgvoorziening. Hoewel het (al)
moeilijk is deze voorzieningen te handhaven, neemt de gemeente/overheid nog altijd geen
voortrekkersrol of financiële rol in het exploiteren van deze voorzieningen. Ook het initiatief
voor het behoud en voortbestaan ligt bij de inwoners en ondernemers zelf.
M.b.t de horeca-ondernemers in Milheeze kunnen wij opmerken dat de afstanden van
horecavoorzieningen elders in de buurt van Milheeze zodanig en aanvaardbaar zijn, dat er
geen duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau ontstaat als de horecavoorziening
bij de golfbaan gelegaliseerd wordt. Daarbij zijn de aangeboden voorzieningen bij de
golfbaan zeer specialistisch van aard en gericht op een andere markt (andere behoeften en
een andere klantenkring) dan die van de omliggende horeca-ondernemingen (incl. van
indiener). Als gevolg hiervan vormen de voorzieningen bij de golfbaan juist een aanvulling op
het bestaande voorzieningenniveau en zullen naar verwachting veel van deze bezoekers
ook gebruik maken van de overige voorzieningen in de gemeente Gemert-Bakel;
3. Zie hiervoor tevens de voorgaande beantwoording. Gezien haar ‘specialistisch aard’ vormen
de voorzieningen van de golfbaan géén concurrentie met de bestaande voorzieningen maar
vormen zij juist een aanvulling met mogelijk nieuwe bezoekers als gevolg. Bovendien is in de

1. Faciliterend in de zin van verlenen noodzakelijke vergunningen/vaststellen bestemmingsplan
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planregels opgenomen dat enkel horeca-activiteiten zijn toegestaan behorende tot categorie
I en II en zoals opgenomen in de Staat van horeca-activiteiten.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard.
De Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming;
4. Het eerdere verzoek tot handhaving is bekend bij de gemeente. De
bestemmingsplanprocedure (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) leent zich er echter niet
voor om handhaving te bewerkstelligen. Hiervoor kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
een aparte procedure. Daarbij geldt dat, indien er sprake is van een strijdige situatie, het
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college van burgemeester en wethouders een beginselplicht tot handhaving heeft. In de wet
zijn daarbij uitzonderingen opgenomen in welke gevallen men kan afzien van handhavend
optreden. Eventuele klachten ten aanzien van reeds bestaande activiteiten rondom de
golfbaan en het clubhuis dienen worden afgehandeld conform het instrumentarium van de
Besluit algemene regels inrichtingen (Barim). De hierin opgenomen voorschriften hebben als
doel om zoveel mogelijk bescherming te bieden tegen overlast. Indiener kan hiervoor een
melding indienen bij de gemeente, team Vergunningen en Toezicht;
5. Er is geen sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningen niveau en
daarom is het niet nodig de aangehaalde aspecten met distributie planologische
onderzoeken te onderbouwen. Zoals hiervoor aangegeven zijn de aangeboden
voorzieningen in het onderhavige bestemmingsplanzeer specialistisch van aard (specialty
goods/secundaire levensbehoeften) en gericht op een andere markt (andere behoeften en
een andere klantenkring) dan die van de omliggende horeca-ondernemingen (incl. van
indiener). Daarmee vormt het juist een aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau.
Bovendien zullen veel bezoekers van de golfbaan ook van de overige voorzieningen in de
gemeente Gemert-Bakel gebruik maken. Voor het gedeelte van de afzetmarkt waarin wel
een overlap plaatsvindt met de bestaande horecavoorzieningen is dit niet als onevenredig te
achten, gezien het grote verzorgingsgebied;
De ontwikkeling zoals deze is opgenomen in onderhavig bestemmingsplan leidt niet tot
onevenredige leegstand en verpaupering in het bestaande horecavoorzieningenniveau. Op
het gebied van leegstand moet worden getoetst of dat door de ontwikkeling er meer
leegstand ontstaat zodat er een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat en
ondernemersklimaat zal ontstaan (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 , m.nt. J.W.
van Zundert (raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR 2013/27, m.nt.
A.D.L. Knook (Heerlen)), ABRvS 31 juli 2013, BR 2013/143, m.nt. H.J. Breeman (Kerkrade).
Hiervan is met de ontwikkeling van het IGP gebied met daarin de golfbaan en
horecavoorziening geen sprake.Er kan dan ook niet worden gesproken van een duurzame
ontwrichting van het bestaande voorzieningenniveau. De bestaande horeca bestond al sinds
ruimte tijd voordat het totale IGP gebied werd ontwikkeld als toeristische trekker voor de
gemeente en daarbuiten. Door de nadere realisatie van het IGP is er een toename
geconstateerd van het aantal toeristen in het gebied, welke anders niet naar Gemert-Bakel
zouden komen. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit
het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord (dat is opgesteld in het kader van het
reconstructieplan “De Peel”) en het “Structuurplan “Bakel-Milheeze Noord”: waarbij een
verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt beoogd. De golfbaan en de
horecavoorzieningen passen dan ook geheel binnen deze kaders. De golfbaan samen met
het recreatiegebied Nederheide geldt als een (boven)regionale toeristische trekker voor de
gemeente Gemert-Bakel. Zonder de aangebrachte voorzieningen en gebiedskwaliteiten
zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen. Daarbij maken veel van deze
bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen de gemeente, zodat ook andere
bedrijven profiteren van het aantal bezoekende recreanten van de golfbaan en het IGB
gebied. Daarbij heeft de gemeenteraad feesten en partijen van persoonlijke aard uitgesloten
en als strijdig gebruik aangemerkt in het bestemmingsplan. Zodat de bestaande horeca hier
in kan blijven voorzien. Dergelijke feesten en partijen van persoonlijke aard passen ook niet
in de visie van het IGP gebied. Het verzorgingsgebied van de horeca bedrijven is dan ook in
overeenstemming met de vraag en aanbod in planologische zin. Gezien het specialistisch
aanbod en onderscheidend vermogen van de (horeca) activiteiten bij de golfbaan de
Stippelberg, kan deze beschouwd worden als een aanvulling op het bestaande
voorzieningenniveau. Het betreft dan ook een recreatief product dat valt onder de
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secundaire levensbehoeften, zogenaamde speciality goods. De golfbaan met haar
voorzieningen betreft dan ook geen voorziening die behoort tot de noemer primaire
levensbehoeften. Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook
geen sprake. De horecavoorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer
breed assortiment van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed en aan marktvraag
onderhevig is. Het toekennen van de bestemming horeca aan het clubgebouw zoals deze nu
voorligt past binnen het totale voorzieningenniveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor
een onevenredige duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. Ook zijn er geen
omstandigheden te onderkennen – anders dan die in normale marktomstandigheden van de
afgelopen recessie zich zouden voor hebben gedaan, dat er door het toekennen van de
horeca bestemming (structurele) leegstand gaat ontstaan of er een dusdanige duurzame
verstoring zal plaatsvinden op het gebied van het ondernemersklimaat in het
verzorgingsgebied of daarbuiten. Deze toetsing komt onder meer voort uit ABRvS 31 juli
2013, BR 2013/143 en (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 , m.nt. J.W. van Zundert
(raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR 2013/27, m.nt. A.D.L. Knook
(Heerlen)). Een bestemmingsplan is daarnaast niet bedoeld om concurrentie te beïnvloeden.
Wel mag er geen sprake zijn van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.
Van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door het toekennen van de
bestemming horeca is geen sprake. Een ander belangrijk aspect voor het beoordelen van
een duurzame ontwrichting van het voorzieningen niveau betreft dat het veelal moet gaan
om voorzieningen die zoveel als mogelijk bijdragen aan het realiseren van de primaire
levensbehoefte van burgers. Horeca activiteiten behoren niet tot het voorzien in de primaire
levensbehoeften van burgers. Leisure waartoe golf, recreatie en horeca behoren, voorzien
dan ook in de secundaire levensbehoefte van burgers. De lijn van de Afdeling is dat er geen
sprake kan zijn van een duurzame ontwrichting bij secundaire levenshoeften. Het
bestemmingsplan zoals de gemeente Gemert-Bakel heeft vastgesteld is geheel in
overeenstemming met deze lijn van de Afdeling en voldoet aan een goede ruimtelijke
ordening. Voor een verdere toelichting over deze materie verwijzen we u naar de noot van
J.C. van Oosten en C.N.J. Kortmann bij ABRvS 5 december 2012, Gst. 2013/13. Ook de
overige uitspraken onderschrijven het zelfde standpunt, wat inhoudt dat er alleen sprake kan
zijn van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij primaire
levensbehoeften. ABRvS 18 september 2013, TBR 2013/161, m.nt. G.H.J. Heutink; BR
2013/153, m.nt. H.J. Breeman en R.J.G. Bäcker, RVR 2014/1, Gst. 2013/127, m.nt. J.W. van
Zundert.
6. Op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad belast met het
vaststellen van een bestemmingsplan. De gemeente als privaatrechtelijk eigenaar heeft de
gronden in erfpacht gegeven. De Beheerstichting heeft aan de gemeente een verzoek
gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. Conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
dient de gemeenteraad hierop een besluit te nemen. De Wet ruimtelijke ordening verplicht
de gemeenteraad voor heel haar grondgebied een digitaal bestemmingsplan vast te stellen,
wat voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en overeenkomst met het feitelijk vergunde
gebruik voor de komende planperiode van tien jaar. In de erfpachtovereenkomst zijn
afspraken gemaakt over de exploitatie van het geheel. De ontwikkeling zoals deze nu
voorligt in onderhavig bestemmingsplan past binnen de reikwijdte van de gesloten
overeenkomst.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
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het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.

2.5
Ontvankelijkheid
Op 2 december 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de juiste
wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
Indiener tekent bezwaar aan tegen het voornemen de vergunning zoals vastgesteld in het
bestemmingsplan Bakelse Plassen 2008 te herzien;
1. Indiener exploiteert in een feestzaal/ café-bar in Bakel en is van mening dat met de
verruiming van horecamogelijkheden bij de golfclub in hun bedrijfsbelangen worden
benadeeld omdat dit voor hen tot een vermindering leidt van dagtoerisme, feestjes en
koffietafels;
2. Tenslotte wijst indiener erop dat de exploitatie van horeca in het buitengebied tot een
afname van de bezoekersaantallen van de horeca en de winkels in het centrum van Bakel
zal leiden.
Beantwoording zienswijze en conclusie
1. De aangeboden voorzieningen in het onderhavige bestemmingsplanzijn zeer specialistisch
van aard (specialty goods/secundaire levensbehoeften) en gericht op een andere markt
(andere behoeften en een andere klantenkring) dan die van de omliggende horecaondernemingen (incl. van indiener). Daarmee vormt het juist een aanvulling op het
bestaande voorzieningenniveau waarbij naar verwachting veel bezoekers van de golfbaan
ook van de overige voorzieningen in de gemeente Gemert-Bakel gebruik zullen maken. Voor
het gedeelte van de afzetmarkt waarin wel een overlap plaatsvindt met de bestaande
horecavoorzieningen is dit niet als onevenredig te achten, gezien het grote
verzorgingsgebied.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
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In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard.
De Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming.
2. De gemeente is faciliterend als het gaat om het (horeca-)voorzieningenniveau in de (kleine)
kernen (faciliterend in de zin van verlenen noodzakelijke vergunningen/vaststellen
bestemmingsplan). Iedereen mag initiatief nemen om een (horeca)onderneming te starten
maar deze ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie en de continuïteit van zijn
(horeca)bedrijf. Daarbij is de gemeente in gesprek met de kleine kernen om de leefbaarheid
te behouden en versterken. Het gaat in deze gesprekken vooral over behoud van
voorzieningen die voor het langer thuis blijven wonen van inwoners in het eigen dorp
belangrijk of noodzakelijk zijn, als een supermarkt of een zorgvoorziening. Hoewel het (al)
moeilijk is deze voorzieningen te handhaven, neemt de gemeente/overheid nog altijd geen
voortrekkersrol of financiële rol in het exploiteren van deze voorzieningen. Ook het initiatief
voor het behoud en voortbestaan ligt bij de inwoners en ondernemers zelf.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.

2.6
Ontvankelijkheid
Op 2 december 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de juiste
wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
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Indiener verzoekt de gemeenteraad niet akkoord te gaan met wijziging van het
bestemmingsplan omdat zij dit als ongewenst ontwikkeling zien waarin een gesubsidieerd
project aan een commerciële status wordt geholpen;
1. Indiener geeft aan moeite te hebben met de wijziging van "ondersteunende” naar
"zelfstandige” horeca omdat:
- de golfbaan en bijbehorende voorzieningen met subsidiegelden tot stand gekomen zijn;
- hiermee een deur wordt geopend voor alle andere sportverenigingen ten behoeve van
voor een vergelijkbaar verzoek en welke reden zijn er dan nog om deze verzoeken af te
wijzen?
Beantwoording zienswijze en conclusie
Dat sprake is van een met gemeenschapsgelden gesubsidieerd project dat via de
bestemmingsplanwijziging wordt omgezet in een commercieel project, wordt niet worden
onderschreven. De “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de Beheerstichting) is
verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van de golfbaan. Voor het golfterrein dient de
stichting jaarlijks aan de gemeente Gemert-Bakel een marktconforme erfpachtscanon te betalen.
Dit betreft een commerciële prijs. Het clubgebouw en overige opstallen zijn met een
hypothecaire lening gefinancierd, waarvoor jaarlijks een rente en aflossing geldt. De
Beheerstichting verkeert aldus niet in een andere financiële positie dan een reguliere
horecaondernemer, die investeringen heeft gedaan en daarvan de jaarlijkse lasten moet
opbrengen. De Beheerstichting is dan ook niet te vergelijken met welke sportvereniging dan ook,
die voldoet aan de definitie van paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de
DHW en die veelal mede afhankelijk is van gemeentelijke subsidies en geen zware financiële
lasten voor de exploitatie en het gebruik van de sportvelden en/of kantine. Een zo redenabel
mogelijk exploitatie van de horecavoorziening is dan ook, net als bij de regulieren horeca,
noodzakelijk. Wel dienen de horeca-activiteiten te passen binnen het IGP-gebied. Nu de
vergelijking met de gesubsidieerde sportvereniging niet op gaat, kan ook niet worden
meegegaan in de stelling, dat akkoord gaan met deze bestemmingsplanwijziging de deur naar
andere sportverenigingen wordt opengezet om via bestemmingsplanwijziging op hun
sportterrein reguliere horeca-activiteiten te mogen ondernemen, nog daargelaten, dat de meeste
sportterreinen eigendom zijn van de gemeente.
De golfbaan betreft primair een ledenbaan, waar leden kunnen golven en toeschouwers de sport
kunnen aanschouwen. Tevens biedt het plangebied plaats voor andere recreatieve en
golfactiviteiten die passen binnen de op het perceel rustende bestemming. De realisatie en het
huidige gebruik van de golfbaan met bijbehorende voorzieningen zijn eerder verankerd in het
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In bijbehorende bestemmingsomschrijving ‘golfbaan’
(artikel 8) is enkel aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve doeleinden, in
de vorm van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen’. Daarmee passen de horecaactiviteiten zoals deze nu plaatsvinden niet binnen het bestemmingsplan “Bakelse Plassen
2008”. Bij de ontwikkeling van de golfbaan is het echter altijd de bedoeling geweest dat de
clubhuisfunctie ondersteund zou worden met een horecavoorziening voor leden, toeschouwers
en niet-leden. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal Gebiedprogramma
Bakel-Milheeze Noord waarvan de golfbaan onderdeel uit maakt (en dat is opgesteld in het
kader van het reconstructieplan “De Peel”) én het “Structuurplan “Bakel-Milheeze Noord”:
waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt beoogd. De golfbaan
geldt namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een (boven)regionale toeristische
trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze voorzieningen en kwaliteiten zouden
deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen. Daarbij maken veel van deze bezoekers
ook gebruik van de overige voorzieningen binnen de gemeente, zodat ook andere bedrijven
profiteren van het aantal toeristen van de golfbaan. Gezien het specialistisch aanbod en
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onderscheidend vermogen van de (horeca) activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze
beschouwd worden als een aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau. Een en ander is
ook verwoord in de nieuwsbrief van december 2008 (zie bijlage 1). Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de gemeente Gemert-Bakel met een oplage van 3.550 stuks en welke aan huis aan
huis is verspreid in Bakel en Milheeze en welke daarnaast verkrijgbaar was op de gemeente.
Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De horeca
voorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed assortiment van
aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed. Het toekennen van de bestemming horeca aan
het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen niveau van de regio.
Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van het voorzieningenniveau.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de exploitatie
van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de Beheerstichting), die
de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een horecavergunning verleend. Het
toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW). Als aan de eisen van de DHW
wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven, ongeacht hoe een en ander in het
bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de horecafunctie in de praktijk mag
worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In het huidige bestemmingsplan is de
horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie, namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit
betekent dat, net als bij andere sportkantines, horeca per definitie is toegestaan ter
ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening
diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden, golfers, toeschouwers, deelnemers aan
toernooien en wedstrijden, deelnemers aan golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca
heeft binnen het IGP echter een bredere functie en het past dan ook in de bestemming om ook
aan andere recreanten en bezoekers van het gebied horecadiensten te verlenen. In
planologisch opzicht is het van belang, dat de horecafunctie als een ondersteunende activiteit
ten behoeve van de sportieve en recreatieve functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de
kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als bedoeld
in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder niet
toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat geen
bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard. De
Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend. Gebleken is
dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële rechtspersoon als
bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan zal de
burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende voorwaarden, dienen af
te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van een partycentrum of
daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke horeca-activiteiten zijn
niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter voorkoming van eventuele
oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere horeca in de omgeving. In dat
verband is een passende lijst van horeca-activiteiten opgenomen in de bijlage behorende bij het
bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten). Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van
de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover dat in overeenstemming is met het
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bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat er dan ook geen bezwaar tegen het
opnemen van de bestemming.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.
2.7
Ontvankelijkheid
Op 2 december 2013 is de zienswijze per post ontvangen. De zienswijze is tijdig en op de juiste
wijze ingediend en is ontvankelijk.
Samenvatting zienswijze
1. Indiener geeft aan dat momenteel onvoldoende rekening wordt gehouden met de omgeving
omdat:
o geluidsoverlast wordt veroorzaakt (als gevolg van muziek en machine(s));
o buurtbewoners niet worden geïnformeerd over de organisatie van verlichte tochten;
o gemaakte afspraken (ten aanzien van het niet draaien van muziek en sluitingstijd om
23.00 uur) niet worden nagekomen;
2. Daarnaast maakt indiener bezwaar tegen het houden van feesten in de avonduren en
muziek;
3. Tenslotte verwijst indiener naar een artikel in het Gemerts Nieuwsblad met van 12 november
2013.
Bijgevoegd bij zienswijze:
Artikel Gemerts Nieuwsblad 12 november 2013.
Beantwoording zienswijze en conclusie
1. Het onderhavige bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In de
publicatie van de VNG “Bedrijven en milieuzonering; handreiking voor maatwerk in de
gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009)” is opgenomen welke (richt)afstand in acht
genomen moet worden tot gevoelige functies (o.a. woningen). Voor buurt- en clubhuizen
wordt ten aanzien van geluid tussen hindergevoelige bestemmingen een aanvaarbare
afstand van 30 meter aangehouden. In het onderhavige bestemmingsplan wordt deze
afstand ruimschoots gehaald: de afstand tussen het clubhuis en de meest nabij gelegen
woonbestemming bedraagt namelijk 100 meter.
Eventuele klachten ten aanzien van reeds bestaande activiteiten rondom de golfbaan en het
clubhuis dienen worden afgehandeld conform het instrumentarium van de Besluit algemene
regels inrichtingen (Barim). De hierin opgenomen voorschriften hebben als doel om zoveel
mogelijk bescherming te bieden tegen overlast. Indiener kan hiervoor een melding indienen
bij de gemeente, team Vergunningen en Toezicht.
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
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Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening i.c. het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere sportkantines,
horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve activiteiten in brede
zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan bijvoorbeeld leden,
golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden, deelnemers aan
golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP echter een bredere
functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere recreanten en bezoekers
van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht is het van belang, dat de
horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de sportieve en recreatieve
functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat
geen bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten van persoonlijke aard.
De Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven. De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van
een partycentrum of daarmee vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dergelijke
horeca-activiteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter
voorkoming van eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere
horeca in de omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten
opgenomen in de bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten).
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van de bestemming.
2. De sluitingstijd ten behoeve van reguliere horeca is geregeld in de Algemene plaatselijke
verordening; Zie daarnaast ook de beantwoording onder punt 1;
3. De golfbaan betreft primair een ledenbaan, waar leden kunnen golven en toeschouwers de
sport kunnen aanschouwen. Tevens biedt het plangebied plaats voor andere recreatieve en
golfactiviteiten die passen binnen de op het perceel rustende bestemming. De realisatie en
het huidige gebruik van de golfbaan met bijbehorende voorzieningen zijn eerder verankerd in
het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In bijbehorende bestemmingsomschrijving
‘golfbaan’ (artikel 8) is enkel aangegeven dat de gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve
doeleinden, in de vorm van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen’. Daarmee passen
de horeca-activiteiten zoals deze nu plaatsvinden niet binnen het bestemmingsplan “Bakelse
Plassen 2008”. Bij de ontwikkeling van de golfbaan is het echter altijd de bedoeling geweest
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dat de clubhuisfunctie ondersteund zou worden met een horecavoorziening voor leden,
toeschouwers en niet-leden. Dit ligt ook in de lijn met de doelstellingen uit het “Integraal
Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord waarvan de golfbaan onderdeel uit maakt (en dat
is opgesteld in het kader van het reconstructieplan “De Peel”) én het “Structuurplan “BakelMilheeze Noord”: waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt
beoogd. De golfbaan geldt namelijk samen met het recreatiegebied Nederheide als een
(boven)regionale toeristische trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder deze
voorzieningen en kwaliteiten zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen.
Daarbij maken veel van deze bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen
de gemeente, zodat ook andere bedrijven profiteren van het aantal toeristen van de
golfbaan. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend vermogen van de (horeca)
activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd worden als een aanvulling
op het bestaande voorzieningenniveau. Een en ander is ook verwoord in de nieuwsbrief van
december 2008 (zie bijlage 1). Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente GemertBakel met een oplage van 3.550 stuks en welke aan huis aan huis is verspreid in Bakel en
Milheeze en welke daarnaast verkrijgbaar was op de gemeente.
Van een duurzame verstoring van het voorzieningenniveau is dan ook geen sprake. De
horeca voorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed assortiment
van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed. Het toekennen van de bestemming
horeca aan het clubgebouw zoals deze nu voorligt past binnen het totale voorzieningen
niveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor een onevenredige duurzame verstoring van
het voorzieningenniveau.
Conclusie: naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld het bestemmingsplan aan te
passen conform bovengenoemde uiteenzetting. Door in de bestemmingsplanregels nadrukkelijk
de niet toegestane activiteiten als strijdig gebruik aan te merken (festiviteiten, zoals danceevents en bijeenkomsten van persoonlijke aard) met een omschrijving wat verstaan wordt onder
het begrip ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’. De toelichting van het bestemmingsplan bevat
een beschrijving het bestemde gebruik.
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Bijlage 1:
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7 Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.pdf

Bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel”
BIJLAGE II AMBTSHALVE AANPASSINGEN
Toelichting
- Een aantal zinnen zijn in de toekomstige tijd geschreven met de gedachte dat de
voorzieningen nog gerealiseerd dienen te worden. Omdat de voorzieningen reeds
gerealiseerd zijn, wordt voorgesteld deze zinnen in de tegenwoordige tijd te plaatsen;
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld het hoofdstukken m.b.t. de aanleiding van het
bestemmingsplan nader aan te vullen/ aan te scherpen om de doelstelling van het
plangebied te verduidelijken;
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld het provinciale- en gemeentelijke beleid samen te
voegen in één hoofdstuk. Om de samenhang met eerdere visies en plannen in relatie tot de
doelstellingen van dit plangebied nader, wordt daarbij voorgesteld een korte omschrijving
van deze beleidsstukken toe te voegen;
- Op 7 februari 2014 hebben de Provinciale Staten ingestemd met de aanpassing van de
structuurvisie RO 2010-2014 en de met de nieuwe Verordening Ruimte 2014. Voorgesteld
wordt de teksten in de toelichting hierop aan te passen;
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld om het hoofdstuk met betrekking tot de planopzet
nader aan te vullen en aan te scherpen. Daarbij wordt ook voorgesteld om een paragraaf toe
te voegen met een nadere uitleg over de ‘Staat van horeca-activiteiten’ en een nadere uitleg
over de Drank- en Horecavergunning (nader te noemen DHW) van de stichting
‘Beheerstichting Golfbaan Stippelberg’. Omdat de DHW een eigen vergunningstelsel kent,
voor zover planologisch relevant zal dit voornamelijk beschrijvend van aard zijn. Vanwege de
nauwe samenhang met de ‘Vereniging Golfclub Stippelberg’ is bij de geldende vergunning,
de Beheerstichting indertijd aangemerkt als een paracommerciële rechtspersoon, als
bedoeld in het toen geldende artikel 4 van de DHW. Op grond van dit artikel zijn indertijd
paracommerciële voorwaarden aan de vergunning verbonden om oneerlijke concurrentie
met de reguliere horeca te beperken en/of tegen te gaan. De Beheerstichting heeft een
nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend. Gebleken is dat de Beheerstichting
niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van
de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan zal de burgemeester een
reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende voorwaarden, dienen af te geven.
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld in de toelichting een nadere uitleg op te nemen over de
‘Staat van Horeca-activiteiten.
Planregels
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld de tekst in artikel 4.1 sub 3 aan te scherpen door deze
te koppelen aan de functieaanduiding “centrumvoorzieningen golfbaan” (sr-cvgb);
Verbeelding
Omdat de begrenzing van de bestemming en de aanduiding niet exact correspondeert met de
begrenzing van de bebouwing, wordt voorgesteld deze aan te passen.
Bijlagen
- Ter verduidelijking wordt voorgesteld in de bijlage ‘Staat van horeca-activiteiten’ per
categorie een omschrijving toe te voegen;
- Voorgesteld wordt de bijlage Uitwerking Natuurcompensatieplan IGP 2008 behorende bij het
‘BP Golfbaan 2008’ over te nemen in het onderhavige bestemmingsplan;

-

Voorgesteld wordt memo DPO op te nemen.

8 Binder Ingediende zienswijzen.pdf

ONTVANGEN
2 8 NOV, 2013
Burgemeester en Wethouders
van Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Bakel, 28 november 2013

Onderwerp: Herziening bestemmingsplan "Bakelse plassen 2008" Ontwerp bestemmingsplan
"Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

Geacht College,
Met dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik bezwaar aanteken tegen het ontwerp
bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in
Bakel"
Het is van het begin af aan de intentie geweest dat golfbaan en daarmee naar onoverkomelijk ook
het clubhuis een ledenbaan zou worden, alle energie werd gestoken in het opzetten van de
ledenbaan omdat dit de voorkeur had van de initiatiefnemers van de golfbaan.
Dit is zo ook herhaaldelijk geuit onder andere in de media zoals kranten.
Ook in de diverse informatieavonden voorafgaand aan het realiseren van de golfbaan aan
geïnteresseerde en direct betrokkenen zoals buurtbewoners is dit geuit.
Zelf waren wij in het begin bezorgd over de mogelijke overlast van de golfbaan en alsook het clubhuis
omdat die zo dicht bij ons woonhuis gesitueerd is, dat hebben wij in de diverse meetings met
betrokkenen zoals gemeente en golfbaan vertegenwoordigers (IGP) kenbaar gemaakt. Tijdens deze
meetings werd ons verzekerd dat beoefenaars van de golfsport heel rustige mensen zijn, zeker niet
luidruchtig daar dit niet gepast/geaccepteerd is in de golfsport
Daarbij stopt men met golfen/activiteiten zodra de zon onder is, zo heeft men ons onder andere
verzekerd dat er geen lichtmasten op de golfbaan zouden komen. dit ter ondersteuning aan het
gegeven dat alles in het teken staat van golfsport door leden van de club en daarmee alle
activiteiten hier rondom heen worden gehouden
Bovenstaande in ogenschouw nemend zijn de huidig geldende afspraken welke zijn vast gelegd in de
'Drank en Horecavergunning' met kenmerk DH2O10/007 van datum 20 juni 2011 in deze geest.
In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de voorwaarde van de drank en horecavergunning
U bevestig ook in een schrijven van 20 juni 2011 met kenteken BMO/BVC/JvR/329263 aan mij dat
"Op grond van artikel 4 van De drank- en horecawet zijn wij verplicht om aan een horecavergunning
voor een paracommerciële instelling voorschriften en voorwaarde te verbinden, die betrekking
hebben op het voorkomen van oneerlijke concurrentie. "
Derhalve is uw opmerking in uw schrijven ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel "Bij de realisatie van het clubhuis is echter
geconstateerd dat het gebruik van het clubhuis niet correct is verwerkt in het geldende
bestemmingsplan, waardoor het niet mogelijk is horeca-activiteiten t.b. v. niet-leden te exploiteren."
naar mijn mening dan ook niet correct

Indien u nu uitbreiding van horeca activiteiten zou toestaan is dit geheel in strijd met bovenstaande.
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Zodra activiteiten los staan van de leden en/of sport kunnen er vele activiteiten gevoerd worden
zoals vergaderingen, feesten en partijen etc, een en ander tot gevolg hebbende dat er meer mensen
komen dus nog meer verkeer over de toch al smalle achterafwegen bij ons. Meer activiteiten wil ook
zeggen meer kans op overlast door middel van geluidsoverlast maar ook door het zeer
waarschijnlijke gegeven dat activiteiten tot in de kleine uurtjes zullen doorgaan.
Dit alles zal zeker ons woongenot nadelig beïnvloeden.
We hebben eerder al kenbaar gemaakt in ons schrijven van 25 mei 2011 het niet eens te zijn met de
activiteiten welke het clubhuis nu al voert omdat men al activiteiten ten toon spreidt gericht op niet
leden door hen te faciliteren onder andere door het beschikbaar stellen van vergaderruimte.
Daarnaast adverteert men ook met een menukaart om zo niet leden zoals bijvoorbeeld fietsers te
trekken. Ook dit is niet in lijn met originele toezeggingen en vastgelegde afspraken.
Aan ons zijn mondeling en ook schriftelijk toezeggingen gedaan vastgelegd in een schrijven van 20
juli 2009 met kenmerk PROJ//CK/44330 welke u niet eenzijdig kunt wijzigen en daarom dient te
respecteren.
Verder dient u erop toe te zien dat Golfbaan de Stippelberg al zijn huidige activiteiten ten behoeve
van niet leden per direct staakt en daarmee de 'Drank en Horecavergunning' met kenmerk
DH2O10/007 van datum 20 juni 2011 respecteert.
Alles in overweging nemende kan het niet anders dan dat u de huidige drank en horeca vergunning
dient te respecteren en uw plannen tot uitbreiding van de (horeca)activiteiten ten behoeve van niet
leden dient af te wijzen.
Daarnaast wil ik u er misschien ten overvloede op wijzen dat alle gemeentes in Nederland extra
controles uitvoeren om te zorgen dat sportkantines en gelegenheden alleen gebruikt worden voor en
door leden en ten behoeve van sport gerelateerde activiteiten en geen commerciële activiteiten
mogen voeren in verband met oneerlijke concurrentie
In uw voorstellen gaat u ook hierin volledig aan voorbij

Wij verwachten van u een schriftelijke reactie binnen redelijke termijn

Marius van Otterdijk
Ven 4a
5761 RL Bakel
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T.J.H. Maas en
J.M. Maas-Sleegers
Wijbosch 4
5763 PT MILHEEZE

ONTVANGEN

Aan de Gemeenteraad van Gemert - Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

2 9 NOV, 2013

Milheeze, 28 november 2013.
Betreft: Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013:
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Geachte Raadsleden,
Bij deze maken wij bezwaar tegen het voornemen om voor de Centrumvoorziening Golfbaan
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" te wijzigen in Recreatie - Golfbaan "Gemert-Bakel
Buitengebied oktober 2013".
1. Het gebruik van het clubhuis is destijds wel correct verwerkt in het geldende
bestemmingsplan. Er zouden buiten de verenigingsactiviteiten om geen activiteiten
plaatsvinden voor niet-leden. Deze aspecten zijn destijds besproken met de beheerstichting en
waren niet relevant voor het bestemmingsplan.
2. De ontwikkeling van dit gebied is bedoeld voor de natuur, rust en stilte. De natuurpoort
vormt de spil en is het centrum van dit gebied om de parkeer- en horecagelegenheid te
centreren. Dit om de rest van het gebied te ontlasten. Ook vanwege het verstoringseffect voor
de flora en fauna. Deze keuze is gemaakt zodat er minder verstoring is voor de Hooizak.
3. Het is een golfbaan en clubhuis voor golfers. Desondanks wordt er naast het gebruik van de
golfbaan steeds meer activiteiten georganiseerd. Dit is ook in strijd met de
erfpachtovereenkomst en horecavergunning. Wordt dit nu beloond ?
Hierdoor ontstaat steeds meer overlast. Voor ons als buurtbewoners zou met deze herziening
nog meer overlastsituaties ontstaan. Ondanks meldingen gaat de gemeente niet zonder
formeel verzoek handhaven, ook omdat ze in deze zaak partner zijn van dezelfde partijen in
het project. De gemeente is zelf belanghebbende en participeert in het beheer van de golfbaan.
4. Er is sprake van oneerlijke concurrentie t.o.v. de reguliere horeca.
Toename van nog meer horeca-gelegenheden gaat ten koste van bestaande horeca met alle
gevolgen van dien.
Ondanks dat de gemeente partner is in de golfbaan gaan wij er als direct belanghebbenden er
vanuit dat onze zienswijze niet terzijde wordt geschoven.
Nadrukkelijk houden wij, of enige andere gemachtigde, het recht voor de zienswijze in een
later stadium nog te wijzigen en/of aan te vullen.
Met vriendelijke groet,

T.J.H. Maas,

J.M. Maas-Sleegers.

Van:
Gasterij De Gouden Leeuw
B.J.H.M.Romonesco
Sint Wilbertsplein 1
5761 BK Bakel

Nr.

2 9 NOV 2013

Aan:
College van burgemeester en wethouders
en Gemeenteraad
van de gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT-BAKEL

Gemeente Gemert-Bakel

Betreft:
Ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan
in Bakel"

Bakel, 28 November 2013

Geacht College van B en W, Gemeenteraad van Gemert-Bakel,
Hierbij maak ik bezwaar, tegen het voornemen om het bestemmingsplan "BAKELSE PLASSEN 2008"
te wijzigen, t.b.v. de horecagelegenheid.
Ik sluit me ook aan bij andere ingediende bezwaarschriften van omwonenden, collega's uit de horeca
en koninklijk Horeca Nederland..
Door een wijziging door te drukken, bevoordeeld de gemeente de golfbaanexploitatie en indirect zich
zelf, als mede verantwoordelijk voor de exploitatie.
Bij de beslissing om een golfbaan aan te leggen is beloofd dat hier een clubhuis, maar geen gewoon
restaurant, zou komen.
Nu al, zonder wijziging van het bestemmingsplan, kan men terecht voor bruiloften, feesten en
partijen en wordt op Facebook en ander media geadverteerd met deze mogelijkheden waar wij als
reguliere horecabedrijven, zonder subsidie, niet tegen kunnen concurreren.
Verder las ik dat de gemeente heeft laten weten niet handhavend te gaan optreden tegen de
golfbaan, dus u zegt omdat het de golfbaan is gedogen we ?
Dit is oneerlijke co
entie bevorderen. Willekeur !?

B.J.H.M. Romonesco
Gasterij De Gouden Leeuw
Bakel.
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X219
--------------Aan de Raad van de Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10000

5420 DA GEMERT

bezoekadres:
Fellenoord 230, Eindhoven
postadres:
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven
telefoon: +31(0)40 2445600
telefax: +31(0)40 2445411
e-mail: m.smets@keizersadvocaten.nl
website: www.keizersadvocaten.nl
Stichting Beheer Derdengelden
Keizers Advocaten
F. van Lanschot Bankiers N.V.
rekeningnr.: NL92FVLBO226879712

Tevens per telefax: 0492-366 325

Uw referentie:
Dossier: 201 3 0400/03 /nd
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. / Gemeente Gemert-Bakel; zienswijze inzake bestemmingsplan
"Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"
Eindhoven, 29 november 2013

Geachte Raad,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoten, de heer C.J.F. Maijer, mevrouw M.F.A.A. Maijer-Martens en de heer L.J.F.
Maijer, zaakdoende en wonende te (5763 BA) Milheeze aan het adres Kerkeind 23, dien ik
hierbij een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Cliënten exploiteren in de dorpskern van Milheeze een horecabedrijf betreffende een café met
een cafetaria/restaurantfunctie. De inrichting van cliënten beschikt over een zaal die
geëxploiteerd wordt voor feesten, partijen, koffietafels' etc. Cliënten worden in hun
bedrijfsbelangen benadeeld door het feit dat in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg horecaactiviteiten plaatsvinden.
De horeca-exploitatie in het clubhuis van de golfbaan vindt plaats in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment van cliënten. Exploitatie van de horeca-inrichting in het
clubhuis van de golfbaan vindt in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van cliënten
plaats. De exploitatie van het clubhuis valt voor een belangrijk deel in hetzelfde
marktsegment als de horeca-inrichting van cliënten.
Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" zijn in het
clubhuis van de golfbaan geen horeca-activiteiten toegestaan. In ieder geval zijn in het
clubhuis geen horeca-activiteiten toegestaan die betrekking hebben op het verstrekken van
dranken en gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan.

Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in the matter concerned.

/Keizers Advocaten
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Het ontwerp bestemmingsplan biedt na vaststelling de mogelijkheid om het clubhuis te
exploiteren als een volwaardige horeca-inrichting. Daartegen richt zich de zienswijze van
cliënten.
Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten aan Burgemeester en Wethouders verzocht
om handhavend op te treden tegen het gebruik van het clubhuis als volwaardige horecainrichting. Bij brief van 5 juli 2011 deelden Burgemeester en Wethouders mede dat mijn
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Op 14 juli 2011 heb ik uiteen
gezet dat cliënten weldegelijk belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Vervolgens
hebben Burgemeester en Wethouders bij besluit van 23 juli 2011 het handhavingsverzoek
afgewezen. Bij brief van 26 september 2011 heb ik namens cliënten tegen de afwijzing van
het handhavingsverzoek een bezwaarschrift ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift
wordt hierbij als productie 1 in het geding gebracht. De Burgemeester en Wethouders hebben
tot op heden niet beslist op het bezwaarschrift.
Uit de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat het huidige gebruik van het
clubhuis als volwaardige horeca-inrichting in strijd is met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Hieruit volgt dat Burgemeester en Wethouders het handhavingsverzoek ten
onrechte afgewezen hebben, zij hebben daarmee gehandeld in strijd met de beginselplicht tot
handhaving.
De weigering om handhavend op te treden in strijd met de beginselplicht tot handhaving, de
weigering om te beslissen op het bezwaarschrift van cliënten en het voornemen om het
bestemmingsplan aan te passen getuigen van handelen in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.
Cliënten zijn van mening dat door het clubhuis te bestemmen tot een volwaardige horecainrichting er een duurzame ontwrichting ontstaat van het voorzieningenniveau ter plaatsen.
Uit de toelichting behorende bij het bestemmingsplan blijkt dat er geen enkel onderzoek
verricht is naar de vraag of het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-inrichting in
Milheeze (als gevolg van de bestemmingswijziging moet het clubhuis gekwalificeerd worden
als een nieuwe vestiging van een horeca-inrichting) kan leiden tot sluiting van andere horeca
inrichtingen in de nabijheid zodat een onvoldoende voorzieningenniveau over blijft, in die zin
dat inwoners niet langer op aanvaardbare afstand van hun woonplaats gebruik kunnen maken
van de daar aanwezige horeca-inrichtingen. Door onderzoek achterwege te laten wordt de
bestemmingswijziging niet althans onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. Cliënten
concluderen op die grond dat vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan in strijd is met
het criterium goede ruimtelijke ordening.
Er had niet alleen onderzoek verricht moeten worden naar de vraag of toevoeging van een
nieuwe horeca-inrichting leidt tot vrees voor een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau maar ook naar aspecten als efficiënt ruimtegebruik en de gevolgen voor
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied waarin bestaande horeca-inrichtingen gevestigd zijn.
Te denken valt aan leegstand die als gevolg van de planwijziging kan ontstaan en de
verschraling die daar het gevolg van is.
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Het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-activiteit zal er toe leiden dat cliënten de
exploitatie van hun horeca-inrichting moeten sluiten. Daardoor zal een onvoldoende
voorzieningenniveau in Milheeze overblijven. Een horeca-inrichting zoals door cliënten
geëxploiteerd maakt onderdeel uit van de sociale behoefte van de bevolking van een typisch
plattelandsdorp als Milheeze. Met name voor minder mobiele inwoners (oudere zijn 100%
afhankelijk van een dergelijke horeca-inrichting). Fastfood/snacks vormen een onderdeel van
de eerste levensbehoefte. Ook de openstelling van de horeca-inrichting van cliënten te weten
11 uur per dag gedurende 6 dagen per week vormt een belangrijk onderdeel van het
voorzieningenniveau.
Opmerkelijk is dat uw Gemeente eigenaresse en erfpachter is van het onroerend goed.
Derhalve vermoeden cliënten een zekere belangenverstrengeling.
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om af te zien van de vaststelling
van het ontwerp bestemmingsplan.
Hoogachten

mr. M.T.C.A. Smets
gemachtigde
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Uw referentie: ROBCT/EK/390973
Dossier: 20110115/03 /mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel; bezwaarschrift tegen besluit tot
weigering handhavend optreden horeca-exploitatie clubhuis Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 september 2011

Geacht College,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, maak ik hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 jo artikel 7.1
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar tegen uw besluit van 23 juli 2011, verzonden
24 augustus 2011, tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen de horecaexploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak 7 te 5761 RZ
Bakel.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
Hierna volgen de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift bevat tevens het verzoek om in
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
I

Verzoek rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: la Awb verzoek ik u in te stemmen met rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter. De verplichte afwijzingsgronden als bedoeld in artikel
7: la lid 2 Awb doen zich in deze zaak niet voor. Naar mijn mening is de zaak geschikt voor
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Buiten kijf staat dat mijn cliënten het niet
eens zijn met uw standpunt dat de horeca-exploitatie van het clubhuis van Golfbaan
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Stippelberg niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is in deze zaak
het enige punt dat partijen verdeeld houdt. Over de feiten bestaat geen discussie. Daaromverzoek ik u om het bezwaarschrift door te zenden naar de Rechtbank 's-Hertogenbosch.
II

Gevolgde procedure

Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten een handhavingsverzoek ingediend (zie
productie 1). U heeft mij bij brief van 5 juli 2011 medegedeeld dat u van mening bent dat
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek (zie productie 2). Op
14 juli 2011 heb ik uiteengezet dat cliënten wel degelijk belanghebbenden zijn bij het
handhavingsverzoek (zie productie 3). Bij het bestreden besluit heeft u het
handhavingsverzoek afgewezen.
III

Juridische aspecten

M. 1

Cliënten zijn belanghebbenden bij het handhavingsverzoek

Wellicht ten overvloede herhaal ik hierbij dat mijn cliënten belanghebbenden zijn in de zin
van artikel 1:3 Awb jo artikel 1.2 Awb. Cliënten hebben immers een concurrentiebelang.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk, dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.
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Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
M.2

ToetsinLaan het ter plaatse geldende bestemmingsplan

111.2.1 Feiten

In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken. Cliënten hebben geconstateerd dat er zelfs
vergaderfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan (lokale) ondernemers voor het houden
van cursussen en dergelijke.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (zie productie 4) en 23 mei 2011 (zie productie 5) en het Golfmagazine van mei
2011 van voornoemde beheerstichting (zie productie 6).
Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
111.2.2 Besteff

ngsplan "Bakelse Plassen 2008"

Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan",
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
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geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8.5 jo
21.1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Ten onrechte concludeert u dat het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horecaactiviteiten op grond van de door u geciteerde tekst uit bladzijde 28 van de toelichting op het
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" toelaatbaar is. De toelichting bij een
bestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van het zogenaamde juridische plan. De
toelichting bevat dan ook geen zelfstandig toetsingskader voor het beoordelen van het gebruik
van gronden en bouwwerken. Als de plantoelichting gelezen zou moeten worden dat de
planwetgever de bedoeling heeft gehad om op ruime schaal horeca-activiteiten toe te staan,
hetgeen cliënten bestrijden, dan had hij dat uitdrukkelijk in de voorschriften op moeten
nemen. De planwetgever heeft dat niet gedaan zodat er geen andere conclusie mogelijk is dan
dat de gestelde activiteiten in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Door
het handhavingsverzoek af te wijzen op grond van het gestelde op pagina 28 van de
plantoelichting heeft u in strijd met de wet gehandeld.
IV

Producties

De volgende producties worden hierbij in het geding gebracht:
productie 1
productie 2
productie 3
productie 4
productie 5
productie 6
V

handhavingsverzoek d.d. 26 mei 2011;
brief d.d. 5 juli 2011 van Burgemeester en Wethouders;
brief d.d. 14 juli 2011 aan Burgemeester en Wethouders;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 28 april 201 l;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 23 mei 2011;
redactioneel artikel in het Golfinagazine van mei 2011.

Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat het bestreden besluit door u genomen is in
strijd met de wet. Ik verzoek u om dit besluit in heroverweging te nemen, te herroepen en
alsnog een handhavingsbesluit uit te vaardigen. Tenslotte verzoek ik u overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7:15 Awb om aan cliënten de kosten te vergoeden die zij hebben moeten
maken in verband met de juridische bijstand voor het indienen van bezwaar.
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t het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

'

'
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Uw referentie:
Dossier: 201101 1 5/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoek horecavoorziening Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 mei 2011

Geacht College,
Tot mij hebben zich gewend de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F.
en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, met het verzoek om namens hen een handhavingsverzoek in te dienen
inzake de horeca-exploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak
7 te 5761 RZ Bakel.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (bijlage 1 en 23 mei 2011 (bijlage 2 en het Golfmagazine van mei 2011 van
voornoemde beheerslichting (bijlage 3 .
In cooperation with law firms in Berlin, Brussels, DGsseldorf, Hamburg, Kóln, London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid.is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in the matter concerned.

Keizers Advocaten

2

Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8.5 jo
21.1 van de best-rrtmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aan de exploitant van de
horeca-inrichting een handhavingsbevel uit te vaardigen teneinde de met de wet strijdige
situatie te beëindigen. Ik wijs u erop dat u op grond van vaste rechtspraak in beginsel
verplicht bent om handhavend op te treden. Slechts op grond van bijzondere omstandigheden
kunt u van handhaving afzien. Dat doet zich voor indien er concreet zicht bestaat op
legalisering van de overtreding, doch dat is in casu niet het geval.
Op grond van het bepaalde in artikel 4:13 Awb dient u binnen acht weken na ontvangst van
dit verzoek een beslissing te geven. Cliënten gaan ervan uit dat u binnen deze termijn zult
beslissen op hun verzoek opdat zij geen rechtsmaatregelen behoeven te treffen om een
beslissing in rechte af te dwingen.

In fwachting van uw bericht, verblijf ik,
hoogachtend,

t

%

nar. M.T. C A. Smets
advocaat gemachtigde
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Geachte meneer,
Bij brief van 26 mei 2011, ontvangen 27 mei 2011, hebben wij uw verzoek tot handhaving
ontvangen ten aanzien van de horecavoorziening Golfbaan Stippelberg. U heeft dit verzoek
ingediend namens uw cliënten de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen"
V.O.F.en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer. In deze brief gaan wij in op dit verzoek.
Een verzoek tot handhaving kan worden gezien als een aanvraag in de zin van artikel 1:3
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij is het van belang dat het verzoek wordt gedaan
door een belanghebbende. In uw brief geeft u aan dat uw cliënten oneerlijke concurrentie
ondervinden van de horecavoorziening Golfbaan Stippelberg. Het is echter vaste
jurisprudentie dat concurrentie niet lijdt tot belanghebbendheid. Vooralsnog staan wij daarom
op het standpunt dat uw cliënten geen belanghebbende zijn. In het verzoek is geen nadere
onderbouwing aangegeven waarom er wel sprake is van het feit dat u cliënten
belanghebbende zijn.
Op basis van artikel 4:5 Awb stellen wij u in de gelegenheid om nader te onderbouwen dat uw
cliënten belanghebbende zijn. Wij verzoeken u om deze gegevens binnen vier weken na
verzenddatum van deze brief te overleggen. Indien er aan dit verzoek geen gehoor wordt
gegeven zullen wij beslissen op het verzoek conform de bij ons bekend zijnde gegevens.
Voor alle volledigheid delen wij u mee dat de termijn voor het beslissen op het verzoek tot
handhaving wordt opgeschort tot het moment van het indienen van de aanvullende gegevens,
dan wel het einde van de termijn voor het indienen van deze gegevens.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert
Telefoon
'0492) 378 500
-ex
0492) 366 325

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen. De
medewerkers van het loket zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur
en op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Het telefoonnummer is (0492) 378 500 of
stuur een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van
deze brief.
Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
de coordinator Ruimtelijke Ontwikkeling,

E-rnailadres
lerneente@gemert>akel.nl
sternet
AVww.gemert-bakél.nl
tankrekening
8.50.02.708
'ostbankrekening
0.69.661
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Uw referentie: RO/BCT/EK/390973
Dossier: 20110115/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoek horecavoorziening Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 14 juli 2011

Geacht College,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5 Awb stelt u mij bij brief van 5 juli 2011,
verzonden 7 juli 2011, in de gelegenheid om te onderbouwen dat mijn cliënten
belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek dat ik op 26 mei 2011 namens hen
ingediend heb.
U stelt dat mijn cliënten geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:3 Awb jo artikel
1:2 Awb. Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie waaruit naar
uw mening afgeleid kan worden dat een concurrentiebelang niet kwalificeert als een
rechtstreeks bij het verzoek tot handhaving betrokken belang.
Uw standpunt deel ik niet. Hierna zal ik uiteenzetten dat het concurrentiebelang wel degelijk
een bij een handhavingsverzoek rechtstreeks betrokken belang is.
Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie zonder concrete
rechterlijke uitspraken te noemen. waaruit de juistheid van uw stelling blijkt. Uit het
telefonisch onderhoud dat ik op dinsdag 12 juli 2011 met één van uw ambtenaren heb gehad
is mij gebleken dat u zich baseert op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State d.d. 7 oktober 2009, met zaaknummer 200900501/1/Hl. Uit deze uitspraak
blijkt geenszins dat het concurrentiebelang geen rechtstreeks bij een verzoek om handhaving
betrokken belang is. Uit rechtsoverweging 2.5 blijkt dat de stichting "Stichting tot het
tegengaan tot detailhandel op bedrijventerreinen" als verzoekster om handhavend op te treden
In cooperation with law ferms in Berlin, Brussels, Dusseldorf, Hamburg, Kóln, London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in tbc matter concerned.
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tegen detailhandelsactiviteiten niet als belanghebbende werd aangemerkt omdat het aldus de
Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede ligt om aan te nemen dat de stichting opgericht was
om haar oprichter in de gelegenheid te stellen een door deze in een andere hoedanigheid reeds
gevoerde procedure over te doen.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.
Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
Op grond van het voorgaande concludeer ik dat mijn cliënten wel degelijk belanghebbenden
zijn bij hun handhavingsverzoek. Derhalve dient u naar mijn mening het handhavingsverzoek
verder in behandeling te nemen.
In cooperation with law firms in Berlin, Brussels, Dusseldorf, Hamburg, Kóln, London and Paris.
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Ik wijs u er nogmaals op dat u overeenkomstig artikel 4:13 Awb binnen acht weken na
ontvangst van het handhavingsverzoek moet beslissen. Met inachtneming van artikel 4:15
Awb wordt die termijn slechts opgeschort met 6 dagen gerekend over de periode van 7 t/m
13 juli 2011. Mijn cliënten zullen u strikt aan deze termijn houden.

het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.
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mr. M.T.C.A. Smets
advocaat ), gemachtigde
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Golfbaan wordt
officieel geopend
GEMERa-QAKEL - Na een aantal len te vieren. Na het in gebruik nefeestjes vanwege nieuwe holes men van de driving range in mei
L.
wordt Golfbaan Stippelberg op za- 2o1o, drie keer negen holes (juni
terdag zi mei dan toch officieel ge- en oktober 2010, maart 2011) en
het clubhuis in januari 200 zit er
opend.
Er zijn wederom een paar feestelij- nu geen echt grote 'uitbreiding
meer in bet vat.
ke activiteiten gepland.
'
'Zo is er op 21 mei een bijzondere
golfwedstrijd voor een nog nader Bij.het ontwerp is rekening.gehouden met mogelijke grote toerbekend te maken goed doel.
En op zondag 22 mei is er een fees- nooien in de toekomst, waarbij betelijke ledensvedstrijd_ Dan kun- paalde holes verlengd of verwisnen belangsrellendén ook eenma- seld kunnen worden.
lig deelnemen aan een rondlei- Golfbaan Stippelberg ligt tussen
ding. Ook in het clubhuis aan de het water in een rustig natuurge- ,
Hooizak 7 in Bakel is het dat week- bied, met grillige contouren en
bosranden.
einde volop feest
DC 27-holes baan telt inmiddels Daarmee wil Golfbaan Stippelberg
bijna duizend leden en vormt on- nog meer publiek, trekken, mede
derdeel van het Integraal Gebieds- dank zij de aanwezige horeca. Ook
progranuua van Gemert-Bakel, dagjesmensen kunnen er terecht
waarbij voormalige landbouwgrond opnieuw is ingericht.} Voor meer informatie: +nvw:golfEerder waren er al een paar mijlpabaan-stippelberg:com.
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Restaurant ideale pitstop voor passanten
door Jan Winkelmolen

Uw gastheer: Frans Wijn
De horecabranche is restaurantmanager Frans Wijn
van huis uit (restaurant Dientje in Gemert) met de
paplepel ingegeven. Al bijna een halve eeuw is hij met
die bedrijfstak verbonden. "Het restaurant is voor
iedereen toegankelijk, of het nu om een kopje koffie of
een uitgebreide maaltijd gaat. Wij maken daarin geen
verschil", weet hij.
Bij de hoofdingang stuurt de trap bezoekers naar de
met veel sfeer ingerichte horeca-afdeling van het
clubgebouw. Het aparte restaurant telt 44 zitplaatsen.
De zitjes langs de glazen zijwanden bieden bezoekers,
zowel in de brasserie als in de lounge, een fascinerend
uitzicht over de golfbaan. Op het buitenterras is
nog eens plaats voor ruim 100 gasten. Frans Wijn
ziet de ontwikkelingen helemaal zitten. "Tijdens de
vakantieweken verwachten we veel passanten. Deze
locatie is bij uitstek geschikt voor een pitstop voor
wandelaars, fietsers, paardrijders en automobilisten.
In dit gebied zijn altijd veel recreanten actief en die
komen graag een kijkje nemen. Dat was vanaf het
begin al goed merkbaar'; aldus de horecaman.
Het restaurant is geschikt voor vele doeleinden, ook
voor grotere groepen. In de lounge is gelegenheid voor
een snelle hap. Er is een lunch- en avondkaart die per
seizoen wisselt. Gastvrijheid en kwaliteit lopen als een
rode draad door de filosofie van de manager."Onze
medewerkers stellen zich ten doel, het de gast zo
aangenaam mogelijk te maken."

Niet leden van harte welkom in het clubhuis en in de
driving rangel
Zoals onze Baanmanager vertelt in haar verhaal: het
clubhuis is een thuis voor iedereen! Regelmatig zien
we wandelaars, fietsers en wielrenners rondom de
golfbaan en vaak in het clubhuis. Ruiters hebben
de weg - na een prachtige rit over de ruiterpaden naar ons clubhuis gevonden. Een heerlijke lunch of
verfrissing is niet te versmaden en de paarden vinden
het heerlijk om in de schaduw, met een fris briesje van
de Bakelse Plassen te staan.
Voor minder validen is een speciale buitenom route
en aan de allerkleinsten ook gedacht. Het terras, de
lounge, bar en restaurant zijn uitermate geschikt om
te genieten van het prachtige uitzicht en de meest
bijzondere zonsondergangen!

Degenen die het golfspel nog
niet beoefenen

We zien veeljongeren in de driving range

en het graag eens willen uitproberen: onze golfpro's
brengen u graag de beginselen van het golfspel bij.
De dubbeldeks driving range is tijdens openingstijden
(zie website) gratis toegankelijk en is voorzien van 24
afsiagmatten en een aantal buiten afslagpiaatsen. In
de driving range staat een ballen automaat. Hier kunt
u tegen betaling een emmertje drijvende ballen halen.
Op verzoek en indien op voorraad verstrekken onze
receptionisten golfclubs die u voor gebruik op de driving

range mag lenen, zodat u drijvende ballen in de Bakelse
Plassen kunt slaan. De kunst is natuurlijk om een van de
op 50, 100, 150 en 200 meter gesitueerde eilandjes te
raken. Wilt u kort spel beoefenen? Dat kan..Als niet lid
mag u gratis gebruik maken van onze oefenfaciliteiten
bij de driving range. De faciliteiten aan de andere zijde
van het clubhuis, zijn alleen toegankelijk voor leden.
Daarnaast wordt het in de loop van het jaar

- afhankelijk van de conditie van de baan - mogelijk
om op basis van greenfee te komen spelen.

De Chefkok
Hij is nog jong, de chef-kok van het restaurant van
Golfbaan Stippelberg. Toch heeft Davy Willems uit
Deurne met zijn 22 lentes een enorme ervaring
opgebouwd. Hij is ambitieus, want in de toekomst
ziet hij het restaurant van de golfbaan graag vermeld
in de 'Lekker; de restaurant top 500. Veel mensen uit
deze omgeving, maar ook van ver daarbuiten, vinden
de weg al naar het clubhuis van Golfbaan Stippelberg.
Niet alleen golfers, maar ook wandelaars en fietsers
hebben de gewoonte even binnen te lopen om tijdens
een hapje, drankje, heerlijke lunch of diner te genieten
van het uitzicht en de activiteiten op de golfbaan.

Creativiteit en liefde voor het vak
Zijn hartstocht voor het beroep van kok ontstaat als
Davy de middelbare school in Deurne volgt en op
'snuffelstage' gaat in de keuken van het restaurant van
golfbaan De Golfhorst. Op dat moment weet hij dat hij
zich In het koksvak wil bekwamen en kiest ervoor om
een jaar als keukenhulp te blijven werken. Vervolgens
start Davy zijn opleiding tot kok aan de Gilde opleiding
in Venlo. Meester-kok Van Hautem is zijn mentor en
leert hem allerlei kneepjes van het vak. Diverse stages
volgen, zoals in de Heerlijckheid en't Hof van Deurne.
Chef-kok Paul Maas leert Davy creatief en met liefde
te werken met verse ingrediënten. Via Plein 5 belandt
Davy bij 'Ons Loes' in Helmond, waar hij zich als chef
de partie, bekwaamt in patisserie en desserts. Dat is
in het speciale Stippelberg appelgebak goed terug te
zien.
Perfect gerecht door combinatie van streekproduct
met seizoensgerecht
Dagelijks werkt Davy met zijn keukenploeg in de
supermodern ingerichte keuken. Het liefst maakt
hij gebruik van seizoens- en streekgerechten zoals
geitenkaas, paling, vlees van het Limousin rund
en verse landbouwproducten, die à la carte of als
verrassingsmenu kunnen worden besteld. Van
mayonaise tot jus de veau, alle bases van de gerechten
maakt hij zelf. Het verrassingsmenu wisselt per week
en biedt keuze uit, een, twee- ofdriegangen menu.
De à la carte kaart wordt per seizoen gewisseld, vaak
nog aangevuld met tijdelijke seizoensproducten zoals
asperges in de aspergetijd. In het restaurant kunnen
zo'n 45 gasten terecht. Het lounge gedeelte biedt
plaats aan 30 mensen. Vanaf eind maart tot en met

oktober telt het terras ook nog eens 100
zitplaatsen.

Grote gezelschappen
Ook voor grote gezelschappen draait hij zijn
handen niet om als er tijdig gereserveerd wordt.
Bij groepen van 8 personen of meer kunnen, op
afspraak, menu's worden besteld. Overleg met
de kok over het menu, bijzondere gerechten of
alternatieven bij allergieën, zijn altijd mogelijk.
De keuken is dagelijks geopend van 11.00 tot
21.00uur. In het weekend is het vaak erg druk en.
is het - om zeker te zijn van een plaats - goed om
tijdig te reserveren. Reserveren is mogelijk via de
receptie van Golfbaan Stippelberg: 0492-820020.
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postadres:
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Postbus 10000
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F. van Lanschot Bankiers NV,
rekeningvr.: NL92FVLBO226879712

Tevens per telefax: 0492-366 325

Uw referentie:
Dossier: 20130400/03/nd
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. / Gemeente Gemert-Bakel; zienswijze inzake bestemmingsplan
"Geneert-hakel Buitengebied oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakei"
Eindhoven, 29 november 2013

Geachte Raad,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.P. en
haar vennoten, de heer C.J.F. Maijer, mevrouw M,E;A,A, Maijer-Martens en de heer LJ,F,
Maijer, zaakdoende en wonende te (5763 BA) Milheeze aan het adres Kerkeind 23, dien ik
hierbij een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Cliënten exploiteren in de dorpskern van Milheeze een horecabedrijf betreffende een café met
een cafetaria/restaurantfunctie. De inrichting van cliënten beschikt over een zaal die
geëxploiteerd wordt voor feesten, partijen, koffietafels ' etc. Cliënten worden in hun
bedrijfsbelangen benadeeld door het feit dat in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg horecaactiviteiten plaatsvinden.
De horeca-exploitatie in het clubhuis van de golfbaan vindt plaats in hetzelfde
verzorgingsgebied en, marktsegment van cliënten. Exploitatie van de horeca-inrichting in het
clubhuis van de golfbaan vindt in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van cliënten
plaats. De exploitatie van het clubhuis valt voor een belangrijk deel in hetzelfde
marktsegment als de horeca-inrichting van cliënten.
Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" zijn in het
clubhuis van de golfbaan geen horeca-activiteiten toegestaan. In ieder geval zijn in het
clubhuis geen horeca-activiteiten toegestaan die betrekking hebben op het verstrekken van
dranken en gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan,
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Het ontwerp bestemmingsplan biedt na vaststelling de mogelijkheid om het clubhuis te
exploiteren als een volwaardige horeca-inrichting. Daartegen richt zich de zienswijze van
cliënten.
Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten aan Burgemeester en Wethouders verzocht
om handhavend op te treden tegen het gebruik van het clubhuis als volwaardige horecainrichting. Bij brief van 5 juli 2011 deelden Burgemeester en Wethouders mede dat mijn
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Op 14 juli 2011 heb ik uiteen
gezet dat cliënten weldegelijk belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Vervolgens
hebben Burgemeester en Wethouders bij besluit van 23 juli 2011 het handhavingsverzoek
afgewezen. Bij brief van 26 september 2011 heb ik namens cliënten tegen de afwijzing van
het handhavingsverzoek een bezwaarschrift ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift
wordt hierbij als productie 1 in het geding gebracht. De Burgemeester en Wethouders hebben
tot op heden niet beslist op het bezwaarschrift.
Uit de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat het huidige gebruik van het
clubhuis als volwaardige horeca-inrichting in strijd is met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Hieruit volgt dat Burgemeester en Wethouders het handhavingsverzoek ten
onrechte afgewezen hebben, zij hebben daarmee gehandeld in strijd met de beginselplicht tot
handhaving.
De weigering om handhavend op te treden in strijd met de beginselplicht tot handhaving, de
weigering om te beslissen op het bezwaarschrift van cliënten en het voornemen om het
bestemmingsplan aan te passen getuigen van handelen in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.
Cliënten zijn van mening dat door het clubhuis te bestemmen tot een volwaardige horecainrichting er een duurzame ontwrichting ontstaat van het voorzieningenniveau. ter plaatsen.
Uit de toelichting behorende bij het bestemmingsplan blijkt dat er geen enkel onderzoek
verricht is naar de vraag of het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-inrichting in
Milheeze (als gevolg van de bestemmingswijziging moet het clubhuis gekwalificeerd worden
als een nieuwe vestiging van een horeca-inrichting) kan leiden tot sluiting van andere horeca
inrichtingen in de nabijheid zodat een onvoldoende voorzieningenniveau over blijft, in die zin
dat inwoners niet langer op aanvaardbare afstand van hun woonplaats gebruik kunnen maken
van de daar aanwezige horeca-inrichtingen. Door onderzoek achterwege te laten wordt de
bestemmingswijziging niet althans onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. Cliënten
concluderen op die grond dat vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan in strijd is met
het criterium goede ruimtelijke ordening.
Er had niet alleen onderzoek verricht moeten worden naar de vraag of toevoeging van een
nieuwe horeca-inrichting leidt tot vrees voor een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau maar ook naar aspecten als efficiënt ruimtegebruik en de gevolgen voor
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied waarin bestaande horeca-inrichtingen gevestigd zijn.
Te denken valt aan leegstand die als gevolg van de planwijziging kan ontstaan en de
verschraling die daar het gevolg van is.

Op onze diensten Zijn van loepassing onze Algemene Voorva$rden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid ie beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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Het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-activiteit zal er toe leiden dat cliënten de
exploitatie van hun horeca-inrichting moeten sluiten. Daardoor zal een onvoldoende
voorzieningenniveau in Milheeze overblijven. Een horeca-inrichting zoals door cliënten
geëxploiteerd maakt onderdeel uit van de sociale behoefte van de bevolking van een typisch
plattelandsdorp als Milheeze. Met name voor minder mobiele inwoners (oudere zijn 100%
afhankelijk van een dergelijke horeca-inrichting). Fastfood/snacks vormen een onderdeel van
de eerste levensbehoefte. Ook de openstelling van de horeca-inrichting van cliënten te weten
11 uur per dag gedurende 6 dagen per week vormt een belangrijk onderdeel van het
voorzieningenniveau.
Opmerkelijk is dat uw Gemeente eigenaresse en erfpachter is van het onroerend goed.
Derhalve vermoeden cliënten een zekere belangenverstrengeling.
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om af te zien van de vaststelling
vin het ontwerp bestemmingsplan.
Ho'p

mr. M.T.CIA. Smets
gemachtig e
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1 Keizers Advocaten
bezoekadres:
Fellenoord 230, Eindhoven

postadres:
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Gemert-Bakel

telefoon: +31(0)40 2445600
tolcfax: +31(0)40 2445411

Postbus 10000
5420 DA GEMERT

e-mail: m,smets@keizer$advocaten.nl
website: www.keizersadvocaten.nl

aantekenen

Stichting Beheer Derdengelden
Keizers Advocaten

tevens per telefax: (0492) 366325

F. van Lanschot Bankiers N.V.
rekeningnummer: 22.68,79.712

Uw referentie: RO/BCTIEK/390973
Dossier; 20110115/03/mv
Betreft. Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel, bezwaarschrift tegen besluit tot
weigering handhavend optreden horeca-exploitatie clubhuis Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 september 2011

Geacht College,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, maak ik hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 jo artikel 7.1
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar tegen uw besluit van 23 juli 2011, verzonden
24 augustus 2011, tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen de horecaexploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak 7 te 5761 RZ
Bakei.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
Hierna volgen de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift bevat tevens het verzoek om in
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
1

Verzoek rechtstreeks beroep bii de administratieve rechter

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: la Awb verzoek ik u in te stemmen met rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter. De verplichte afwijzingsgronden als bedoeld in artikel
7:1 a lid 2 Awb doen zich in deze zaak niet voor. Naar mijn mening is de zaak geschikt voor
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Buiten kijf staat dat mijn cliënten het niet
eens zijn met uw standpunt dat de horeca-exploitatie van het clubhuis van Golfbaan
In cooperalion witti law firma in Berlin. Brussels, Ddeaeldorf, Hamburg. Mln. London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ie Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tol het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepssansprakelijkheidaverzekering wordtulrbelaald.
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Stippelberg niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is in deze zaak
het enige punt dat partijen verdeeld houdt. Over de feiten bestaat geen discussie. Daaromverzoek ik u om het bezwaarschrift door te zenden naar de Rechtbank 's-Hertogenbosch.
II

Gevolgde procedure

Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten een handhavingsverzoek ingediend (zie
productie 1). U heeft mij bij brief van 5 juli 2011 medegedeeld dat u van mening bent dat
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek (zie productie 2). Op
14 juli 2011 heb ik uiteengezet dat cliënten wel degelijk belanghebbenden zijn bij het
handhavingsverzoek (zie productie 3). Bij het bestreden besluit heeft u het
handhavingsverzoek afgewezen.
III

Juridische aspecten

111.1

Cliënten z jn belanghebbenden bil hethandhavingsverzoek

Wellicht ten overvloede herhaal ik hierbij dat mijn cliënten belanghebbenden zijn in de zin
van artikel 1:3 Awb jo artikel 1.2 Awb. Cliënten hebben immers een concurrentiebelang.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2,3, Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek, De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied Het is aannemelijk. dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde' soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.

In cooperatlon wlth law firma in Berlin, Brussels, Dusseldorf, Hamburg, Kbin, London end Paris.
Op onze diensten zun van Toepassing onze Algemeno Voorwaarden gedeponeerd bij de Komst van Koophandel te Eindhoven
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Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan,

111.2_ _ _ _Toetsrn aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
IIL2,1 Feiten
Xn het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken. Cliënten hebben geconstateerd dat er zelfs
vergaderfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan (lokale) ondernemers voor het houden
van cursussen en dergelijke.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (zie productie 4) en 23 mei 2011 (zie productie 5) en het Golfmagazine van mei
2011 van voornoemde beheerstichting (zie productie 6).
Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
111.2.2 Bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen, Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
in cooperation wilh law firms in Berlin, Brucscis. DOsseldorf,, Hamburg, Kdin. London and Paris. '
Op onze diensten zijn van roepaasing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel [e Eindhoven
Iedere oansprakeljjkheid is beperkt tot hel bedrag dot in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheldsvorzekering wordt uitbetaald.
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geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan rniet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8,5 jo
21.1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied", De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied",
Ten onrechte concludeert u dat het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horecaactiviteiten op grond van de door u geciteerde tekst uit bladzijde 28 van de toelichting op het
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" toelaatbaar is. De toelichting bij een
bestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van het zogenaamde juridische plan. De
toelichting bevat dan ook geen zelfstandig toetsingskader voor het beoordelen van het gebruik
van gronden en bouwwerken. Als de plantoelichting gelezen zou moeten worden dat de
planwetgever de bedoeling heeft gehad om op ruime schaal horeca-activiteiten toe te staan, hetgeen cliënten bestrijden,. dan had hij dat uitdrukkelijk in de voorschriften op moeten
nemen. De planwetgever heeft dat niet gedaan zodat er geen andere conclusie mogelijk is dan
dat de gestelde activiteiten in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Door
het handhavingsverzoek af te wijzen op grond van het gestelde op pagina 28 van de
plantoelichting heeft u in strijd met de wet gehandeld.
IV

Producties

De volgende producties worden hierbij in het geding gebracht:
productie 1
productie 2
productie 3
productie 4
productie 5
productie 6
V

handhavingsverzoek d.d. 26 mei 2011;
brief d.d. 5 juli 2011 van Burgemeester en Wethouders;
brief d.d. 14 juli 2011 aan Burgemeester en Wethouders;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 28 april 2011;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 23 mei 2011;
redactioneel artikel in het Golfmagazine van mei 2011.

Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat het bestreden besluit door u genomen is in
strijd met de wet, Ik verzoek u om dit besluit in heroverweging te nemen, te herroepen en
alsnog een handhavingsbesluit uit te vaardigen. Tenslotte verzoek ik u overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7:15 Awb om aan cliënten de kosten te vergoeden die zij hebben moeten
maken in verband met de juridische bijstand voor het indienen van bezwaar,

In cooperation with law firma in Berlin, Bntasels, Dl saeldorf, Hamburg, Ki51n, London and Paris.
Op onze dienden zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel le Eindhoven.
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het voorgaande vertrouw iku naar behoren te hebben geïnformeerd.

mr. M.T
advocaal
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Gemert-Bakel
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Stichting Beheer Derdengeldest
Keizers Advocaten

F, van Lanschot Bankiers N.V.
rekeningnummer: 226879.712

Uw referentie:
Dossier: 201101 1 5/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gomeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoekhorecavoorziening Goltbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 mei 2011

Geacht College,
Tot mij hebben zich gewend de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F.
en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, met het verzoek om namens hen een handhavingsverzoek in te dienen
inzake de horeca-exploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak
7 te 5761 RZ .Kakel.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten, Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken,
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 bifla e 1 en 23 mei 2011 (bijlage 2 en het Golfinagazine van mei 2011 van
voornoemde beheerstichting bi la e 3 ,
In cooperetion wilh 1w firma In Berlin. Brusaels, DOsseldorf, Hamburg. Kóln, London and Paria.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel le Eindhoven.
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Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan rBakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8,5 jo
21,1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestenuningsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die- hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aan de exploitant van de
horeca-inrichting een handhavingsbevel uit te vaardigen teneinde de met de wet strijdige
situatie te beëindigen. Ik wijs u erop dat u op grond van vaste rechtspraak in beginsel
verplicht bent om handhavend op te treden. Slechts op grond van bijzondere omstandigheden
kunt u van handhaving afzien. Dat doet zich voor indien er concreet zicht bestaat op
legalisering van de overtreding, doch dat is in casu niet het geval.
Op grond van het bepaalde in artikel 4;13 Awb dient u binnen acht weken na ontvangst van
dit verzoek een beslissing te geven. Cliënten gaan ervan uit dat u. binnen deze termijn zult
beslissen op hun verzoek opdat zij geen rechtsmaatregelen behoeven te treffen om een
beslissing in rechte af te dwingen.
In'efwachting van uw bericht, verblijf ik,

m, r. M.T..A. Smets
advocaat gemachtigde

In cooperation wlth law farms in Herlip, Br=els, IAsseldort; Hamburg, ICóln, London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamerven Koophandel te Eindhoven.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroopsaansprakeljkheldsvercekering wordt -uitbetaald.
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Onderwerp:

Verzoek tot aanvulling gegevens
Uw brief, ontvangen op:

O`\ V,A,1\!G. 14 op

27 mei 2011
Uw kenmerk:

2011011 51031mv
Ons kenm6rk:

RO/BCTIEK/390973
BlJlage(n):

Keizers advocaten
De heer mr. M.T.C.A. Smets
Postbus 1040
5602 BA EINDHOVEN

Gemeri :5j02011
Verzonden:

'y y

JULI 2G9

Geachte meneer,
Bij brief van 26 mei 2011, ontvangen 27 mei 2011, hebben wij uw verzoek tot handhaving
ontvangen ten aanzien van de horecavoorziening Golfbaan Stfppelberg. U heeft dit verzoek
Ingediend namens uw cliënten de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen"
V•O.F.en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer. In deze brief gaan wij in op dit verzoek.
Een verzoek tot handhaving kan worden gezien als een aanvraag in de zin van artikel 13
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij is bet van belang dat het verzoek wordt gedaan
door een belanghebbende. In uw brief geeft u aan dat uw cliënten oneerlijke concurrentie
ondervinden van de horècavoorziening Golfbaan Stippelberg. Het is echter vaste
jurisprudentie dat concurrentie niet lijdt tot belanghebbendheid. Vooralsnog staan wij daarom
op het standpunt dat uw cliënten geen belanghebbende zijn. In hot verzoek is geen nadere
onderbouwing aangegeven waarom er wel sprake is van het feit dat u cliënten
belanghebbende zijn.
Op basis van artikel 4:5 Awb stelten wij u in de gelegenheid om nader te onderbouwen dat uw
cliënten belanghebbende zijn. Wij verzoeken u om deze gegevens binnen vier weken na
verzenddatum van deze brief te overleggen. Indien er aan dit verzoek geen gehoor wordt
gegeven zullen wij beslissen op het verzoek conform de bij ons bekend zijnde gegevens.

Voor alle volledigheid delen wij u mee dat de termijn voor het beslissen op het verzoek tot
handhaving wordt opgeschort tot het moment van het indienen van de aanvullende gegevens,
dan wel het einde van de termijn voor het indienen van deze gegevens.
Meer informatie
ostadros
ostbus 10.000
420 DA Gemert
emeenfehuis
dderpleln 1
:21 CV Gemert
^lelaon
1.92) 379 500
x
$92)$5002ó

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen. De
medewerkers van het loket zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur
en op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Het telefoonnummer is (0492) 378 500 of
stuur een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van
deze brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
de coordinator Ruimtelijke Ontwikkeling,

mailadres
neente@gemert<el,nl

?_m el
'w.gemeit-bakel,nl
'ikrek&ning
60,02.708
slbankrekening
69.991

mevrouw fr. E_P.A.G_ Steijaert
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1 Keizers Advocaten
bezoekadres:
Fellenoord 230, Eindhoven
postadres:
Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Gemert-Bakel

telefoon: +31(0)40 2445600
telefax: +31(0)40 2445411

postbus 10000
5420 DA GEMERT

e-mail: m.amets@keizersadvocaten.nl
website: www.keizersadvocaten.nl

aantekenen

tevens per telefax: (0492) 366325

Stichting Beheer Derdengelden
Keizers Advocaten
F. van Lapschot Bankiers N.V.
rekeningnummer: 22.68, 79,712

Uw referentie: RO/BCTIEK/390973
Dossier: 20110115/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoek horecavoorzioning Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 14 juli 2011

Geacht College,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5 Awb stelt u mij bij brief van 5 juli 2011,
verzonden 7 juli 2011, in de gelegenheid om te onderbouwen dat mijn cliënten
belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek dat ik op 26 mei 2011 namens hen
ingediend heb.
U stelt dat mijn cliënten geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:3 Awb jo artikel
1:2 Awb. Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie waaruit naar
uw mening afgeleid kan, worden dat een concurrentiebelang niet kwalificeert als een
rechtstreeks bij het verzoek tot handhaving betrokken belang.

Uw standpunt deel ik niet. Hierna zal ik uiteenzetten dat het concurrentiebelang wel degelijk
een bij een handhavingsverzoek rechtstreeks betrokken belang is.
Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie zonder concrete
rechterlijke uitspraken te noemen, waaruit de juistheid van uw stelling blijkt. Uit het
telefonisch onderhoud dat ik op dinsdag 12 juli 2011 met één van uw ambtenaren heb gehad
is mij gebleken dat u zich baseert op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State d.d. 7 oktober 2009, met zaaknummer 20090050111/H1. Uit deze uitspraak
blijkt geenszins dat het concurrentiebelang geen rechtstreeks bij een verzoek om handhaving
betrokken belang is, Uit rechtsoverweging 2.5 blijkt dat de stichting "Stichting tot het
tegengaan tot detailhandel op bedrijventerreinen" als verzoekster om handhavend op te treden
in cooperation witti law Eiris in Berli,i, Bntrgelg, Dneaeldort, Hamburg. Killn. London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepasirng onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel te Eindhoven,

ledere aansprakeltjkheld Is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakal^kheldsvenekering wordt uitbetaald.
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tegen detailhandelsactiviteiten niet als belanghebbende werd aangemerkt omdat het aldus de
Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede ligt om aan te nemen dat de stichting opgericht was
om haar oprichter in de gelegenheid te stellen een door deze in een andere hoedanigheid reeds
gevoerde procedure over te doen.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J,J, van Buuren en T.C, Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken b y een besluit, belanghebbende, Dit geldt ongeacht de vraag
of her concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in eik geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden 'geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.

Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
Op grond van het voorgaande concludeer ik dat mijn cliënten wel degelijk belanghebbenden
zijn bij hun handhavingsverzoek. Derhalve dient u naar mijn mening het handhavingsverzoek
verder in behandeling te nemen.
In cooperallon wlib law flnns In Berlin, Brussels, Dleseldorf, Kamburg, KBln. London and Paria
Op onze diensim zijn von toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel te t;indhoven.
Iedere aansprakelijkheid io beperkt tot het bedrag dat in het desbotrellondo geval onder onze beroepsaensprakelijkholdsverzekering wordt uitbetaald,
£n , ti ah Iin, et.eh r.n timiad rn ihw amn,,nI v,birh 9. ..f,? -1 n..d-. ,L- n...J,. -...C ,.,,:......^ r.-^.: ^,... -.,r.., z- L-------J
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ik wijs u er nogmaals op dat u overeenkomstig artikel 4:13 Awb binnen acht weken na
ontvangst van het handhavingsverzoek moet beslissen. Met inachtneming van artikel 4:15
Awb wordt die termijn slechts opgeschort met 6 dagen gerekend over de periode van 7 t/m
13 juli 2011. Mijn cliënten zullen u strikt aan deze termijn houden,

t het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

In caoperation with law Fums in Berlin, Erusscls, DAsscldorr, Hamburg, K.aln, London and Paris.
Op onze diensten zijn von toeleasing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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Golfbaan wordt
officieel geopend.
GEMEA7-RAM - Na een aantal
feesges vanwege nieuwe holes
wordt Golfbaan Stippelberg op zaterdagar mei dan toch officieel geoperid.

-Er 21jn wedei-om een paar feesten'ke activiteiten gepland.
Zd is ér op zr mei een bi}zonderd
golfivedstrijd voor een nog nader
bekend re maken goed doel.
En op zondag 22 naei It er een feestelijke ledenwedstrijd. Dan kunnen beiangs'rellendsn-ook eenmalig deelnemen aan een -rondleiding. Ook fa het Clubhuis aán de
hooizak y in Bakel Is het dat weekeinde volop feest
De 27-l1oles baan telt inmiddels
bijna duizend leden en yormt onderdeel van het Integraal Gebiedsprogramma van Gemert-Bakel,
waarbij ' voormalige landbouwgrond opnieuw Is ingericht
eerder waren er al een paar mijlpa-

len te vieren. Na her in gebruik nemen van.de driving range In mei
aoio, driekeer negen holes (juni
en oktober zoio, naart ooit) en
het clubhuis In Januari Zou zit ér
nu geen echt grote uitbreiding
meer in het vat.
Bij.het ontwerp Is rekening.gehouden met mogelijke grote . toernooien Iri de toekomst, waarbij be:.,
paalde holes verlengd of.verwlsseld kunnen worden.
Golfbaan Stippelberg ligt tussen
her water in een rustig natuurgebied, reet grillige contouren en
bosranden.
Daarmee vvll Golfbaan Stippelberg
nog meer publiek. trekken, mede
dank zIj de aanwezige horeca. Ook
dagjesmensen kunnen er terecht.
Voor meer informatie, m+nv gelf•
baan.5Uppelbergcom.

L.
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Restaurant ideale pitstop voor passanten
doorJan Winkelmalen

Uw gastheer: Frans Wijn
De horecabranche is restaurantmanager Frans Wijn
van huis uit (restaurant Dientje In Gemert) met de
paplepel ingegeven, Al bijna een halve eeuw is hij met
die bedrijfstak verbonden. "Het restaurant is voor
iedereen toegankelijk, of het nu om een kopje koffie of
een uitgebreide maaltijd gaat, Wij maken daarin geen
Verschaf', weet hij.
BIJ de hoofdingang stuurt de trap bezoekers naar de
met veel sfeer Ingerichte horeca-afdeling van het
clubgebouw, Het aparte restaurant telt 44 zitplaatsen.
De zitjes langs de glazen zijwanden bieden bezoekers,
zowel in de brasserie als in de lounge, een fascinerend
uitzicht over de golfbaan. Op het bultenterras is
nog eens plaats voor ruim 100 gasten. Frans Wijn
ziet de ontwikkelingen helemaal zitten. "Tijdens de
vakantieweken verwachten we veel passanten. Deze
locatie is bij uitstek geschikt voor een pitstop voor
wandelaars, fietsers, paardrijders en automobilisten.
In dit gebied zijn altijd veel recreanten actief en die
komen graag een kijkje nemen. Dat was vanaf het
begin al goed merkbaar', aldus de horecaman,
Het restaurant is geschikt voor vele doeleinden, ook
voor grotere groepen. In de lounge is gelegenheid voor
een snelle hap. Er is een lunch- en avondkaart die per
seizoen wisselt. Gastvrijheid en kwaliteit lopen als een
rode draad door de filosofie van de manager."Onze
medewerkers stellen zich ten doel, het de gast zo
aangenaam mogelijk te maken;'

Niet leden van harte welkom In het clubhuis en in de
driving rangel
Zoals onze Baanmanager vertelt in haar verhaal; het
clubhuis is een thuis voor iedereen! Regelmatig zien
we wandelaars, fietsers en wielrenners rondom de
golfbaan en vaak in het clubhuis. Ruiters hebben
de weg - na een prachtige rit over de ruiterpaden naar ons clubhuis gevonden. Een heerlijke lunch of
verfrissing is niet te versmaden en de paarden vinden
het heerlijk om In de schaduw, met een fris briesje van
de Bakelse Plassen te staan.

Voor minder valfden Is een speciale buitenom route
en aan de allerkleinsten ook gedacht. Het terras, de
lounge, bar en restaurant zijn uitermate geschikt om
te genieten van het prachtige uitzicht en de meest
bijzondere zonsondergangenl
Degenen die het golfspel nog
niet beoefenen

We zien Veeljongeren in de driving range

en het graag eens willen uitproberen; onze golfpro's
brengen u graag de beginselen van het golfspel bij.
De dubbeldeks driving range Is tijdens openingstijden
(zie website) gratis toegankelijk en is voorzien van 24
afslagmatten en een aantal buiten afslagplaatsen. In
de driving range staat een ballen automaat. Hier kunt
u tegen betaling een emmertje drijvende ballen halen.
Op verzoek en indien op voorraad verstrekken onze
receptionisten golfclubs die u voor gebruik op de driving
range mag lenen, zodat u drijvende ballen in de Bakelse
Plassen kunt slaan. De kunst Is natuurlijk om een van de
op 50, 100, 150 en 200 meter gesitueerde eilandjes te
raken. Wilt u kort spel beoefenen? Dat kan..Als niet lid
mag u gratis gebruik maken van onze oefenfacilitelten
bij de driving range. De faciliteiten aan de andere zijde
van het clubhuis, zijn alleen toegankelijk voor leden.
Daarnaast wordt het in de loop van het jaar

- afhankelijk van de conditie van de baan - mogelijk
om op basis van greenfee te komen spelen.
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De Chefkok
HIJ is nog jong, de chef-kok van het restaurant van
Golfbaan Stippelberg. Toch heeft Davy Willems uit
Deurne met zijn 22 lentes een enorme ervaring
opgebouwd. Hij is ambitieus, want in de toekomst
ziet hij het restaurant van de golfbaan graag vermeld
in de 'Lekker', de restaurant top 500. Veel mensen uit
deze omgeving, maar ook van ver daarbuiten, vinden
de weg al naar het clubhuis van Golfbaan Stippelberg.
Niet alleen golfers, maar ook wandelaars en fietsers
hebben de gewoonte even binken te lopen om tijdens
een hapje, drankje, heerlijke lunch of diner te genieten
van het uitzicht en de activiteiten op de golfbaan.

Creativiteit en liefde voor het vak
Zijn hartstocht voor het beroep van kok ontstaat als
Davy de middelbare school in Deurne volgt en op
'snuffeistage' gaat in de keuken van het restaurant van
golfbaan De Golfhorst. Op dat moment weet hij dat hij
zich in het koksvak wil bekwamen en kiest ervoor om
een jaar ais keukenhulp te blijven werken. Vervolgens
start Davy zijn opleiding tot kok aan de Gilde opleiding
In Venlo, Meester-kok Van Hautem is zijn.mentor en
leert hem allerlei kneepjes van het vak. Diverse stages
volgen, zoals In de Heerlijckheld en't Hofvan Deurne,
Chef-kok Paul Maas leert Davy creatief en met liefde.
te werken met verse ingrediënten. Via Plein 5 belandt
Davy bij 'Ons Loes' In Heimond, waar hij zich als chef
de portie, bekwaamt In patisserie en desserts. Dat is
In het speciale Stippelberg appelgebak goed terug te
zien.

Perfect gerecht door combinatie van streekproduct
met selzoensgerecht
Dagelijks werkt Davy met zijn keukenploeg in de
supermodern ingerichte keuken. Het liefst maakt
hij gebruik van selzoens- en streekgerechten zoals
geitenkaas, paling, vlees van het Limausln rund
en verse landbouwproducten, die à la carte of als
verrassingsmenu kunnen worden besteld. Van
mayonaise tot jus de veau, alle bases van de gerechten
maakt hij zelf. Het verrassingsmenu wisselt per week
en biedt keuze uit, een, twee- of> Irlegangen menu.
De á la carte kaárt wordt per seizoen gewisseld, vaak
nog aangevuld met tijdelijke seizoensproducten zoals
asperges In de aspergetijd. in het restaurant kunnen
zo'n 45 gasten terecht. Het lounge gedeelte biedt
plaats aan 30 mensen, Vanaf eind maart tot en met

oktober telt het terras ook nog eens 100
zitplaatsen.

Grote gezelschappen
Ook voor grote gezelschappen draait hij zijn
handen niet om als er tijdig gereserveerd wordt.
Bij groepen van 8 personen of meer kunnen, op
afspraak, menu's worden besteld, overleg met
de kok over het menu, bijzondere gerechten of
alternatieven bij allergieën, zijn altijd mogelijk.
De keuken is dagelijks geopend van 11.00 tot
21.00uur. In het weekend is het vaak erg druk en.
is het - om zeker te zijn van een plaats - goed om
tijdig te reserveren. Reserveren Is mogelijk via de
receptie ven Golfbaan 5tippelberg:0492-820020. .

Feestzaal v.d. Broek - Cafe-bar Midnight
Dorpsstraat 40-42
info@cafemidnight.nl
Tel. 0492-342395

5761 BN Bakel
www.cafemidnight.nl

Rabo-bank 10.41.47.997

Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 AD GEMERT

Bakel, 21 november 2013
Betreft; Bestemmingsplan Golfclub Stippelberg

M. H.
Hierbij tekent ondergetekende bezwaar aan tegen het voornemen de vergunning zoals vastgesteld in
het bestemmingsplan Bakelse Plassen 2008 te herzien.
Het horeca gedeelte van golfclub De Stippelberg is in eerste instantie aangemerkt als kantine voor
leden van deze vereniging. Nu worden er al commerciële activiteiten georganiseerd waarvoor geen
vergunning is verleend en zij ten onrechte hun kantine exploiteren.
Als de vergunning gewijzigd wordt betekend dat voor de Bakelse horeca een aderlating en in mijn
geval een vermindering van dagtoerisme, feestjes en koffietafels.
In verband met de regels en wetten die er steeds maar bijkomen, denk aan het rookverbod en alcohol
verkoop vanaf 18 jaar, wordt het voor de horeca al steeds moeilijker, ook fietsroutes die
tegenwoordig via paracommerciële clubhuizen en niet door het centrum van Bakel gaan.
Als de horeca uit het centrum van Bakel wordt verlegd naar het buitengebied heeft niet alleen de
horeca hieronder te leiden maar tevens de winkeliers die steeds minder bezoekers in het centrum
kunnen verwelkomen.
In afwachting van uw bericht, met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
H.A. van den Broek
Van den Broek/ Van Rhee vof,

i„

Inschr.nummer KvK; 17129996

BTW-nr. NL809456187B01

Lid Horeca Nederland nr. 323894

Gemeenteraad Gemert-Bakel
Postbus 10 000
5420 DA GEMERT
Gemert, 28 november 2013

Betreft:
Zienswijze KHN inzake Ontwerp Bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober
2013 : Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de publicatie in het Gemerts Nieuwsblad van 18 oktober jl. ontvangt u
hierbij namens Koninklijke Horeca. Nederland Afdeling Gemert-Bakel-Boekel een zienswijze
aangaande de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel
Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"
In deze publicatie wordt aangeven dat het bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" voorzag in o.a.
de ontwikkeling van een golfbaan met bijbehorende voorzieningen (clubhuis, driving-range en
parkeerplaats) ter plaatse van de Bakelse Plassen.
U geeft hierbij zelf al aan dat de horeca een bijbehorende voorziening is voor de Golfbaan. De
Golfbaan was en is de hoofdmoot om het toen geldende bestemmingsplan aan te passen. Dat daar
voorziening als een clubhuis hoort, waarbij leden van de Golfbaan een drankje en een hapje kunnen
nuttigen vinden wij een normale zaak.
Het gehele complex vinden wij een prachtige voorziening en wij zien dit ook zonder meer als een
toegevoegde waarde aan het recreatie aanbod in de Gemeente Gemert-Bakel en de ons omliggende
regio.
Wij hebben echter wèl veel moeite met het feit dat B&W van Gemert-Bakel nu voorstellen om de
bestemming "ondersteunende horeca" om te zetten in "zelfstandige horeca".
De golfbaan en de bijbehorende voorzieningen zijn met subsidiegelden tot stand gekomen en
daarmee onderscheidt de Golfclub zich op geen enkele wijze van iedere andere sportvereniging in de
Gemeente Gemert-Bakel.

Als u deze wijziging van het bestemmingsplan toe staat, zet u daarbij impliciet ook de deur open voor
alle tennis-, voetbal-, hockeyverenigingen etc. om ook een bestemmingsplanwijziging aan te vragen.
Welke reden heeft u dan nog om deze verzoeken af te wijzen ?
De gemeente Gemert-Bakel creëert op deze manier locaties waar zelfstandige horeca plaats mag
vinden, gesubsidieerd met gelden van de gemeenschap. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
Bovendien is de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg -geheel conform de wettelijke voorschriftenop dit moment in het bezit van een Drank- en Horecawetvergunning met beperkende voorwaarden.
Deze beperkende voorwaarden houden o.a. aan dat er geen feesten en partijen van persoonlijke
aard zijn toegestaan en dat het Clubhuis uitsluitend alcohol mag verstrekken een uur voor, tijdens en
na de activiteiten die passen binnen de doelstelling van de Golfclub.
Deze vergunning is passend voor een paracommerciële instelling en dit dient ook te gelden voor de
bestemming waar deze paracommerciële instelling gevestigd is.
Wij zien dit voorstel van het College van B&W dan ook uitsluitend als een manier om een clubhuis
van een golfvereniging, een gesubsidieerd project, aan een commerciële status te helpen. Dit
vinden wij geen goede ontwikkeling en zien dan ook graag zien dat de exploitatie wordt voorgezet in
de huidige vorm.
Wij verzoeken u daarom niet akkoord te gaan met de door het College van B&W voorgestelde
wijziging van het bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze zienswijze mondeling toe te lichten.

Tel: 0492-363536
Mail: Veronique@time-out.nl

Aan de Raad van Gemeente Gemert-Bakel
Bakel: 28/11/13

Betreft: Zienswijze (ontwerp)bestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied
oktober 2013. Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel.
Bij deze willen wij een zienswijze (bezwaar) in dienen tegen bovengenoemd
plan.
Bij de realisatie van het Clubhuis is ons beloofd, dat er geen muziek gedraaid
werd en dat het Clubhuis om uiterlijk 23.00u dicht gaat.
Tot nu toe hebben ze zich nog niet aan zijn afspraken gehouden.
Diverse keren hebben mijn vriendin en ik geklaagd over de harde muziek die
soms draaien of zingen in de avond. Elke keer als we naar het Clubhuis belden,
duurde het zeer lang voor ze de telefoon opnamen.
Dit was niet raar, want de muziek stond dan zo hard dat ze de telefoon niet
wilden of konden horen. En wij zitten hier met 2 wakkere kinderen !
Ook organiseren ze soms in de avond verlichte tochten op de golfbaan. Dit is
niet zo zeer hinderlijk, maar ze kunnen dit toch wel even melden aan de
omwonenden. Wij komen er meestal pas achter als de honden aanslaan.
Vaak word er al om 6.00u begonnen met grasmaaien, ook hier worden de
kinderen van wakker. We ondervinden nog meer hinder, maar dat is nu niet
van toepassing. De Golfbaan heeft gewoon lak aan de buurt.

Dat er overdag eten en drinken wordt verstrekt aan niet leden/gebruikers van
de Golfbaan, vinden we niet erg.
Maar we willen GEEN Feesten in de avonduren en GEEN muziek. Ook zoals
afgesproken de tent om 23.00u dicht.

Aangezien dat Bakel ruim voldoende voorziet in Cafes en zalen, is dit ook niet
nodig en wenselijk.
In het Gemerts Nieuwsblad van 12 nov jl staat in een artikel dat de GEMEENTE
VIND DAT: Een sportkantine geen oneigenlijke concurrent voor de horeca mag
zijn. Zie de bijlage !!
Beetje raar om hier een uitzondering te gaan maken !!
Patrick Maas en Saskia IJkhout
Ven 6A, Bakel.

it^
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Raadsbesluit
Bijlage bij ag / Besluit nr.
Zaaknr. 774219
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Gemert-Bakel buitengebied oktober 2013,
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;
gelet op de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.8;
Besluit
1.
2.
3.

4.

5.

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals opgenomen in bijlage I;
De zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijgevoegde
antwoorden opgenomen in bijlage I;
Het
bestemmingsplan
"Gemert-Bakel
Buitengebied
oktober
2013,
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel" aan te passen volgens de ambtshalve
aanpassingen zoals opgenomen in Bijlage II;
Het
bestemmingsplan
"Gemert-Bakel
Buitengebied
oktober
2013,
Centrumvoorziening
Golfbaan
in
Bakel"
met
planidentificatie
NL.IMRO.1652.BPCVGolfbaan-VA01 gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen
zoals opgenomen in Bijlage I en II;
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.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 24 april 2014.
de raad voornoemd,

Handtekeninggriffier

Handtekeningvoorzitter

10 informatienota.pdf

Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel
(partiële herziening)
A. Voorontwerp-bestemmingsplan:
Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient overleg gepleegd te worden met
de betrokken overheidsinstanties waaronder de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en
Maas. Gezien de geringe aanpassing waarin dit bestemmingsplan voorziet, alsmede het feit dat het
huidige bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”, waarin de horeca activiteiten wel zijn voorzien in
de toelichting van het plan, door de provincie Noord Brabant en het Waterschap is goedgekeurd, is er
voor gekozen om geen expliciet vooroverleg te voeren en direct de ontwerpfase te starten.

B. Ontwerp-bestemmingsplan en zienswijzen:
Het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013 Centrumvoorziening
Golfbaan in Bakel” heeft met ingang van 21 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Tot en met 2 december 2013 kon een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp bij de
gemeenteraad in dienen. In totaal zijn er zeven zienswijzen ingediend.

C. Planontwikkeling:
4.1. Planbeschrijving
Als gevolg van een onvolkomenheid in de planregels van het bestaande BP “Bakelse Plassen 2008”
1
is het niet mogelijk om ter plaatse van het restaurant, horeca-activiteiten voor gasten van buiten te
exploiteren. Het geldende bestemmingsplan voorziet nu alleen in het exploiteren van horecaactiviteiten voor de leden van de golfbaan (para-commercieel) omdat de gronden enkel zijn bestemd
voor ‘dagrecreatieve doeleinden’ en hierin het begrip horeca-activiteiten niet nader is gespecificeerd.

4.2. Ruimtelijke onderbouwing
• Huidige situatie
2
In de Verordening Ruimte is de locatie van het clubhuis is gelegen binnen de zogeheten
‘groenblauwe mantel’. De VR maakt het binnen deze zone mogelijk om onder voorwaarden
dagrecreatie te ontwikkelen. Gezien het feit dat de golfbaan met de bijbehorende voorzieningen reeds
planologisch zijn geregeld, is niet meer aan de orde om deze ontwikkeling strikt te toetsen aan de
voorwaarden van artikel 11.9. De voorgenomen wijziging waardoor de horeca activiteiten binnen het
clubhuis voor de golfbaan juridisch worden verankerd, past binnen de bepaling van dagrecreatie
(bedrijfsmatige uitoefening van diensten op het gebied van recreatie, met de daarbij behorende
voorzieningen). In het geldende bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” is het gebied bestemd voor
‘dagrecreatieve doeleinden’. Om de exploitatie van horeca voor niet-leden mogelijk te maken is in de
bestemmingsomschrijving ‘recreatie-golfbaan’ een extra bepaling opgenomen dat tevens horecaactiviteiten categorie 1 en 2 zijn toegestaan.

Plankaart: huidige situatie

1. Door de gemeenteraad vastgesteld op 9 oktober 2008;
2. De Verordening Ruimte Noord-Brabant is op 17 juni 2010 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Op 13
september 2013 is het ontwerp van de Verordening Ruimte 2014 ter inzage gelegd.

1

• Onderzoeken en overeenkomsten
In het moederplan “Bakelse Plassen 2008” zijn alle eerder benodigde onderzoeken uitgevoerd.
Bovengenoemde aanpassing heeft hier geen invloed op.
Gezien het feit dat de golfbaan met de bijbehorende voorzieningen reeds planologisch zijn geregeld,
is niet meer aan de orde om deze ontwikkeling strikt te toetsen aan de voorwaarden van artikel 11.9.
De voorgenomen wijziging waardoor de horeca activiteiten binnen het clubhuis voor de golfbaan
juridisch worden verankerd, past binnen de bepaling van dagrecreatie (bedrijfsmatige uitoefening van
diensten op het gebied van recreatie, met de daarbij behorende voorzieningen).
Voor
alle
particulier
geïnitieerde
initiatieven
is
het
gebruikelijk
om
een
planschadeverhaalsovereenkomst tussen de aanvrager en de gemeente te sluiten. T.b.v. het
oorspronkelijk BP “Bakelse Plassen 2008” heeft de gemeente d.d. 10-12-2009 een
samenwerkingsovereenkomst met de Beheersstichting Golfbaan Stippelberg gesloten. In artikel 4.5
van de samenwerkingsovereenkomst is gesteld dat bij een toegekend verzoek tot planschade, de
vordering wordt verhaald op de Beheersstichting. Naast de samenwerkingsovereenkomst is de
gemeente d.d. 10-12-2009 ook een erfpachtovereenkomst aangegaan, waarin echter niets is
opgenomen t.a.v. planschade. Omdat artikel 11 van samenwerkingsovereenkomst beschrijft dat de
samenwerkingsovereenkomst is beëindigd zodra de erfpachtovereenkomst is gepasseerd, kunnen
eventuele planschade niet verhaald worden op Beheersstichting Golfbaan Stippelberg maar zijn deze
voor rekening van de gemeente.

2
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Bakel-Milheeze

Streven voorjaar 2010 golfbaan speelklaar

‘Als golfliefhebber iets moois neerzetten’

Het gebied tussen natuurgebied De Stippel-

Als fervent golfliefhebber is Grard van der Zanden, samen met zes golfers (het bestuur van de golfclub), aan de slag gegaan met het neerzetten van iets unieks: een
27-holes golfbaan in het IGP-gebied. In gesprek met Grard licht hij de plannen toe.

berg en de kernen Bakel
en Milheeze krijgt voor
een deel een nieuwe
functie: 400 hectare
wordt omgevormd tot
een waterrijk natuur- en
recreatiegebied met een
golfbaan, een strandbad,

Oorsprong in Gemert-Bakels
Golfkampioenschap

ook de golfschool, het restaurant, de greenkeeping en
het secretariaat. Dat levert werkgelegenheid op, die we

Sinds 2000 wordt jaarlijks het Gemert-Bakelse

regionaal proberen in te vullen. Nu zijn Cees van Leest

Golfkampioenschap georganiseerd. Grard ver-

en ik nog het aanspreekpunt, als de baan klaar is, kunnen

telt: ‘De organisatie moest natuurlijk uitwijken

inwoners van Bakel en Milheeze bij de manager terecht.’

een bezoekerscen-

naar een baan buiten onze gemeente.

trum en een camping.

Toen de plannen voor het IGP bekend werden,

Om dit te realiseren

is het idee geboren om een golfvereniging op

wordt de zandwin-

te richten. Dat is gebeurd in december 2006.

een prachtig natuurgebied, waar de inwoners van Bakel

ning Bakelse Plassen

Ons doel is om als golfclub gezond en kosten-

en Milheeze van gaan genieten. Ook het restaurant is

uitgebreid. Daarnaast is

dekkend te zijn. Daarbij hebben we maximale

voor iedereen geopend. We zijn nu bezig met het ontwer-

er ruimte voor landbouw

aandacht voor het ledenbelang en bieden we

pen van het clubhuis en de aanbesteding van de aanleg.

en andere economische

golf zo laagdrempelig mogelijk aan.’

Er gebeurt veel. Wij doen alles op vrijwillige basis, het

functies, in combinatie

Golf voor iedereen

met herstel van de landschappelijke waarden en
de aanleg van nieuwe
natuur. Deze ontwikkelingen vormen samen het

‘Golf is gewoon een dure sport’ zegt Grard.

‘Als het aan ons ligt, kunnen we in 2010 golfen. Het wordt

kost ons gemiddeld zo’n 8 tot 12 uur per week. Maar als
we na 4 jaar hard werken iets moois kunnen neerzetten,
dan ben ik ontzettend trots.’

‘Maar omdat we geen winstoogmerk hebben,
kunnen we de contributie betaalbaar houden.
Daarnaast kunnen mensen gebruik maken van
de 9 holes-baan, zonder lid te zijn. Je volgt

Integraal Gebiedspro-

dan vier introductielessen en vervolgens kun

gramma Bakel-Milheeze.

je voor 20 euro per keer golfen. Een leuke en

Met deze nieuwsbrief

betaalbare manier om kennis te maken met de

informeren wij u over de

golfsport.’

stand van zaken.

2010 speelklaar

Beheerstichting

Grard: ‘Momenteel heeft de vereniging 715
leden. Een aparte beheerstichting zorgt straks
voor het beheer en de exploitatie van de golfbaan. Onder de stichting vallen bijvoorbeeld
Grard van der Zanden legt aan een bezoeker van de wandeling in het toekomstig gebied van de golfbaan uit hoe de baan er uit komt te zien.

In gesprek met Tiny Teunesen en Willy Verbers

‘‘We begonnen in Bakel-Milheeze
met 250 bezwaarmakers‘
Al zestig jaar wint het familiebedrijf Teunesen Zand & Grint b.v. zand en grint.
Sinds 1993 ook bij de Bakelse Plassen. In een gesprek met directeur Tiny Teunesen en bedrijfsleider Willy Verbers leggen zij uit wat het bedrijf doet en wat de
plannen voor de komende 15 jaar zijn.

Wat is de historie van jullie bedrijf?

scheidt het water en het zand en het water gaat terug

Tiny vertelt: ‘Mijn vader is 60 jaar geleden begonnen met

naar de plassen. Via tunnels wordt het zand naar de

het winnen van zand en grint in Gennep. Vervolgens

installaties gebracht en vervolgens wordt het zand en grint

zijn daar locaties in Arcen, Venray, Bakel-Milheeze en

gescheiden door een zeef. Het grint wordt gewassen en

Lomm bijgekomen. En we hebben drie locaties in Duits-

gereinigd en in vier groottes gezeefd. Ook het zand wordt

land, net over de grens. Tegenwoordig runnen we het

gesorteerd in 4 groottes. We volgen het hele productie-

bedrijf met vier broers. We hebben allemaal onze eigen

proces vanuit de controlekamer, waar we ook kunnen

taken. Zo ben ik voor de Nederlandse locaties bezig met

ingrijpen als het niet goed verloopt’. Tiny vult aan: ‘Ons

grondzaken en vergunningen. In totaal hebben we 100

bedrijf is gespecialiseerd in het mengen van het zand en

man personeel. In Bakel werken 8 mensen. Vanuit ons

grint. Iedere fabrikant heeft zijn eigen ‘recept’ en wij kun-

hoofdkantoor in Heyen zijn nog eens 12 mensen aan

nen aan deze behoefte voldoen. Onze producten zetten

het werk voor Bakel. We proberen altijd personeel uit de

we af in de regio Eindhoven - Helmond. Zo heeft iedere

regio aan te nemen. Ook besteden we veel uit aan lokale

locatie haar eigen afzetgebied.’

bedrijven, zoals het transport. Dagelijks levert dit werk op
voor 40 mensen. Vroeger werden locaties door de provincie aangewezen. Dat leverde veel weerstand op. In 1988

Waarom het IGP?

‘Vijf jaar geleden zijn we in gesprek gegaan met de

hebben we de locatie in Bakel-Milheeze overgenomen.

gemeente’ zegt Tiny. ‘Vroeger werd de locatie voor het

Daar waren ze al 20 jaar bezig. We zijn begonnen met

winnen van zand aangewezen, tegenwoordig moet je

250 bezwaarmakers. Het heeft vier jaar geduurd voordat

eerst plannen maken die een brede maatschappelijke

de procedures helemaal rond waren en we daadwerkelijk

meerwaarde hebben. Dat komt er op neer dat je eerst

konden beginnen. Wat wel opvallend was, is dat toen we

moet nadenken wat de bestemming van de plassen wordt.

eenmaal aan de gang waren er heel weinig klachten zijn

Er ontstond toen het idee voor een golfbaan. Dat konden

geweest. Dat geeft veel voldoening.’

we ook mooi koppelen aan een initiatief dat al speelde in

Hoe gaat het winnen van zand en grint
in zijn werk?
‘Een baggerschip met zuiger ligt in de plassen en zuigt

water en zand op’, legt Willy uit. ‘Het water en zand wordt
getransporteerd met stalen leidingen. Een scheprad

het gebied. Buiten het golf zijn er meer belangen ingevuld,
zoals de natuurcompensatie en de realisatie van een
strandbad.’

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

Heeft u vragen over de exploitatie van ‘De Bakelse
Plassen’? Dan kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider Willy Verbers via telefoonnummer
(0492) 34 33 44. Uw vragen over grondzaken kunt u
rechtstreeks stellen aan Monique Schoofs via
telefoonnummer (0485) 51 25 00.

Tiny Teunesen en Willy Verbers

In gesprek met ...
Willy: ‘In het voorjaar gaan we beginnen met het aanleg-

is gebleken dat alleen een gedeelte van de golfbaan iets

gen van de contouren van de plassen bij de golfbaan.

natter is, daar is met de inrichting al rekening mee ge-

Daar zijn we zo’n vijf maanden mee bezig. We gaan op

houden. Voor de rest hebben we het goed in de hand. Er

twee plekken tegelijkertijd beginnen. Vervolgens starten

loopt nu een onderzoek om één van de plassen als buffer

we met de aanleg van het strandbad. Dat moet over zo’n

te gebruiken en daar werken we graag aan mee.’

twee tot drie jaar klaar zijn. Daarna gaan we de diepte in,
tot maximaal 30 meter. We horen af en toe het verhaal dat
we per jaar meer zand en grint gaan winnen. Dit is een

Wanneer is het klaar? En dan?

‘Met de aanstaande uitbreiding van de zandwinning is

misverstand. Gedurende de komende 15 jaar blijven we

vijftien jaar gemoeid. Over vijf jaar gaan we verder over

de zelfde hoeveelheid zand en grint per jaar winnen.’

de toekomst denken’ vertelt Tiny. ‘In Zuid-Oost Brabant

Er is bezorgdheid bij de omgeving over de
effecten op het grondwaterpeil. Wat is de
ervaring van de Peelhorst hiermee?

gaan we dan op zoek naar een nieuwe locatie. Niet alle
locaties zijn geschikt voor zandwinning. We moeten bij
de Peelrandbreuk in de buurt zoeken tussen Deurne en
Volkel. Maar eerst maar eens aan de slag met het IGP.

‘We hebben acht locaties en er is nog nooit zoveel onder-

10 personen van ons bedrijf zijn inmiddels al lid van de

zocht als bij de Bakelse Plassen’, zegt Tiny. ‘Samen met

golfclub en ik denk dat ik er ook aan moet geloven en mijn

het waterschap hebben we genoeg knoppen waaraan we

golfvaardigheidsbewijs moet gaan halen.’

kunnen draaien, mocht er iets gebeuren. Uit onderzoek

Fase 0: Natuurcompensatie
In het IGP-gebied is men begonnen met het aanplanten

als gevolg van de plannen verdwijnt op andere plekken

van nieuwe natuur op enkele percelen. Hiermee wordt uit-

is gecompenseerd op het moment dat het bos gekapt

voering gegeven aan de natuurcompensatie. Het kan ge-

gaat worden. Die plekken zijn aangewezen, de grond is

zien worden als een soort ‘fase 0’ voor de uitvoering van

beschikbaar en ook is bekend hoe de inrichting eruit ziet.

de plannen. Volgend voorjaar wordt er namelijk gestart
met de werkzaamheden voor onder meer de uitbreiding

De natuurcompensatie levert een aantal pluspunten op.

van de Bakelse Plassen, de aanleg van een recreatieplas

Zo wordt er meer nieuwe natuur gerealiseerd dan er

en de golfbaan. Om met die werkzaamheden te kunnen

verdwijnt, en ook de verscheidenheid aan soorten planten

beginnen, moet aan een aantal voorwaarden worden

en bomen is groter dan in het bos dat wordt gekapt. Het is

voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de natuur die

het beste voor de nieuwe natuurgebieden om de aanplant
al vroeg in dit plantseizoen uit te voeren. Daarom wordt
vanaf 19 november op een aantal percelen in het gebied
jonge beplanting aangebracht. Het gaat om landbouwpercelen ten noorden van het Witven aan de bosrand, enkele
percelen ten oosten van de Kaak in de bossen en de zone
rondom de toekomstige golfbaan.

Tot slot...
Hoe staat het met de procedures?

Wat gaat er gebeuren in 2009?

In het afgelopen half jaar zijn procedureel belangrijke stappen

Alles is erop gericht om in het voorjaar van 2009 te beginnen met

gezet om de plannen te kunnen realiseren. Een belangrijke dag

de werkzaamheden die moeten leiden tot een grootschalige ver-

voor het project was 9 oktober 2008. Toen heeft de gemeente-

andering van het gebied. Natuurlijk kan niet alles ineens. Zo zal

raad unaniem het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”

de zandwinning in ieder geval de komende jaren in fases worden

vastgesteld. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de

uitgevoerd. Rond april zullen de graafwerkzaamheden beginnen

bestemmingen in het kerngebied van het IGP. Hieronder vallen

bij de recreatieplas, in het noordoosten van het plangebied. Het

de golfbaan, de uitbreiding van de Bakelse Plassen, de omge-

eerste zand dat uit deze plas komt, wordt vervoerd naar de toe-

ving van de recreatieve poort en de omleiding van de Snelle

komstige golfbaan. Daar wordt het neergelegd in het reliëf dat op

Loop. Tijdens de raadsbehandeling is er speciale aandacht

het ontwerp van de golfbaan is aangegeven. Nagenoeg tegelij-

geweest voor de waterhuishouding. De gemeenteraad heeft

kertijd worden de westelijke oevers van de westelijke nieuwe plas

zich geschaard achter een initiatief van de ZLTO om een aantal

gegraven. Die oevers worden straks ook bij de golfbaan betrok-

maatregelen uit te voeren die ten goede komen aan een duur-

ken. Na een aantal maanden van grondwerkzaamheden wordt

zaam waterhuishoudingssysteem. Een van de voorgestelde

met de daadwerkelijke aanleg van de golfbaan begonnen. Ook

maatregelen is om de Bakelse Plassen meteen te gebruiken

wordt de Snelle Loop vanaf Landgoed Nederheide omgeleid en

voor waterberging (het ‘parkeren’ van overtollig water). Er wordt

aangetakt op de Esperloop. Ook rondom Landgoed Nederheide

nu onderzocht hoe dit geregeld kan worden.

zelf zal zichtbaar zijn dat het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-

Het bestemmingsplan is begin november naar de provincie ge-

Milheeze in de uitvoeringsfase is beland.

stuurd. Gedeputeerde Staten moeten het plan nu goedkeuren.

Beroepsprocedures kunnen de uitvoering nog wel vertragen.

Naar verwachting gebeurt dat eind februari 2009.

Er moet dan gewacht worden op een uitspraak van de hoogste

Tegelijkertijd met het bestemmingsplan heeft de procedure

rechters.

voor de ontgrondingsvergunning gelopen. Die vergunning is nu
door Gedeputeerde Staten definitief verleend. Dat besluit ligt
ter inzage. Er kan nog beroep worden ingesteld, dus het is nog
niet onherroepelijk.
Om de verplichte natuurcompensatie te kunnen realiseren is
er een wijzigingsplan opgesteld voor die percelen waarvan
de bestemming wijzigt van ‘agrarisch gebied’ naar natuur- en
bosgebied. Dat plan heeft inmiddels de procedure doorlopen.
Ook is er een start gemaakt met de aanleg van de natuurcompensatie.

Colofon
De nieuwsbrief IGP is een halfjaarlijkse uitgave van de gemeente Gemert-Bakel. De
nieuwsbrief wordt huis aan huis verspreid in Bakel en Milheeze en is daarnaast te
verkrijgen op het gemeentehuis.
Oplage:
3.550 stuks
Tekst en coördinatie:
Gemeente Gemert-Bakel
Fotografie: 	RJ Foto-Video Productie en gemeente Gemert-Bakel
Meer informatie:	Gemeente Gemert-Bakel,
Jacqueline van ’t Hof,
telefoon: (0492) 37 86 39,
e-mail: reconstructie@gemert-bakel.nl
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Hoofdstuk 1. Inleidende regels
Leeswijzer
Aan iedere bestemming zijn regels gebonden die te maken hebben met het gebruik van
de grond en van de zich daarop bevindende bouwwerken. Om er zeker van te zijn dat u
van alle rechten en plichten op de hoogte bent, wordt geadviseerd de planregels in de
volgende volgorde te lezen:
Hoofdstuk 1: Inleidende regels;
Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels;
Hoofdstuk 3: Algemene regels;
Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
De toelichting van het bestemmingsplan geeft u meer inzicht in de bedoelingen van het
bestemmingsplan.

Artikel 1.

Naamgeving

Dit plan kan worden aangehaald als bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied oktober
2013, Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel”.

Artikel 2.

Begrippen

Toelichting
Een bestemmingsplan moet zo duidelijk mogelijk aangeven wat wel en wat niet op een
bepaalde locatie is toegestaan en ook wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Om die
duidelijkheid te geven, moet een aantal kernbegrippen dat wordt gebruikt, duidelijk
worden omschreven. In artikel 2 ‘Begrippen’ wordt een juridisch sluitende omschrijving
gegeven van een aantal begrippen uit het plan. Voor degenen die met het plan te maken
krijgen, betekent een goede begripsomschrijving een stuk zekerheid. Immers bij het
toetsen van aanvragen om vergunning met of zonder afwijking van het bestemmingsplan
of wijziging op grond van het bestemmingsplan zullen burgemeester en wethouders deze
begripsomschrijvingen in voorkomende gevallen – moeten – hanteren. Dit geldt ook voor
de rechter, die een besluit moet beoordelen als daartegen beroep of hoger beroep is
ingesteld.
Plan
Het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013, Centrumvoorziening
Golfbaan in Bakel” van de gemeente Gemert- Bakel zoals vervat in de verbeelding en de
bijbehorende planregels;
Bestemmingsplan
De
geometrisch
bepaalde
planobjecten
als
vervat
in
het
GML-bestand
NL.IMRO.1652.BPCVGolfbaan-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen;
Verbeelding
De verbeelding, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het
plangebied zijn gelegen, zijn aangegeven;
Bijeenkomsten van persoonlijke aard
Bruiloften en partijen zoals deze zijn bedoeld in de Drank- en Horecawet;
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Aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
deze regels de regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/ of het bebouwen van
gronden;
Aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
Bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
Beeldkwaliteit
waardering en herkenning van alle visuele waarnemingen vanaf een bepaalde locatie;
Beeldkwaliteitplan buitengebied
geformuleerde en toetsbare beeldkwaliteiten opgenomen in een als zodanig door de raad
vastgesteld beeldkwaliteitplan, als bijlage behorende bij dit bestemmingsplan;
Bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak;
Bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. Het bestemmingsvlak is de
ruimtelijke eenheid, waarbinnen de bebouwing, de ondersteunende voorzieningen en de
groene erfinrichting ten behoeve van de desbetreffende bestemming zijn geconcentreerd;
Bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk;
Bouwlaag
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd;
Bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
binnen een bouwperceel bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn
toegelaten;
Bouwwerk
Elke bouwconstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond;
Bouwwerk geen gebouw zijnde
Een bouwwerk dat geen gebouw is;
Bijbehorend bouwwerk
de krachtens het bestemmingsplan toegelaten bebouwing, functioneel met een zich op
hetzelfde perceel bevinden hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd of
daarvan vrijstaand dat op een (bouw)perceel door zijn constructie en/of afmetingen
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
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Clubhuis
Eén van de voorzieningen ten behoeve van het functioneren van de golfbaan. Binnen deze
voorziening is een loungeruimte, restaurant met bijbehorende terrassen, zalen voor zakelijk
en overig gebruik, ontvangstreceptie, kantoorruimte, golfshop en facilitaire voorzieningen
zoals toiletten, kleedruimten met douchevoorzieningen, kluisjes en opslagruimte, voorzien;
Dagrecreatie
Het verblijf voor recreatieve doeleinden elders dan in of bij de eigen woning zonder dat daar
een overnachting elders mee gepaard gaat;
Defensiezones
Overkoepelende bepaling voor:
- obstakelvrije zones ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en landende
vliegtuigen (IHCS-zonering, invliegfunnel en radarverstoringsgebied);
- zones ter waarborging van een verblijfsgebied met een aanvaardbaar geluidsniveau (KEzonering en de geluidszone grondgebonden geluid);
- veiligheidszones vanwege munitieopslag;
Detailhandel
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop,
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor eigen
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit;
Extensieve recreatie
Die vormen van recreatie welke in hoofdzaak gericht zijn op natuur- en landschapsbeleving
en die naar hun aard harmoniëren met natuur en landschap, zoals wandelen, fietsen,
skeeleren, kanoën en paardrijden;
Gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
Gebruiken
Gebruiken, doen of laten gebruiken;
Hoofdgebouw
Gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende
of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;
Horecavoorzieningen
Voorzieningen voor het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaren voor gebruik
ter plaatse passend binnen de horecacategorie I en II zoals opgenomen in de Staat van
horeca-activiteiten;
Omgevingsvergunning
Vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht);
Perceelsgrens
Een kadastrale grens van een perceel;
Recreatie
Alle activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben;
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Recreatiebedrijf
Een bedrijf dat gericht is op het bieden van mogelijkheden ten behoeve van recreatief dagen nachtverblijf;
Ruimtelijke kwaliteit
Het behoud en de versterking van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorisch
waardevolle kwaliteiten maar ook een verbetering van de kwaliteit van de bebouwde
omgeving;
Voorgevelrooilijn
de denkbeeldige lijn over het perceel strak langs de voorgevel van een gebouw tot aan de
zijdelingse perceelgrenzen die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens
krachtens deze regels toegelaten afwijkingen;
Waterberging
Het in tijden van overvloedige neerslag tijdelijk vasthouden van water;
Waterhuishouding
De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebruikt,
verbruikt en afgevoerd wordt.
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Artikel 3.

Wijze van meten

Toelichting
Wat geldt voor de begripsbepalingen, geldt ook voor de wijze van meten, de manier dus
waarop wordt vastgesteld of in een concreet geval voldaan wordt aan de toegestane
hoogte, breedte, oppervlakte, onderlinge afstand, etc. Het bestemmingsplan moet
duidelijk aangeven hoe er moet worden gemeten.
Algemeen
De bepalingen in deze planregels over plaatsing, afstanden en maten zijn niet van
toepassing op goot- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels,
schoorstenen en soortgelijke ondergeschikte bouwdelen.
Peil
Het bouwpeil overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening, dan wel indien geen peil
overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het afgewerkte terrein;
Meetregels
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
De dakhelling
Langs het dakvlak gemeten ten opzichte van het horizontale vlak.
De goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel met dien verstande dat:
a. goten van het totaal aan dakkapellen met een gezamenlijke, kleinere breedte dan 50%
van de breedte van het dakvlak, waarin zij zijn geplaatst, topgevels, schoorstenen,
antennes en andere ondergeschikte bouwdelen, niet meegerekend worden;
b. de goothoogte van gebouwen met een rieten kap wordt gemeten vanaf het peil tot de
onderkant van de rieten kap;
c. voor platte daken geldt: vanaf het peil tot de snijlijn van de gevel met de bovenzijde van
het dakvlak.
De inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Ruimten, die tot 1
meter onder het peil zijn gelegen worden niet meegeteld bij het berekenen van de inhoud
van een gebouw.
De bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
liftschachten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
De lengte, breedte en diepte van een bouwwerk
Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
gemeenschappelijke scheidingsmuren)
De oppervlakte van een bouwwerk
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/ of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
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Bebouwd oppervlak
Het gezamenlijke oppervlak op een bestemmingsvlak van de gebouwen, en van uitsluitend
die vrijstaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die een overdekte ruimte vormen
tenminste 1 meter boven peil. Het oppervlak van de bouwwerken wordt gemeten door middel
van projectie en wel 1 meter boven peil.
De breedte van een bestemmingsvlak
Tussen de twee zijdelingse grenzen van het bestemmingsvlak, gemeten op een afstand van
10 meter van de naar de zijde van de weg gekeerde bestemmingsgrens.
De afstand tot een perceelsgrens
De afstand tot de zijdelingse/achterste perceelgrens: de kortste afstand van enig punt van
een gebouw of bouwwerk tot de zijdelingse/achterste perceelgrens.
De afstand tussen gebouwen
De kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

9

Hoofdstuk 2.

Bestemmingsregels

Hoofdbestemmingen

Artikel 4.

Recreatie - Golfbaan

Toelichting
De bestemming Recreatie- Golfbaan is toegekend aan gronden waar in combinatie met
natuurontwikkeling een golfbaan wordt voorgestaan. Dit betreft de golfbaan die is
ontwikkeld in het kader van het IGP Bakel-Milheeze (integraal gebiedsprogramma BakelMilheeze). Voorheen gold het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” voor dit gebied.
In dit bestemmingsplan is alleen als plangebied voorzien in het gebied waar het clubhuis
is gerealiseerd.
4.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor “Recreatie - Golfbaan” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. Dagrecreatieve doeleinden, in de vorm van een 18 holes golfbaan en een 9 holes par 3/4
oefenbaan en bijbehorende voorzieningen;
2. Ter plaatse van de functieaanduiding “centrumvoorzieningen golfbaan” (sr-cvgb), een
clubhuis;
3. Ter plaatse van de functieaanduiding “centrumvoorzieningen golfbaan” (sr-cvgb),
ondersteunende voorzieningen ten behoeve van het clubhuis te weten horeca-activiteiten
behorende tot categorie I en II van de Staat van horeca-activiteiten zoals opgenomen in
de bijlagen behorende bij dit bestemmingsplan;
4. Water, in de vorm van natuurlijke oevers, beekjes en vijvers alsmede
waterhuishoudkundige voorzieningen;
5. Behoud, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en waterhuishoudkundige waarden met
een zo sterk mogelijke ecologische en ruimtelijke samenhang.
4.2.
Bouwregels
Op de in 4.1. bedoelde gronden mag het volgende gebouwd worden met de volgende
maatvoeringen:
1.
Eén clubhuis;
2.
Bouwwerken geen gebouw zijnde ten behoeve van de in artikel 4.1. genoemde
bestemmingsomschrijving;
3.
De maximale oppervlakte van het clubhuis is 1200 m2;
4.
De maximale goothoogte van het clubhuis is 4,5 meter;
5.
De maximale bouwhoogte van het clubhuis is 10 meter;
6.
De hoogte van erfafscheidingen is maximaal 2 meter;
7.
De minimale afstand van bouwwerken tot de zijdelingse en achterste perceelsgrens
is 3 meter;
8.
De maximale hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde is 12 meter;
9.
De maximale oppervlakte van uitbreiding van het clubhuis zonder een door de
gemeente goedgekeurd erfbeplantingsplan is 20 m².
4.3.

Afwijken van de bouwregels

Algemene afwijkingsregels
In hoofdstuk 3 van dit bestemmingsplan staan de eventueel van toepassing zijnde algemene
afwijkingsregels.
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4.4.
Specifieke gebruiksregels
Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan:
1. Het gebruik ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering;
2. Festiviteiten, zoals dance-events en bijeenkomsten van persoonlijke aard.
4.5.

Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1. (Meerdaags) evenement
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de
gebruiksregels voor (meerdaagse) evenementen onder de voorwaarden dat:
1. Het evenement maximaal acht dagen duurt, exclusief de opbouw en afbraak van het
evenement;
2. Parkeren plaatsvindt op of aansluitend aan het evenemententerrein;
3. Er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aan de desbetreffende gronden
gegeven bestemming.
4.6.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden

4.6.1. Verboden uitvoering van werken en/of werkzaamheden
Het is verboden op of in de in 4.1. bedoelde gronden zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning):
1.
Afgraven, vergraven en egaliseren van de bodem;
2.
Ophogen van de bodem;
3.
Het aanleggen of verwijderen van kaden en/of het aanbrengen van veranderingen in
bestaande kaden;
4.
Diepploegen en diepwoelen;
5.
Graven, verbreden, verbeteren of dempen van sloten, greppels of kleine geïsoleerde
wateren;
6.
Aanleggen van drainage;
7.
Het aanbrengen van oppervlakteverharding meer dan 100 m2;
8.
Het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse energie-, transport en/of
communicatieleidingen;
9.
Vellen, rooien en aanplanten van houtgewas;
10.
Verwijderen van erfbeplanting.
4.6.2. Voorwaarden
Deze werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien zij verband houden met
de doeleinden, die aan de bestemming zijn toegekend en door het uitvoeren van deze
werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan
aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden zoals omschreven in de
(dubbel)bestemming met eventuele aanduiding, en in het beeldkwaliteitplan.
4.6.3. Uitzonderingen
Geen omgevingsvergunning is vereist:
1.
Voor normaal onderhoud en beheer;
2.
Voor werkzaamheden waarvoor een ontgrondingsvergunning is verleend.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 5.
Anti- dubbeltelbepaling
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 6.
Algemene bestemmingsregels
Toelichting
Een van de uitgangspunten van het bestemmingsplan is het verhogen van de kwaliteit
van het buitengebied in ruime zin. Dit betekent dat er in alle bestemmingen ruimte is voor
ontwikkelingen, die de kwaliteit verhogen.
Alle gronden binnen het plangebied zijn mede bestemd voor:
1.
Landschapsopbouw onder andere in de vorm van een groene erfinrichting;
2.
Behoud, herstel en/of versterking van de waterhuishoudkundige waarden;

Artikel 7.

Algemene bouwregels

7.1.
Algemeen
Bouwplannen worden integraal getoetst wat betreft situering, verschijningsvorm,
erfbeplanting, inpassing en waterhuishouding. Voor bouwplannen gelden de criteria van het
beeldkwaliteitplan.
7.2.
Bouwverboden
Naast het bepaalde bij de afzonderlijke bestemmingen is het verboden te bouwen:
1.
Enig bouwwerk met een afstand van minder dan 10 meter vanaf de weg of waarbij de
voorgevelrooilijn wordt overschreden.
2.
Ondergronds bouwen, waaronder wordt verstaan het bouwen tot meer dan 1 meter
beneden peil, is niet toegestaan.

Artikel 8.

Algemene gebruiksregels

Toelichting
In een bestemmingsplan wordt niet alleen geregeld wat er op een bepaalde plaats wel of
niet gebouwd mag worden of welke (grond)werkzaamheden zijn toegestaan, ook het
gebruik van gronden en gebouwen wordt in het bestemmingsplan geregeld. Hierdoor
kunnen ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen, want het gemeentebestuur kan
optreden als een perceel grond of een gebouw gebruikt wordt in strijd met de
bestemming, die in het bestemmingsplan is opgenomen.
Enkele voorbeelden kunnen die verduidelijken. Een bedrijfswoning bij agrarisch of nietagrarisch bedrijf mag niet bewoond worden door een burger, die niets met het bedrijf te
maken heeft. Zo is het bijvoorbeeld ook niet toegestaan om in een burgerwoning een
winkel te beginnen. Een agrarisch bedrijfsgebouw mag niet zo maar gebruikt worden
voor een niet-agrarisch bedrijf, ook niet gedeeltelijk. Een perceel grond met een
bestemming ‘Agrarisch bedrijf’ mag niet gebruikt worden voor de opslag van allerlei
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materialen, die niets van doen hebben met de agrarische bedrijfsvoering.
En zo zijn er nog diverse voorbeelden te noemen. Het is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van de burger zelf dat hij handelt conform het bestemmingsplan.
Dat wil in dit verband zeggen dat hij zijn eigendommen niet gebruikt in strijd met de
bestemming. Artikel 8 bepaalt dat dit bij alle bestemmingen verboden is.
Krachtens het bepaalde in artikel 2.1. eerste lid onder c. Wabo is het verboden gronden en
bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met dit bestemmingsplan.
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt niet verstaan het gebruiken of het laten
gebruiken van gronden ten behoeve van kleinschalige, kortstondige, incidentele
evenementen waarvoor op grond van andere regelgeving een vergunning of ontheffing
vereist is en deze is verleend.

Artikel 9.

Algemene aanduidingsregels

Toelichting
In dit artikel zijn de nadere regels verwerkt voor de gebiedsaanduidingen. Een
gebiedsaanduiding is een aanduiding die verwijst naar een gebied waarvoor bij de
toepassing van dit bestemmingsplan specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen
moeten worden gemaakt. Bij gebiedsaanduidingen gaat het veelal om zones en
(deel)gebeden die aan sectorale regelgeving zijn ontleend.
9.1.
Luchtvaartverkeerzones
1. Het is niet toegestaan om binnen het gehele plangebied enig bouwwerk te bouwen,
werken of werkzaamheden uit te voeren met een grotere hoogte dan 65m¹ boven NAP;
2. Het is niet toegestaan om op gronden binnen de Inner Horizontal en Conical Surface enig
bouwwerk te bouwen, werken of werkzaamheden uit te voeren met een grotere hoogte
dan 45m¹ boven NAP;

Artikel 10.

Algemene afwijkingsregels

Toelichting
Deze algemene regeling maakt het mogelijk dat burgemeester en wethouders op verzoek
op ondergeschikte punten bij een omgevingsvergunning afwijken van dit plan ten aanzien
van maatvoering- of situeringeisen maar of om kleine bouwwerken te laten bouwen.
De afwijkingsbevoegdheid is gebaseerd op artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het is de lichtste vorm van flexibiliteit: dit
instrument geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in een concreet geval af
te wijken van de regels van een bepaalde bestemming. De bestemming zelf blijft gewoon
intact.
Verder maakt deze bepaling het mogelijk dat burgemeester en wethouders bij het verlenen
van omgevingsvergunningen nadere eisen stellen om de gewenste groene erfinrichting
veilig te stellen.

13

10.1. Geringe afwijkingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de
planregels van dit plan ten aanzien van het in geringe mate overschrijden van bestemmingsof bouwgrenzen, indien een meetverschil of de werkelijke toestand van het terrein daartoe
aanleiding geeft.
10.2 Afwijkingen maatvoeringen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de
planregels van dit plan ten aanzien van:
1. het afwijken van de in de planregels gegeven maten, afmetingen en percentages, voor
zover daarvoor geen bijzondere afwijkingsbevoegdheid in deze planregels is
opgenomen, mits deze met niet meer dan 10% worden veranderd. Deze
afwijkingsbevoegdheid kan worden toegepast als een concreet bouwplan hiertoe
aanleiding geeft en mits is aangetoond dat realisering van dit bouwplan uit ruimtelijk
oogpunt aanvaardbaar is. Deze afwijkingsbevoegdheid is niet van toepassing op
bebouwingspercentages, oppervlaktematen boven 100m² en inhoudsmaten boven 250
m³;
2. Het afwijken van de voorgeschreven afstandsmaat ten opzichte van zijdelingse en
achterste perceelgrens ten behoeve van het bouwen tot op de perceelgrens, mits is
aangetoond dat zich op het betreffende perceel geen andere reële mogelijkheden
voordoen en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
10.3. Afwijken bouwregels algemeen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de
planregels van dit plan ten aanzien van het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde
gebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van doeleinden van
openbaarnut,
zoals
transformatorhuisjes,
schakelhuisjes,
gemaalgebouwtjes,
verkeersvoorzieningen, lantaarnpalen, wachthuisjes,
telefooncellen, kapellen, recreatieve voorzieningen zoals banken, picknicktafels, informatieborden, vistrappen, fiets- en
voetgangersbruggetjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met
uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen. Deze bouwwerken mogen geen
grotere hoogte hebben dan 3,50m. en geen groter oppervlak dan
10m²
hebben.
Verder moet zijn aangetoond dat realisering van het bouwplan op de
betreffende locatie
uit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is.
10.4. Ondergronds bouwen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de
planregels van dit plan ten aanzien van het ondergronds bouwen mits voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:
1.
Vooraf wordt advies ingewonnen bij de waterbeheerder;
2.
Indien en voor zover de activiteit zich bevindt in de Ecologische Hoofdstructuur en die
activiteit een aantasting vormt van de Ecologische Hoofdstructuur, dient uitgaande
van de aard en oppervlakte van de aantasting compensatie plaats te vinden
overeenkomstig de “Uitwerking Natuurcompensatieplan IGP 2008”
Artikel 11.
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter uitvoering van het bepaalde in artikel 10
nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering van bouwwerken en de
landschappelijke inpassing er van in de vorm van een groene erfinrichting.
Artikel 12.

Algemene procedureregels

Toelichting
Het bestemmingsplan bevat diverse zogeheten flexibiliteitbepalingen, die burgemeester
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en wethouders kunnen toepassen om medewerking te verlenen aan ontwikkelingen, die
het plan niet rechtstreeks toelaat maar waarvoor een nadere afweging noodzakelijk is.
Deze nadere afweging kan dan leiden tot een omgevingsvergunning voor het afwijken
van dit plan of wijziging van het plan ten behoeve van de desbetreffende ontwikkeling.
Ook kunnen burgemeester en wethouders in aangegeven gevallen nadere eisen stellen.
Voordat hierover een besluit wordt genomen, worden belanghebbenden in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven zodat deze betrokken kan worden bij de
totale belangenafweging. De procedure voorziet in een ter inzage legging van de
relevante stukken .
12.1. Afwijkingsbevoegdheid
Bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, is
de in hoofdstuk 4 van de Awb geregelde procedure van toepassing. Tevens zijn de artikelen
3.8 en 3.9 van de Wabo van toepassing.
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Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotregels
Artikel 13.

Overgangsrecht

Toelichting
Er kunnen situaties zijn dat bestaande bebouwing of gebruik niet in overeenstemming is
met de bestemming, die is toegekend.
In het Besluit ruimtelijke ordening is een standaardregeling voor het overgangsrecht
opgenomen die in alle bestemmingsplannen moet worden overgenomen. Zowel voor het
bouwen als voor het gebruik is de peildatum de datum van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan. De werking van het overgangsrecht wordt hierna toegelicht.
Voor bestaande gebouwen en andere bouwwerken, betekent dit dat zij gedeeltelijk
mogen worden vernieuwd of veranderd. Bouwrechten, die ontleend kunnen worden aan
reeds verleende of voor de datum van ter visie legging van het ontwerp van dit
bestemmingsplan aangevraagde bouwvergunningen, mogen worden geëffectueerd, ook
als het bouwwerk niet in overeenstemming is met dit bestemmingsplan.
Als er sprake is geweest van een calamiteit, zoals brand of stormschade, is daarentegen
totale nieuwbouw toegestaan.
Gebruik dat op dat moment bestaat en strijdig is met het bestemmingsplan mag in
bepaalde gevallen worden voortgezet. Namelijk wanneer het op grond van het vorige
bestemmingsplan al was toegestaan. Maar voor iemand die na het van kracht worden
van het bestemmingsplan is overgeschakeld naar gebruik in strijd met de bestemming,
geldt het overgangsrecht niet.
13.1. Overgangsrecht bouwwerken
1.
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en
omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar
na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2.
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in
strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.
13.2. Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken. Is het verboden dit gebruik
daarna te vervatten of te laten hervatten.
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4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen
van dat plan.
Artikel 14.
Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als regels van het bestemmingsplan “GemertBakel Buitengebied oktober 2013, Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel”.
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14 Raadsvoorstel vaststellen BP Golfbaan.pdf

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer:
Afdeling/werkterrein: V&T
Zaaknr. 774219
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013,
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

Aan de raad
Inleiding
In april 2005 is in het Integraal Gebiedsprogramma Bakel – Milheeze Noord (IGP) door de
gemeenteraad als beleidsprogramma vastgesteld. Het IGP voorziet in een aantal samenhangende
plannen en maatregelen voor het gebied tussen de kernen Bakel en Milheeze en geeft invulling
aan de reconstructiedoelen en een groot aantal lokale wensen en initiatieven met ruimtelijke
consequenties. Het betreft onder meer de uitbreiding van de zandwinning ter plaatse van de
Bakelse Plassen in combinatie met de ontwikkeling van een golfbaan en omleiding van de Snelle
Loop. De centrumvoorzieningen ten behoeve van de golfbaan bestaan in hoofdzaak uit drie delen:
het clubhuis, de driving-range en de parkeerplaats. Het clubhuis is de (sociale) ontmoetingsplaats
voor zowel leden, businessleden, greenfeeërs als overige gasten van buiten.
De hiervoor omschreven voorzieningen ten behoeve van de golfbaan zijn verankerd in het
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. De voorzieningen zijn ook al gerealiseerd. Nu het
clubhuis ook in gebruik is, is geconstateerd dat het gebruik van het clubhuis zoals ook voorzien bij
de ontwikkeling van de golfbaan niet correct is verwerkt in het huidige bestemmingsplan.
Uit de bestemmingsomschrijving voor de golfbaan met bijbehorende voorzieningen is enkel
aangegeven dat deze gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve doeleinden’. Dit is niet nader
gespecificeerd. De horeca-activiteiten zoals deze nu plaatsvinden in het clubhuis passen niet
binnen deze bestemmingsomschrijving. Niet blijkt dat binnen deze bestemming horeca-activiteiten
voor niet-leden toegestaan zijn.
Met deze wijziging van het huidige bestemmingsplan wordt het planologisch regime in
overeenstemming gebracht met de praktijk en de oorspronkelijke bedoeling. De planregels van dit
bestemmingsplan zullen in overeenstemming worden gebracht met de bedoeling en de functie van
het clubhuis in het kader van het IGP. Het toekennen van deze activiteit leidt niet voor een
duurzame ontwrichting van het bestaande voorzieningen niveau in de nabijheid van het golfbaan
en de regio.
Beslispunten
1.
2.
3.

4.

5.

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren zoals opgenomen in bijlage I;
De zienswijzen zoals opgenomen in bijlage I te beantwoorden volgens bijgevoegd
antwoord opgenomen in bijlage I;
Het
bestemmingsplan
"Gemert-Bakel
Buitengebied
oktober
2013,
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel" aan te passen volgens de ambtshalve
aanpassingen zoals opgenomen in Bijlage II;
Het
bestemmingsplan
"Gemert-Bakel
Buitengebied
oktober
2013,
Centrumvoorziening
Golfbaan
in
Bakel"
met
planidentificatie
NL.IMRO.1652.BPCVGolfbaan-VA01 gewijzigd vast te stellen conform de
wijzigingen zoals opgenomen in Bijlage I en II;
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 24 april 2014.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De gemeenteraad is op 21 oktober 2013 geïnformeerd over de ter inzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan middels een raadsinformatienota t.b.v. alle
ontwerpbestemmingsplannen die in oktober 2013 in procedure zijn gegaan.
Ter voorbereiding op de informele bijeenkomst d.d. 14 januari 2014 met een afvaardiging
van de gemeenteraad is de aangevulde raadsinformatienota op 28 november 2013 ter
kennisgeving aangeboden aan de commissie Ruimte.
Tenslotte is 8 april 2014 het bestemmingsplan incl. de zienswijzen nogmaals informeel
besproken met een afvaardiging de gemeenteraad
Raadsoverleg van 14 januari 2014 + 8 april 2014
Beoogd effect
Met dit bestemmingsplan wordt ten behoeve van het clubhuis behorende bij de golfbaan
van de Bakelse Plassen, het exploiteren van horeca-activiteiten voor niet-leden
(commercieel) mogelijk gemaakt.
Argumenten
1.1.
In de bijgevoegde nota van zienswijze wordt per zienswijze ingegaan of deze
ontvankelijk is en of deze gehonoreerd of niet gehonoreerd wordt. In sommige
gevallen zorgt de zienswijze voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Zie hier
voor de bijlage.
2.1

In de bijgevoegde nota van ambtshalve aanpassingen wordt per onderdeel enige
wijzigingen voorgesteld in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Zie de
bijlage.

3.1. Exploitatie van horeca-activiteiten voor leden en niet–leden is altijd de doelstelling
geweest:
Het is altijd de doelstelling geweest om ook gasten van buiten te bedienen. Dit ondersteunt
immers ook de doelstellingen van het IGP-gebied: ‘verbetering van het recreatieve aanbod
in de gemeente’. In de toelichting wordt het clubhuis ook omschreven als: ‘een (sociale)
ontmoetingsplaats bestaande uit een lounge en restaurant voor zowel leden,
toeschouwers, businessleden, greenfeeërs als overige gasten van buiten’. Met deze
herziening het bestemmingsplan wordt het planologisch regime in overeenstemming
gebracht met de praktijk en de oorspronkelijke bedoeling. De planregels van dit
bestemmingsplan zullen in overeenstemming worden gebracht met het huidige gebruik, de
bedoeling en de functie van het clubhuis in het kader van het IGP.
3.2. Het bestemmingsplan is niet in strijd met beleid en regelgeving
Uit de onderbouwing van het plan blijkt dat er geen strijdigheid is met het gemeentelijk en
provinciaal beleid alsmede met de sectorale wetgeving.
3.3. Er zijn zeven zienswijzen op het plan ingediend
In het totaal zijn zeven zienswijzen ingediend. Omdat enkele zienswijzen niet gedeeld
worden, wordt voorgesteld het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen (zie
bijlage 1). Tevens wordt voorgesteld enkele aanscherpingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan door te voeren (bijlage 2).

3.4 De golfbaan met horecavoorziening is een versterking van het recreatief product.
In Gemert-Bakel streven we naar een sterk recreatief product voor recreanten, toeristen en
lokale bevolking. Door het restaurant van de golfbaan ook open te stellen voor niet-leden

wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van het recreatief product van GemertBakel.
3.5. Het bestemmingsplan leidt niet tot een duurzame ontwrichting op het
horecavoorzieningen niveau
Het toekennen van een horecabestemming op het clubgebouw past binnen het beleid en
het IGP rondom de golfbaan. De golfbaan en omgeving betreft een regionale trekker met
veelal specialty goods (secundaire levensbehoeften). Het uitbreiden van de huidige
bestemming met de horecabestemming zorgt niet voor een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau op de bestaande horeca in de directe omgeving. Ontwrichting kan
veelal alleen bestaan bij voorzieningen die voorzien in de primaire levensbehoeften. Het
IGP gebied met golfbaan en horecavoorzieningen voorziet in secundaire levensbehoeften.
4.1. De gemeenteraad is bevoegd gezag
Het college is het bevoegd gezag om een bestemmingsplan in procedure te brengen
hetgeen inhoudt dat er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De
uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan is de bevoegdheid van de
gemeenteraad. Indien het college derhalve akkoord is met de inhoud van het
bestemmingsplan dient het plan te worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter
vaststelling.
4.2. De gemeenteraad is middels een raadsinformatienota reeds geïnformeerd over het
ontwerpbestemmingsplan.
Op 21 oktober 2013 is er een raadsinformatienota ten behoeve van alle
ontwerpbestemmingsplannen die in oktober 2013 in procedure zijn gegaan, aangeboden
aan de gemeenteraad.
4.3. De gemeenteraad is geïnformeerd middels een RIN en een informele bijeenkomst.
Op 14 januari 2014 heeft een informeel overleg plaats gevonden met de gemeenteraad
over het vast stellen bestemmingsplan en de ingekomen zienswijzen. Voorafgaand is de
gemeenteraad middels een aangepaste raadsinformatienota geïnformeerd (deze nota is
tevens op 28 november 2013 ter kennisgeving aangeboden aan de commissie Ruimte). Zie
ook bijlage 7. Ter voorbereiding op de raadsvergadering is 8 april 2014 tevens een
informeel overleg met een afvaardiging van de gemeenteraad ingepland.
Kanttekeningen
1.1 Het nieuwe bestemmingsplan kan leiden tot planschade:
Voor alle particulier geïnitieerde initiatieven is het gebruikelijk om een
planschadeverhaalsovereenkomst tussen de aanvrager en de gemeente te sluiten. Echter
met de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg zijn geen afspraken gemaakt met betrekking tot
planschadeverhaal. Eventuele planschade voor dit bestemmingsplan zijn dan ook voor
rekening van de gemeente. Het IGP gebied is een gemeentelijk belang.
1.2 De Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend
In 2011 zijn aan de horecavergunning voor de golfbaan zogenaamde para commerciële
voorwaarden als bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het
momenteel voor de vergunninghouder niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke
aard, zoals bruiloften en partijen, te houden. Deze voorwaarden zijn opgenomen om
oneerlijke concurrentie door een sportclub met de reguliere horeca tegen te gaan. Horeca
gekoppeld aan golf activiteiten is wel toegestaan onder de vigerende vergunning. In het
kader van de herziening van dit bestemmingsplan en daarmee rekening houdend met het
voorgestane en steeds beoogde gebruik van de horecavoorziening op de golfbaan, heeft
de initiatiefnemer een reguliere horecavergunning aangevraagd. Bij de beoordeling is
gebleken dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving van para commerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten
wordt voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder
beperkende voorwaarden, dienen af te geven.

Vervallen “oude” regelgeving
Het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” voor alleen het clubhuis waarvoor nu een
nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Uitvoering
1. In afwijking van de nieuwe structuur met commissievergaderingen heeft het
presidium besloten om ten behoeve van de bestemmingsplannen de
overlegstructuur, zoals reeds bestaand vóór de invoering van de commissies, te
behouden. Dit houdt in dat er op 14 januari 2014 een overleg tussen een
afvaardiging van de gemeenteraad en de betrokken ambtenaren heeft
plaatsgevonden. Alle plannen waaronder ook onderhavig bestemmingsplan zijn
besproken tijdens dit overleg. Deze afvaardiging van de gemeenteraad heeft hierbij
de mogelijkheid gehad inhoudelijke vragen te stellen. Het verslag van deze
bijeenkomst is bij het advies gevoegd. Tevens is 8 april 2014 een tweede informeel
overleg met een afvaardiging van de gemeenteraad ingepland.
2. Op 24 april 2014 wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden
ter vaststelling;
3. Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld wordt het onverwijld naar de
provincie toegezonden omdat het plan is gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpfase. Deze overheid heeft dan zes weken om aan te geven of ze akkoord
zijn met het plan of dat zij een aanwijzing te geven op het bestemmingsplan omdat
ze het niet eens zij met de wijzigingen;
4. Na deze termijn zal het bestemmingsplan gepubliceerd worden waarmee de
beroepstermijn van zes weken van start gaat. Na de beroepstermijn treedt het
bestemmingsplan in werking.
Bijlagen
1. Adviesnota voor de raad
2. Raadsbesluit
3. Bestemmingsplan (toelichting, planregels, verbeelding en bijlagen)
4. Bijlage I: nota van zienswijze
5. Bijlage II: ambtshalve aanpassingen
6. Zienswijze
7. Verslag bijeenkomst gemeenteraad 14 januari 2014.
Ter inzage gelegde stukken
1. Adviesnota voor de raad
2. Raadsbesluit
3. Bestemmingsplan (toelichting, planregels, verbeelding en bijlagen)
4. Bijlage I: nota van zienswijze
5. Bijlage II: ambtshalve aanpassingen
6. Zienswijze
7. Verslag bijeenkomst gemeenteraad 14 januari 2014.

Gemert, 24 april 2014

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA
A.A.T.G. Jansen MBA

Drs. J. van Zomeren
Drs. J. van Zomeren
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Het gebied rondom de “golfbaan Stippelberg” in Bakel, heeft de afgelopen jaren in het teken
gestaan van de realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen zoals opgenomen in o.a. het
“Integraal Gebiedsprogramma Bakel - Milheeze Noord" i (hierna: IGP) én het
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” ii. Naast de aanleg van golfbaan en de realisatie
van natuurontwikkeling zijn inmiddels de centrumvoorzieningen (bestaande uit een clubhuis,
driving-range en parkeerplaats) gerealiseerd.
1.1.1 Strijdigheden
Nu het clubhuis in gebruik is genomen, is echter geconstateerd dat het gebruik van het
clubhuis niet correct is verwerkt in het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. In de
bestemmingsomschrijving van artikel 8 (‘Golfbaan), is namelijk enkel aangegeven dat deze
gronden bestemd zijn voor ‘dagrecreatieve doeleinden’ zonder deze nader te specificeren
t.b.v. horeca-activiteiten. Als gevolg hiervan passen de horeca-activiteiten zoals deze nu
plaatsvinden onbedoeld niet binnen het bestemmingsplan. Bij de realisatie van de golfbaan
is echter altijd het uitgangspunt geweest dat: de clubhuisfunctie van de golfbaan
ondersteund zou worden met horeca en dat deze door iedereen gebruikt kon worden (zowel
golfers en recreanten). Dit ondersteunt namelijk ook de doelstellingen van het IGP-gebied:
verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente. Om dit te herstellen is het
onderhavige
bestemmingsplan
“Gemert-Bakel
Buitengebied
oktober
2013;
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel” opgesteld.
1.1.2 Plangebied en doelstelling
In het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” bestaat de aanduiding
‘centrumvoorzieningen golfbaan’ grofweg uit drie onderdelen: een clubhuis, de driving-range
en de parkeerplaats. Het onderhavige bestemmingsplan heeft enkel betrekking op het
onderdeel clubhuis. Zij vormt de (sociale) ontmoetingsplaats voor zowel leden,
businessleden, greenfeeërs als overige gasten van buiten. Het clubhuis bestaat uit een
loungeruimte, restaurant met bijbehorende terrassen, zalen voor zakelijk en overig gebruik,
ontvangstreceptie, kantoorruimte, golfshop en facilitaire voorzieningen.
Om conform de oorspronkelijk doelstelling bij de golfbaan, horeca-activiteiten aan golfers
(leden en niet-leden) en aan andere bezoekers van het recreatiegebied (zoals wandelaars,
fietsers en ruiters), te kunnen exploiteren, is in het onderhavige bestemmingsplan ter plaatse
van het clubhuis de bestemming ‘Recreatie – Golfbaan’met de functieaanduiding
“centrumvoorzieningen golfbaan” opgenomen.
2. Projectgebied
Het clubhuis is gelegen aan de Hooizak in Bakel ten zuidwesten van de middelste plas. Aan
de westzijde van de voorzieningen is de golfbaan gerealiseerd. Uit onderstaande verbeelding
blijkt waar het clubhuis is gerealiseerd.
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3. Beleid
Het clubhuis is opgenomen in het bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”. Voorafgaand
aan dit bestemmingsplan zijn voor het gebied rondom de Stippelberg diverse plannen en
programma’s op gesteld gericht op nieuwe impulsen als gevolg van de veranderende rol van
landbouw. Daarbij wordt gebied rondom de golfbaan vooral aangeduid als een gebied voor
het herontwikkelen van het recreatief gebied.
Daarnaast zijn recentelijk de “structuurvisie Gemert-Bakel 2011-2021’ en de “Visie
Plattelandsontwikkeling” vastgesteld. Ook in deze visies wordt de recreatieve ambities van
het gebied rondom de golfbaan onderschreven.
3.1 Provinciaal beleid
3.1.1 Structuurvisie
”Structuurvisie 2010”
De provincie geeft in de structuurvisie RO de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025
(met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijke handelen van de
provincie Noord- Brabant. Met deze structuurvisie biedt de provincie helderheid aan
gemeenten over de provinciale belangen en de wijze waarop de provincie daarbij haar
instrumentarium inzet. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit
de Agenda van Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere
provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieuen natuurbeleid.
De ruimtelijke belangen en keuzes van de provincie zijn in vier ruimtelijke structuren met
bijbehorende ambities geordend: de groenblauwe structuur; het landelijk gebied; de
stedelijke structuur en de infrastructuur.
Het onderhavige bestemmingsplan plan is gelegen binnen de ruimtelijke structuur:
‘groenblauwe structuur’ aangeduid als ‘groenblauwe mantel’.
De mantel bestaat
overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor natuur en
water. Het zijn gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water die bijdragen aan de
bescherming van de waarden in het kerngebied. Het behoud en vooral de ontwikkeling van
natuur, water (-beheer) en landschap is in de groenblauwe mantel een belangrijke opgave.
Vormen van grondgebonden agrarisch grondgebruik zijn van blijvend belang voor de
ontwikkeling van groene en blauwe waarden. Binnen het gebied liggen kansen voor recreatie
en toerisme. Ook een aantal groene gebieden door én nabij het stedelijk kralensnoer zijn
onderdeel van de groenblauwe mantel.
‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’
Op 7 februari 2014 hebben de Provinciale Staten ingestemd met een aanpassing van de
Structuurvisie RO 2010-2014. De volgende besluiten zijn de grondslag geweest van deze
herziening:
- Transitie van stad en platteland, een nieuwe koers (PS december 2011)
- Structuurvisie deel D Brainport-Oost (PS juni 2011) en deel E Grenscorridor (PS juni
2012)
- Intrekken van de reconstructie- en gebiedsplannen (PS maart 2012)
- Brabant: Uitnodigend Groen 2012-2022 (PS september 2012)
- Startnotitie Samenhangend beleid voor de Ondergrond (december 2012)
- Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 (PS maart 2013)
- Investeringsagenda Agenda van Brabant (PS december 2010 en PS juni 2013)
Toetsing en conclusie
De onderhavige locatie is in de Structuurvisie RO gelegen binnen de groenblauwe mantel
welke is ingericht ten behoeve van het behoud en ontwikkeling van natuur, water en
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landschap met kansen voor toerisme en recreatie. Het gehele IGP steekt hier op in. De
golfbaan met bijbehorende voorzieningen als onderdeel van het IGP sluit eveneens aan bij
de ontwikkelingsrichting van de groenblauwe mantel. De geringe aanpassing waar dit
bestemmingsplan in voorziet is niet in strijd met de bovengenoemde provinciale belangen.

De structuurvisie is vervolgens vertaald in de Verordening ruimte.
3.1.2 Verordening Ruimte
“Verordening Ruimte 2012”
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de
regels in de Verordening ruimte 2012. Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op
perceelniveau begrensd op een kaart. De onderwerpen die in de verordening staan, komen
uit de provinciale structuurvisie. De verordening is daarbij één van de manieren om die
provinciale belangen veilig te stellen. Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte
2012 zijn:
- ruimtelijke kwaliteit;
- stedelijke ontwikkelingen;
- natuurgebieden en andere gebieden met waarden;
- agrarische ontwikkelingen, waaronder intensieve veehouderij;
- overige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De locatie van het clubhuis is gelegen binnen de zogeheten ‘groenblauwe mantel’. De
groenblauwe mantel vormt het gebied tussen het kerngebied groenblauw en het agrarisch
gebied, alsook het stedelijk gebied.
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Het kerngebied groenblauw wordt ommanteld om kernen te versterken en te verbinden. De
groenblauwe mantel bestaat overwegend uit multifunctioneel landelijk gebied met
grondgebonden landbouw. Binnen de groenblauwe mantel zijn ook de zogenaamde
beheersgebieden van de ecologische hoofdstructuur opgenomen. Het beleid binnen de
groenblauwe mantel is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur,
watersysteem en landschap.
De regels omtrent de Groenblauwe mantel zijn opgenomen in Hoofdstuk 6 van de
Verordening Ruimte. In dit hoofdstuk gaat het voornamelijk over bescherming en
ontwikkeling van de groenblauwe mantel en daarbij behorende beheergebieden EHS.
Ontwikkelingen voor niet-agrarische bedrijven is daarnaast geregeld in hoofdstuk 11. In
artikel 11.6 zijn de algemene regels gesteld voor niet-agrarische ontwikkelingen. In
aanvulling op dit artikel is in artikel 11.9 specifieke voorwaarden gesteld aan dagrecreatie.
Toetsing en conclusie
Het beleid van de groenblauwe mantel staat de algehele ontwikkeling zoals in het IGP
verwoord niet in de weg. Het wordt zelfs versterkt. De regels van de Verordening Ruimte
maken het eveneens mogelijk om onder voorwaarden dagrecreatie te ontwikkelen binnen de
groenblauwe mantel. Gezien het feit dat de golfbaan met de bijbehorende voorzieningen
reeds planologisch zijn geregeld, is niet meer aan de orde om deze ontwikkeling strikt te
toetsen aan de voorwaarden van artikel 11.9. De voorgenomen wijziging waardoor de
horeca-activiteiten binnen het clubhuis voor de golfbaan juridisch worden verankerd, past
binnen de bepaling van dagrecreatie (bedrijfsmatige uitoefening van diensten op het gebied
van recreatie, met de daarbij behorende voorzieningen). Er zijn in deze zin dan ook geen
provinciale belangen in het geding.
Verordening Ruimte 2014
Op 7 februari 2014 hebben de Provinciale Staten ingestemd met de nieuwe Verordening
Ruimte 20141. In deze nieuwe verordening is met name nieuw beleid geïntroduceerd met
betrekking tot veehouderijen.
Toetsing en conclusie
De nieuwe regels in de Verordening Ruimte 2014 inzake niet-agrarische ontwikkelingen in de
groenblauwe mantel zijn ongewijzigd ten opzichte van de Verordening Ruimte 2012. Met
betrekking tot de voorgenomen wijziging waar dit bestemmingsplan in voorziet kan dan ook
naar de toetsing en conclusies worden verwezen zoals deze zijn verwoord in het kader van
de Verordening Ruimte 2012. Er zijn ook in het kader van de Verordening Ruimte 2014 geen
provinciale belangen in het geding bij de vaststelling van dit bestemmingsplan.
3.1.3 “Reconstructieplan De Peel” iii
Gezien de afnemende rol van landbouw in het gebied tussen het natuurgebied Stippelberg
en de kernen Bakel en Milheeze, werd in 2004 naar nieuwe impulsen gezocht met als doel:
de economische motor in dit gebied terug te brengen en tevens een kwaliteitsimpuls te
geven aan de natuur- en landschapswaarden. Bovendien is in dit reconstructieplan voor het
onderliggende plangebied een zogenaamd gebiedsuitwerking opgesteld (“Recreatieve
projectlocatie Zuidrand Stippelberg”) welke is aangedragen voor de planologische
doorwerking (paragraaf 8.5 van bijlage 8 van het reconstructieplan).

1. De VR2014 treedt op 19 maart 2014 in werking.
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3.2 Gemeentelijk beleid
3.2.1 “Integraal Gebiedsprogramma Bakel - Milheeze Noord" (IGP) i 2
Aansluitend op de doelstellingen uit het reconstructieplan is in 2005 het “Integraal
Gebiedsprogramma Bakel - Milheeze Noord" opgesteld, welke door de gemeenteraad van
Gemert-Bakel als beleidsprogramma is vastgesteld. Het IGP heeft daarbij invulling gegeven
aan de reconstructiedoelen zoals: ‘landschappelijke kwaliteit; vermindering van ammoniak –
en stankemissies, het tegengaan van verdroging van natuur- en landbouwgebieden, het
aaneenschakelen
van
grote
natuurgebieden
en
het
verbeteren
van
de
productieomstandigheden van agrariërs’. Daarnaast voorzag het IGP in een groot aantal
samenhangende plannen en maatregelen voor het gebied tussen de kernen Bakel en
Milheeze en gaf het invulling aan de reconstructiedoelen en een groot aantal lokale wensen
en initiatieven met ruimtelijke consequenties. Het betreft onder meer:
1. De uitbreiding van de zandwinning ter plaatse van de Bakelse Plassen in combinatie met
de ontwikkeling van een golfbaan en omleiding van de Snelle Loop;
2. De ontwikkeling van een recreatieve poort als toegang tot natuurgebied Stippelberg in
combinatie met de aanleg van een zandstrand;
3. De uitbreiding van camping “Landgoed Nederheide”.
3.2.2 “Structuurplan Bakel-Milheeze Noord” iv
Om deze ruimtelijke ontwikkelingen uit het IGP te voorzien van een planologische basis zijn
deze projecten vervolgens concreet uitgewerkt en vastgelegd in het “Structuurplan BakelMilheeze Noord” Error! Bookmark not defined.. Het structuurplan beschrijft de ontwikkelingen uit het
IGP middels een onderverdeling in zones. De ontwikkelzone Midden omvat de golfbaan/
zandwinning (Ven, Nederheide, Hekker/ Kreijtenberg). Hierbij werden de volgende
ontwikkelingen beoogd: ‘In het centrale gebied rondom de Bakelse Passen ligt de
projectlocatie Zuidrand Stippelberg. de ontwikkelingen zijn vooral gericht op nieuwe functies,
zoals recreatie, natuur en uitbreiding van de zandwinning. De zandwinning kent een
oostelijke- en een westelijke uitbreiding. De oostelijke wordt ingericht als strandbad. Rond de
westelijke uitbreiding wordt een golfbaan gesitueerd. Het streefbeeld is een afwisselend,
waterrijk parklandschap’.
3.2.3 “Bestemmingsplan Bakelse Plassen 2008”ii
Vervolgens is voor het gedeelte rondom de Bakelse plassen op 9 oktober 2008 het
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” door de gemeenteraad vastgesteld (op 24 juni
2009 in werking getreden).
Het clubhuis daarin bestemd als ‘Golfbaan’ met de aanduiding "centrumvoorzieningen
golfbaan". Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften
van het bestemmingsplan ‘Bakelse Plassen 2008’, zijn de op de verbeelding als ‘Golfbaan’
bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm van een golfbaan en
bijbehorende voorzieningen.
Dagrecreatie wordt in de begripsbepalingen omschreven als: “Het verblijf voor recreatieve
doeleinden elders dan in of bij de eigen woning zonder dat daar een overnachting elders
mee gepaard gaat.” Omdat horeca-activiteiten niet mogelijk worden gemaakt in het
bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk. Ten behoeve hiervan is het onderhavige bestemmingsplan Gemert-Bakel
Buitengebied oktober 2013; Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel” opgesteld.
2. Voor de formulering van de exacte doelstellingen van de genoemde notities wordt verwezen naar de
oorspronkelijke notities en rapporten welke zijn opgenomen in de literatuurlijst.
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3.2.4 “Natuurcompensatieplan”v en de project-MERError! Bookmark not defined.
Gelijktijdig met het opstellen van bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008” is een
“Natuurcompensatieplan” Error! Bookmark not defined.en de “project-MER” afgerond en is de
procedure voor een aanvraag ontgrondingsvergunning doorlopen.
3.2.5 Ontwerp golfbaan incl. centrumvoorzieningen
Voor de golfbaan is door golf- en landschapsarchitect Gerard Jol een ontwerp gemaakt,
bestaande uit een 18 holes golfbaan met oefenfaciliteiten en een kort par 3/ 4 oefenbaan.
Naast de inrichting van de golfbaan bestond dit planonderdeel uit natuurontwikkeling (o.a.
door de realisatie van diverse natuurverbindingen en natuurlijke oevers in combinatie met
een wandelpad) en de realisatie van centrumvoorzieningen voor de golfbaan nabij de
kruising Ven-Hekker-Hooizak-Vlinkert, bestaande uit een clubhuis, de driving-range en de
parkeerplaats:
- Het clubhuis is de (sociale) ontmoetingsplaats voor zowel leden, businessleden,
greenfeeërs als overige gasten van buiten. Vanuit een ruime lounge en het restaurant is
een mooi uitzicht ontstaan over de baan. Voor zowel zakelijk als overig gebruik is
beschikking over enkele zalen. Ontvangst vindt plaats in de receptie, met kantoorruimte
en naastgelegen golfshop. De facilitaire voorzieningen, zoals toiletten en opslagruimtes,
zijn (deels) ondergronds gerealiseerd. Het vloeroppervlak is plusminus 900 m2, exclusief
de terrassen;
- Voor de golfschool is een separaat onderkomen voorzien binnen de driving-range. Dit
geldt eveneens voor de onderhoudsdienst. De driving-range is aan de waterzijde 7 meter
hoog en biedt plaats aan twee verdiepingen ten behoeve van afslagplaatsen (per
afslagplaat 5 x 3 meter). De driving-range is ± 13 meter breed en 45 meter lang;
- Het parkeerterrein heeft een capaciteit van 200 auto’s. Voor de greenkeepersloods wordt
gebruik gemaakt een bestaand gebouw in de directe omgeving van de golfbaan.
3.2.6 “Gemeentelijk Structuurvisie+ 2011-2021”
Op 29 juni 2011 is de structuurvisie Gemert-Bakel 2011-2021 vastgesteld. In de verbeelding
behorend bij deze structuurvisie, is de planlocatie aangeduid als: gebied voor het
herontwikkelen van het recreatief gebied.
Voornoemde wijziging van de
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bestemmingsomschrijving om hiermee horeca-activiteiten toe te staan, past dan ook binnen
deze structuurvisie. Horeca is namelijk een belangrijk onderdeel van de dagrecreatie ter
plaatse.

3.2.7 “Visie Plattelandsontwikkeling”
Op 9 februari 2012 heeft de gemeenteraad de visie Plattelandsontwikkeling vastgesteld.
Deze visie geeft een duidelijke richting: een milieuvriendelijker werkwijze in de landbouw en
de inzet op meer leefbaarheid, toerisme, recreatie en zorg in de buitengebieden. Op deze
manier wil de gemeente weer evenwicht brengen in het buitengebied, voor inwoners,
ondernemers en bezoekers.
Het mogelijk maken en ontwikkelen van dagrecreatieve voorzieningen past binnen deze
visie. Het mogelijk maken van de horeca-activiteiten in het clubhuis van de golfbaan is
daarom ook niet in strijd met de visie Plattelandsontwikkeling
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4. Planopzet
In de onderliggende paragraaf worden de wijzigingen ten aanzien van het bestemmingsplan
“Bakelse Plassen 2008” nader in beeld gebracht.
4.1 Bestemming Recreatie-Golfbaan
Op basis van het voornemen om bredere horeca-activiteiten mogelijk te maken in het
clubhuis behorende bij de golfbaan, is in het onderhavige bestemmingsplan de bestemming
‘Recreatie - Golfbaan’ toegekend. Aan deze bestemming is een dusdanige
bestemmingsomschrijving toegekend dat dagrecreatie is toegestaan. Daarnaast is binnen de
functieaanduiding “centrumvoorzieningen golfbaan” (sr-cvgb), een clubhuis toegestaan.
Hierbij zijn enkel horeca-activiteiten mogelijk binnen de categorie I en II van de ‘Staat van
horeca-activiteiten’, zoals opgenomen in de bijlage bijbehorend bij het bestemmingsplan.
Ter verduidelijking is tevens is in de gebruiksregels opgenomen dat festiviteiten, zoals
dance-events en bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen in strijd
zijn met de bestemming ‘Recreatie-golfbaan’.
4.2 Staat van horeca-activiteiten
Een hulpmiddel om de invloed van de horeca-activiteiten in beeld te brengen is een ‘Staat
van horeca-activiteiten’. Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is daarvoor in
planregels een verwijzing opgenomen naar de ‘Staat van horeca-activiteiten’. In navolging
van de basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' is deze staat
onder andere gebaseerd op: ruimtelijk relevante hindercategorieën; gebiedstypen;
gebruikelijke openingstijden en verkeersaantrekkende werking.
Aan de hand daarvan worden de activiteiten onderverdeeld naar een lichte-, middelzware of
zware horeca-categorie. Daarbij zijn de activiteiten die in hoofdzaak worden uitgevoerd door
het horecabedrijf bepalend voor indeling naar horeca-categorie. Ondergeschikte functies
maken wel onderdeel uit van de hoofdactiviteit maar worden niet bij de categorie-indeling
betrokken. Zo is de kleinschalige verhuur van ruimten in de horecavoorziening bij de golfclub
een ondergeschikte activiteit die niet tot andere milieuhinder leidt. Voor die ruimten gelden
dezelfde openingstijden als bij de hoofdactiviteit en deze ruimtes zijn beperkt in aantal en
omvang.
1. Categorie ‘lichte horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de
omgeving, overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren
en maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor
omwonenden. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in
rustige woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige
gebieden vindt mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats.
a. ‘Detailhandelsfunctie verwante horeca’: qua exploitatie aan detailhandelsfunctie
verwante horeca die in de praktijk nauwelijks van de eigenlijke detailhandel kunnen
worden onderscheiden zoals ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met
name in centrumgebieden kan het in verband met ruimtelijk-functionele aspecten
gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te beschouwen;
b. ‘Overige lichte horeca’: restaurants (zonder bezorg- of afhaalservice), pensions en
dergelijke. Bij deze categorie dient een afweging plaats te vinden ten aanzien van
overlast voor omwonenden en de aanwezigheid van parkeergelegenheid;
c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grote restaurants,
grotere hotels;
2. Categorie ‘middelzware horeca’: bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van
de omgeving, overwegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Deze bedrijven zijn over het algemeen
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alleen toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie
voor detailhandel en voorzieningen.
3. Categorie "zware horeca": bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts
moeten zijn geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor
grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende
werking, daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast). Deze bedrijven
zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden.
Het bestemmingsplan kent alleen een categorie ‘lichte horeca’.
4.3 Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecavergunning kent geen grondslag in het bestemmingsplan maar beschikt
over een eigen apart wettelijk stelsel in de Drank- en Horecawet. Ten behoeve van de
exploitatie van het clubhuis is aan “Beheerstichting Golfbaan Stippelberg” (hierna: de
Beheerstichting), die de golfbaan als geheel, dus inclusief clubhuis, exploiteert, een
horecavergunning verleend. Het toetsingskader daarvoor is de Drank- en Horecawet (DHW).
Als aan de eisen van de DHW wordt voldaan dient een vergunning te worden afgegeven,
ongeacht hoe een en ander in het bestemmingsplan is geregeld. Voor de manier waarop de
horecafunctie in de praktijk mag worden uitgeoefend, is het bestemmingsplan bepalend. In
het huidige bestemmingsplan is de horecafunctie ondergeschikt aan de hoofdfunctie,
namelijk de sportbeoefening in casu het golfen. Dit betekent dat, net als bij andere
sportkantines, horeca per definitie is toegestaan ter ondersteuning van de sportieve
activiteiten in brede zin. Hierbij geldt dat de horecavoorziening diensten mag verschaffen aan
bijvoorbeeld leden, golfers, toeschouwers, deelnemers aan toernooien en wedstrijden,
deelnemers aan golfarrangementen en (golf-)recreanten. De horeca heeft binnen het IGP
echter een bredere functie en het past dan ook in de bestemming om ook aan andere
recreanten en bezoekers van het gebied horecadiensten te verlenen. In planologisch opzicht
is het van belang, dat de horecafunctie als een ondersteunende activiteit ten behoeve van de
sportieve en recreatieve functie van het gebied fungeert en bijdraagt aan de kwaliteiten uit
het IGP gebied.
In 2011 zijn aan de horecavergunning zogenaamde paracommerciële voorwaarden als
bedoeld in artikel 4 (oud) van DHW verbonden. Daardoor is het voor de vergunninghouder
niet toegestaan bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden. Met ‘bijeenkomsten van
persoonlijke aard’ wordt volgens de Memorie van Toelichting bij de DHW, gedoeld op
bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij alcoholhoudende drank pleegt te
worden genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de betreffende
rechtspersoon of de hoofddoelstelling. Daarbij moet dan worden gedacht aan bruiloften,
recepties bij jubilea en andere partijen. Voor zover deze bijeenkomsten tevens een zakelijk
karakter hebben die direct verband houden met de activiteiten van de instelling, zoals het
afscheid of een jubileum van de voorzitter of een bestuurslid van de vereniging, bestaat geen
bezwaar tegen het houden van dergelijke bijeenkomsten.
De Beheerstichting heeft een nieuwe aanvraag voor een horecavergunning ingediend.
Gebleken is dat de Beheerstichting niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële
rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de DHW. Indien aan de wettelijke vereisten wordt
voldaan zal de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, dienen af te geven.
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De exploitatie van een horecavoorziening in de vorm van een partycentrum of daarmee
vergelijkbare functie is nadrukkelijk niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om bruiloften
en partijen, dus bijeenkomsten van persoonlijke aard, te houden. Dergelijke horecaactiviteiten zijn niet passend in het IGP-gebied en zijn tevens uitgesloten ter voorkoming van
eventuele oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bestaande reguliere horeca in de
omgeving. In dat verband is een passende lijst van horeca-activiteiten opgenomen in de
bijlage behorende bij het bestemmingsplan (Staat van horeca-activiteiten). Voor de inhoud
van het begrip “bijeenkomsten van persoonlijke aard” wordt aangesloten bij de bedoeling van
de Drank- en Horecawet en de in dat kader gevormde jurisprudentie. Daarom is in de
definiëring volstaan met een verwijzing naar de Drank- en Horecawet.
Per saldo betekent dit, dat de exploitatie van de horeca uitsluitend is toegestaan voor zover
dat in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Vanuit planologisch oogpunt bestaat
er dan ook geen bezwaar tegen het opnemen van deze bestemming.
4.4 Geen onevenredige concurrentie, geen ontwrichting voorzieningenniveau
De ontwikkeling zoals deze is opgenomen in onderhavig bestemmingsplan leidt niet tot
onevenredige leegstand en verpaupering in het bestaande horecavoorzieningenniveau. Op
het gebied van leegstand moet worden getoetst of dat door de ontwikkeling er meer
leegstand ontstaat zodat er een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat en
ondernemersklimaat zal ontstaan (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 , m.nt. J.W. van
Zundert (raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR 2013/27, m.nt. A.D.L.
Knook (Heerlen)), ABRvS 31 juli 2013, BR 2013/143, m.nt. H.J. Breeman (Kerkrade).
Hiervan is met de ontwikkeling van het IGP gebied met daarin de golfbaan en
horecavoorziening geen sprake.
Er kan dan ook niet worden gesproken van een duurzame ontwrichting van het bestaande
voorzieningenniveau. De bestaande horeca bestond al sinds ruimte tijd voordat het totale
IGP gebied werd ontwikkeld als toeristische trekker voor de gemeente en daarbuiten. Door
de nadere realisatie van het IGP is er een toename geconstateerd van het aantal toeristen in
het gebied, welke anders niet naar Gemert-Bakel zouden komen. Dit ligt ook in de lijn met de
doelstellingen uit het “Integraal Gebiedprogramma Bakel-Milheeze Noord (dat is opgesteld
in het kader van het reconstructieplan “De Peel”) en het “Structuurplan “Bakel-Milheeze
Noord”: waarbij een verbetering van het recreatieve aanbod in de gemeente wordt beoogd.
De golfbaan en de horecavoorzieningen passen dan ook geheel binnen deze kaders. De
golfbaan samen met het recreatiegebied Nederheide geldt als een (boven)regionale
toeristische trekker voor de gemeente Gemert-Bakel. Zonder de aangebrachte voorzieningen
en gebiedskwaliteiten zouden deze bezoekers veelal niet naar Gemert-Bakel komen. Daarbij
maken veel van deze bezoekers ook gebruik van de overige voorzieningen binnen de
gemeente, zodat ook andere bedrijven profiteren van het aantal bezoekende recreanten van
de golfbaan en het IGB gebied. Daarbij heeft de gemeenteraad feesten en partijen van
persoonlijke aard uitgesloten en als strijdig gebruik aangemerkt in het bestemmingsplan.
Zodat de bestaande horeca hier in kan blijven voorzien. Dergelijke feesten en partijen van
persoonlijke aard passen ook niet in de visie van het IGP gebied.
Het verzorgingsgebied van de horeca bedrijven is dan ook in overeenstemming met de vraag
en aanbod in planologische zin. Gezien het specialistisch aanbod en onderscheidend
vermogen van de (horeca) activiteiten bij de golfbaan de Stippelberg, kan deze beschouwd
worden als een aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau. Het betreft dan ook een
recreatief product dat valt onder de secundaire levensbehoeften, zogenaamde speciality
goods. De golfbaan met haar voorzieningen betreft dan ook geen voorziening die behoort tot
de noemer primaire levensbehoeften. Van een duurzame verstoring van het
voorzieningenniveau is dan ook geen sprake.
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De horecavoorzieningen in Gemert-Bakel en in de regio voorzien in een zeer breed
assortiment van aanbod, wat door marktwerking wordt beïnvloed en aan marktvraag
onderhevig is. Het toekennen van de bestemming horeca aan het clubgebouw zoals deze nu
voorligt past binnen het totale voorzieningenniveau van de regio. Daarbij zorgt het niet voor
een onevenredige duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. Ook zijn er geen
omstandigheden te onderkennen – anders dan die in normale marktomstandigheden van de
afgelopen recessie zich zouden voor hebben gedaan, dat er door het toekennen van de
horeca bestemming (structurele) leegstand gaat ontstaan of er een dusdanige duurzame
verstoring zal plaatsvinden op het gebied van het ondernemersklimaat in het
verzorgingsgebied of daarbuiten. Deze toetsing komt onder meer voort uit ABRvS 31 juli
2013, BR 2013/143 en (vgl. ook ABRvS 31 juli 2013, Gst. 2013/98 , m.nt. J.W. van Zundert
(raambordelen Amsterdam) en ABRvS 7 november 2012, BR 2013/27, m.nt. A.D.L. Knook
(Heerlen)). Een bestemmingsplan is daarnaast niet bedoeld om concurrentie te beïnvloeden.
Wel mag er geen sprake zijn van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau.
Van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door het toekennen van de
bestemming horeca is geen sprake.
Een ander belangrijk aspect voor het beoordelen van een duurzame ontwrichting van het
voorzieningen niveau betreft dat het veelal moet gaan om voorzieningen die zoveel als
mogelijk bijdragen aan het realiseren van de primaire levensbehoefte van burgers. Horeca
activiteiten behoren niet tot het voorzien in de primaire levensbehoeften van burgers.
Leisure waartoe golf, recreatie en horeca behoren, voorzien dan ook in de secundaire
levensbehoefte van burgers. De lijn van de Afdeling is dat er geen sprake kan zijn van een
duurzame ontwrichting bij secundaire levensbehoeften. Het bestemmingsplan zoals de
gemeente Gemert-Bakel heeft vastgesteld is geheel in overeenstemming met deze lijn van
de Afdeling en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Voor een verdere toelichting over
deze materie verwijzen we u naar de noot van J.C. van Oosten en C.N.J. Kortmann bij
ABRvS 5 december 2012, Gst. 2013/13. Ook de overige uitspraken onderschrijven het zelfde
standpunt, wat inhoudt dat er alleen sprake kan zijn van een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau bij primaire levensbehoeften. ABRvS 18 september 2013, TBR
2013/161, m.nt. G.H.J. Heutink; BR 2013/153, m.nt. H.J. Breeman en R.J.G. Bäcker, RVR
2014/1, Gst. 2013/127, m.nt. J.W. van Zundert.
4.5 Juridische planopzet
Algemeen
Het voorliggende bestemmingsplan plan beoogt het wijzigen van de bestemmingsomschrijving
voor de bestemming ‘Recreatie – golfbaan’. Het plan bestaat verder uit een verbeelding, regels
en deze toelichting.
De verbeelding en de regels zijn juridisch bindend. De toelichting moet hierbij gezien worden als
een uitleg wat met de verbeelding en de regels wordt beoogd. De regels bevatten het juridische
instrumentarium voor het regelen van de functies in het plangebied. De regels zijn vervolgens
weer gekoppeld aan bestemming, die op de verbeelding wordt gevisualiseerd.
Toelichting regels
Naast de algemene begripsbepalingen is er de hoofdbestemming ‘Recreatie – Golfbaan’
opgenomen. Binnen deze hoofdbestemming zullen functieaanduidingen gelden welke de
bestemming concreter zullen regelen.
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5. Uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid
Met de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg is in 2009 (akte is op 10 december 2009
gepasseerd) een samenwerkingsovereenkomst en een erfpachtovereenkomst aangegaan. In
de samenwerkingsovereenkomst zijn specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de uit
te voeren taken door zowel de Beheerstichting als door de gemeente Gemert-Bakel. Deze
samenwerkingsovereenkomst
is
volgens
artikel
11
beëindigd
zodra
de
erfpachtovereenkomst is gepasseerd. De erfpachtovereenkomst is eveneens op 10
december 2009 gepasseerd en de daarin opgenomen afspraken gelden derhalve.
5.1.1 Kosten herziening
Wie betaalt de kosten van de herziening van het bestemmingsplan? Hoewel de
samenwerkingsovereenkomst is komen te vervallen staan hier wel de eerdere afspraken
tussen gemeente en Beheerstichting in. In artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst zijn
de financiële afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van de golfbaan opgenomen.
Artikel 6.3 regelt de afspraken met betrekking tot de plankosten ten behoeve van de
golfbaan. Algemene kosten voor de MER, bestemmingsplan en ambtelijke uren komen voor
rekening van het IGP-fonds. Specifieke kosten zijn voor rekening van de Beheerstichting.
De kosten van het genoemde bestemmingsplan (“Bakelse Plassen 2008”) zijn toen
aangemerkt als Algemene kosten en betaald vanuit het IGP-fonds.
De onderhavige herziening betreft een herstelactie van het genoemde bestemmingsplan
“Bakelse Plassen 2008”. De insteek van dit bestemmingsplan is altijd geweest dat de
horeca-activiteiten zouden zijn toegestaan. Abusievelijk heeft de gemeente het
bestemmingsplan niet zodanig op laten stellen dat dit ook planologisch mogelijk zou zijn.
Deze herstelactie komt dan ook niet voor rekening van het IGP-fonds maar zal van
gemeentewege worden uitgevoerd. De kosten voor deze herziening zullen voor rekening van
de gemeente blijven.
5.1.2 Planschade
In artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst is het bestemmingsplan en daarbij
behorende aspecten opgenomen. In 4.5. is gesteld dat bij een toegekend verzoek tot
planschade, de vordering wordt verhaald op de Beheerstichting. Nu deze overeenkomst niet
meer geldt omdat de erfpachtovereenkomst is gepasseerd, geldt ook deze afspraak niet
meer. Afspraken omtrent planschade zijn niet meer in de erfpachtovereenkomst opgenomen.
Zou er dus op grond van het bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008” een verzoek om
planschade zijn aangevraagd dan zou deze vergoeding voor rekening blijven van de
gemeente. Voor deze herziening zal geen andere afspraak gelden. Eventuele vergoedingen
planschade blijven derhalve ook nu voor rekening van de gemeente.
Handhaving
De gemeente Gemert-Bakel heeft de taak om de regels, zoals deze zijn opgenomen in het
voorliggende bestemmingsplan, te handhaven.
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5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
5.2.1 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient overleg gepleegd te
worden met de betrokken overheidsinstanties waaronder de provincie Noord-Brabant en het
Waterschap Aa en Maas. Gezien de geringe aanpassing waarin dit bestemmingsplan
voorziet, alsmede het feit dat het huidige bestemmingsplan “Bakelse Plassen 2008”, waarin
de horeca-activiteiten wel zijn voorzien in de toelichting van het plan, door de provincie
Noord Brabant en het Waterschap is goedgekeurd, is er voor gekozen om geen expliciet
vooroverleg te voeren en direct de ontwerpfase te starten.
De provincie heeft in haar besluit van 20 april 2009 in het kader van het bestemmingsplan
“Bakelse Plassen 2008” het volgende aangegeven inzake recreatie en specifiek met
betrekking tot de golfbaan:
“In het provinciaal ruimtelijk beleid worden toerisme en recreatie gezien als activiteiten in het
buitengebied, die naast de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid
van het platteland. Wij vinden het van provinciaal belang om in het plan een goede afweging
te maken tussen de belangen van het hergebruik van (voormalige) agrarische
bedrijfslocaties voor recreatieve voorzieningen, de recreatieve ontwikkelingsvisies en de
doelstellingen van het reconstructieplan voor de Peel. Daarbij komen aspecten als de
draagkracht van het betrokken gebied, bedrijfseconomische haalbaarheid en verrijking van
het toeristisch product in de streek aan de orde.
De ontgronding Bakelse Plassen wordt uitgebreid. De plas die zal ontstaan wordt benut voor
de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Door de combinatie van recreatie, EVZ en water
zal het totale toeristische aanbod worden vergroot (golfbaan, zwemstrand etc.)'.
Wij constateren verder dat de adviescommissie voor Toerisme en Recreatie zich in 2006
heeft gebogen over de herinrichting en uitbreiding van het huidige campingterrein (landgoed
Nederheide), en de bouw van centrumvoorzieningen/recreatieve poort. Een advies van de
adviescommissie was, gelet op ons beleid, noodzakelijk op grond van de ligging van het
terrein in de GHS-Natuur. De adviescommissie heeft op 20 november 2006 een advies
uitgebracht. De Adviescommissie adviseert positief over de voorgelegde plannen.
Voor wat betreft de aanleg van de golfbaan merken wij het volgende op. De golfbaan betreft
een 18 holes golfbaan, en een 9 holes oefenbaan met een oppervlakte van in totaal 70 ha.
De centrumvoorzieningen bestaan uit het clubhuis, de driving range, greenkeeperloods en
de parkeerplaats met circa 180 parkeerplaatsen, waarbij het clubhuis, de driving range en de
greenkeeperloods slechts via vrijstelling mogelijk worden gemaakt. De golfbaan wordt voor
een deel gesitueerd in de GHS-Landbouw, subzone leefgebied struweelvogels. Voorts ligt
midden in het gebied voor de beoogde golfbaan nog een klein perceel GHS-Natuur, subzone
overig bos- en natuurgebied. In de Paraplunota is aangegeven dat een nieuwe golfbaan ook
in landelijke regio's is toegestaan, mits ze aansluiten bij een bebouwde kern of een
recreatiepark.
De golfbaan ligt in de landelijke regio en sluit aan bij de noordkant van de kern Bakel evenals
bij het geheel van toekomstige recreatievoorzieningen, onder andere in de vorm van de
recreatieve poort, de uitbreiding van de camping en de recreatieve plas. Naast de bestaande
camping is er overigens in het plangebied al sprake van recreatieve activiteiten. Wij zijn dan
ook van mening dat de locatie als zodanig in overeenstemming is met de provinciale
belangen.”
5.2 2 Zienswijze beantwoording
Zie hiervoor bijlage I Nota van Zienswijzen.
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5.2.3 Ambtshalve aanpassingen
Zie hiervoor bijlage II Ambtshalve aanpassingen.

i ‘Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze’, door Witteveen+Bos/Landschappartners 15 april 2005.
ii ‘Bakelse Plassen 2008’ door SAB, vastgesteld door de gemeenteraad op 9 oktober 2008 en door Gedeputeerde
Staten gedeeltelijk goedgekeurd op 20 april 2009. Op 24 juni 2009 in werking getreden.
iii ‘Reconstructieplan De Peel’, door Provincie Noord-Brabant, vastgesteld door Provinciale Staten 22 april 2005.
iv ‘Structuurplan Bakel-Milheeze Noord’, door Cleton&com vastgoed & ruimtelijke ordening, vastgesteld door de
gemeenteraad op 26 april 2007.
v ‘Natuurcompensatieplan IGP, Landschappartners, 28 september 2007.
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Gespreksverslag 8 april 2014
Aanwezige raadsleden:
- Dhr. H. Giebels
- Dhr. J. van Mierlo
- Mevr. D. Methorst - Van Kessel
- Dhr. T. Coopmans
- Dhr. H. van Hout
- Mevr. A. Smits - Overbeek
- Dhr. E. van Cronenburg
- Dhr. P. Mastenbroek
- Dhr. F. Faeles
Besproken bestemmingsplannen:
1. Grotels Goed
Aanwezigen gemeente: dhr. H. Niezen
A. Planontwikkelingen: het in procedure brengen van het bestemmingsplan rondom de camping
Resort Grotels Goed 2013”

B. Zienswijzen: er twee zienswijzen ingediend.
C. Vragen raadsleden:
1. Zijn de planstukken die vandaag worden besproken anders dan de stukken zoals
eerder behandeld in de raadscommissie?
In de commissie is de Raadsinformatie nota besproken. Vandaag worden de
zienswijzen besproken,
2. Is er in het bestemmingsplan ruimte voor trekkersplaatsen en zo nee waarom niet?
Nee, in het bestemmingsplan zijn geen trekkersplaatsen opgenomen. Het
onderliggende bestemmingsplan betreft een initiatief van de eigenaar. Door de
gemeente is dit initiatief beoordeeld. Hierin zijn geen trekkershutten opgenomen.
Binnen de gemeente Gemert-Bakel is bijvoorbeeld op minicampings wel ruimte voor
passanten. Het gaat hier nu ook niet meer om een camping maar om een
vakantiepark voor chalets. Er zullen dus ook geen campingplaatsen voor ander
tijdelijke kampeermiddelen gerealiseerd worden. Het hele park zal ingericht worden
met chalets.
3. Indien de receptie naar achteren wordt verplaatst, kan de geluidswal dan worden
verlegd?
In het bestemmingsplan zijn de afspraken uit de mediation met betrekking tot de
geluidswal verwerkt.
4. Wordt de huidige woning gesloopt?
Nee, de woning blijft behouden. Grotel 5a blijft behouden. Grotel 7 wordt verbouwd
tot centrale voorziening.
5. Wat is de verhouding tussen het oppervlak van het chalet en het te benutten
grondoppervlak (bouwvlak)?
De inrichtingstekening geeft de bouwvlakken aan. Dit bouwvlak is bedoeld voor het
chalet inclusief parkeerruimte. In de planregels is de maximale maatvoering van de
chalet opgenomen. Het bouwvlak kan dus niet ten volle benut worden t.b.v. het
chalet. De bouwvlakken worden niet specifiek in de verbeelding van het

bestemmingsplan opgenomen. dit om voldoende flexibiliteit te bieden om eventueel in
de toekomst de richting te kunnen aanpassen (met goedkeuring van de gemeente).

6. Is in de planregels rekening gehouden met het voorkomen van overlast?
Uit enkele zienswijzen blijkt dat sommige buren overlast vrezen a.g.v. van feesten en
partijen. Het houden van feesten en partijen is echter in de planregels uitgesloten.
7. Wordt voorzien in een horecagelegenheid?
Ja, op de camping is een horecagelegenheid toegestaan. Het gaat wel om maximaal
horeca categorie 1.

8. Zijn er na de planontwikkeling voldoende parkeerplaatsen?
Ja, het aantal parkeerplaatsen in verhouding tot het aantal chalets is beoordeeld.
9. Kan er ten behoeve van de raadsvergadering een lijstje worden toegevoegd met
daarop alle afspraken uit de mediation, waarbij afgevinkt wordt welke afspraken ook
nagekomen zijn.
Een dergelijke lijstje zullen wij opstellen. Eventueel zal dit worden besproken met de
heer en mevrouw. Vd. Kimmenade en de heer en mevrouw Jonkers.
10. De heer Mastenbroek geeft aan dat wat hem betreft de gemeenteraad als
voorwaarde dient te stellen dat alle afspraken uit de mediation uitgevoerd moeten
worden door dhr. Freriks

2. Nazareth
Aanwezigen gemeente: Ruud Oude Griep en Jan Verleijsdonk
Vooraf: Het college heeft zojuist besloten om het bestemmingsplan niet ter vaststelling aan
te bieden aan de gemeenteraad. De reden hiervoor was tijdens het beraad nog niet echt
bekend. Uit eerder overleg met de wethouders bleek dat ze het te gevoelig vinden om nu dor
het demissionaire college voor te dragen tot vaststelling. Nader informatie van de
secretaris leert dat het college meer duidelijkheid wil hebben over de concrete
plannen. Welk plan wordt ontwikkeld, misschien komt er een samenwerking tussen
beide partijen. Het is dan verstandiger het bestemmingsplan op een concreet
stedenbouwkundig plan gewijzigd vast te stellen.
Met het technisch beraad is afgesproken dat de behandeling van de zienswijzen alvast wordt
besproken en dat, vanwege de eerdere instemming van de raad over verdere uitwerking van
de marktconsultatie het ambtelijk advies inzake de aanpassing van het bestemmingsplan
wordt toegelicht. Dit wel onder de restrictie dat de voorgestelde beantwoording van de
zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen niet door een collegebesluit zijn bekrachtigd.
A. Planontwikkelingen: het in procedure brengen van het bestemmingsplan inzake de
herbestemming van Klooster Nazareth in Gemert en het mogelijk maken van de bouw van
maximaal 75 wooneenheden binnen en buiten de kloostermuren.

B. Zienswijzen: in totaal zijn er 2 zienswijzen ingediend. De beantwoording van de
zienswijzen heeft geleid tot 1 aanpassing van het bestemmingsplan. Er is, op advies van
een van de twee appellanten, een bebouwingspercentage van 70% opgenomen.
C. Ambtshalve aanpassingen: De belangrijkste aanpassingen zijn:
• Uit de presentatie van de plannen van B&L huisvesting bleek dat met de opgenomen
bouwhoogte de geplande grondgebonden woningen moeilijk zijn te realiseren.
Daarom wordt voorgesteld om de bouw (nok) hoogte te verhogen naar maximaal 9
meter. De goothoogte blijft wel het zelfde. (4.5 meter)
• De plannen van Van Schijndel passen niet in het bestemmingsplan. Voorgesteld
wordt om middels een ontheffing de appartementen op de beoogde locaties mogelijk
te maken. Wel wordt aan de ontheffing een maximale goot en bouwhoogte en
maximaal aantal appartementen gekoppeld. Het maximale aantal wooneenheden
blijft 75 voor zowel binnen als buitende tuinmuren. En maximaal 20 wooneenheden in
het klooster.
• Op de voormalige speelplaats ligt in het ontwerpplan de bestemming Wonen.
Voorgesteld wordt om hier de bestemming Verkeer en Verblijf op te leggen met de
mogelijkheid een parkeergarage te bouwen. Deze zijn noodzakelijk om de
appartementen te kunnen realiseren. Wel wordt op deze locatie een
wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Wonen gelegd. In het plan van B&L
Huisvesting waren hier een relatief laag aantal woningen gepland.
• Op de begraafplaats ligt in het ontwerpplan de bestemming maatschappelijk.
Voorgesteld wordt hier een wijzigingsbevoegdheid op te leggen naar de bestemming
Wonen. In het plan van B&L Huisvesting zijn hier een relatief laag aantal woningen
gepland.
• Het eventueel extra toevoegen van een kleine 60 appartementen betekent dat dit in
de toelichting nader onderbouwd moet worden.

D. Vragen en opmerkingen raadsleden:

•
•

•

•

Het technisch beraad was niet gelukkig met het aanhouden van het voorstel omdat
dit letterlijk op het allerlaatste moment ging maar is blij met het voorstel dat de
behandeling.
Het technisch beraad vraagt verdere uitleg over het bebouwingspercentage. - Uitgelegd wordt dat het hier gaat over de verhouding uit te geven grond en niet uit te
geven grond. Dus er wordt veel minder dan 70 % van de tuin bebouwd. In het getal e
70% zit ook de achter ontsluiting.
Is het niet mogelijk om 30% als (aaneengesloten) groen te bestemmen?
Dat is mogelijk maar dan leg je je vooraf heel erg vast. Als de plannen concreet zijn
kan later de centrale ruimte middels een herziening van het bestemmingsplan
omgezet worden in de bestemming Groen.
Loop je zo niet het risico dat de bebouwing en daarmee het groen wordt versnipperd?
De gemeente maakt een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaars. Daarin
wordt uitgegaan van een concreet stedenbouwkundig plan. Hier heeft de gemeente
dus een duidelijke stem in. Versnippering wordt daardoor voorkomen. In de
voorgestelde plannen is nu sprake van een grote centrale ruimte. De gemeente
neemt nadien de grond over van de ontwikkelaars omdat wij de tuin een belangrijk
element vinden in het centrum van Gemert en toegankelijk moet zijn voor het publiek.
Dit betekent dat de gemeente ook het groen onderhoud.

Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel
(partiële herziening)
Aanwezigen gemeente: Ruud Oude Griep en Marieke van Berlo
A. Planontwikkelingen: als gevolg van een onvolkomenheid in de planregels van het
bestaande BP “Bakelse Plassen 2008” is het niet mogelijk om ter plaatse van het
restaurant, horeca-activiteiten voor gasten van buiten te exploiteren. In het onderliggende
bestemmingsplan wordt dit hersteld.
B. Zienswijzen: in totaal zijn er zeven zienswijzen ingediend.
C. Vragen raadsleden:
1. Hoe kan het dat momenteel door de golfbaan wordt geadverteerd?
Vanwege de nauwe samenhang met de ‘Vereniging Golfclub Stippelberg’ is bij de
afgifte van de ‘oude’ Drank en Horecavergunning, de beheerstichting indertijd
aangemerkt als een paracommerciële rechtspersoon. Op grond hiervan zijn indertijd
paracommerciële voorwaarden aan de vergunning verbonden om oneerlijke
concurrentie met de reguliere horeca te beperken en/of tegen te gaan (zoals
beperkte openingstijden; geen advertentie en geen bruiloften en partijen).
Bij de behandeling van onderliggend bestemmingsplan is deze vergunning door de
juristen nog eens kritisch bekeken. Daarbij is geconstateerd dat indertijd ten
onrechte een para commerciële vergunning is verleend omdat de beheerstichting
niet voldoet aan de omschrijving paracommerciële rechtspersoon1 als bedoeld in
artikel 1 van de DHW.
De beheerstichting heeft inmiddels een nieuwe aanvraag (zonder beperkingen) voor
horecavergunning ingediend. Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan zal
de burgemeester een reguliere horecavergunning, dus zonder beperkende
voorwaarden, af dienen te geven. Met de voorliggende herziening van het
bestemmingsplan wordt het huidige gebruik van het restaurant van het clubhuis
bestemmingsplanmatig vastgelegd. De advertenties betroffen het gebruik van het
restaurant voor gasten van buiten de golfclub. Niet voor feesten of partijen.
2.

In hoeverre valt de beheerstichting in overeenstemming te brengen met winst?
De beheersstichting moet jaarlijks aan de gemeente een erfpachtcanon betalen. Daarnaast
zijn het clubgebouw en overige opstallen met een hypothecaire lening gefinancierd.
Dergelijke financiële lasten plaatsen de beheerstichting in een vergelijkbare financiële positie
als een reguliere horecaondernemer die een pand moet kopen en investeringen moet doen.
Daarnaast is de gemeente een erfpacht aangegaan met de beheerstichting. Indien deze
overeenkomst wordt beëindigd staat het de gemeente vrij om met een andere partij in zee te
gaan.

3.

Indien door de beheerstichting een nieuwe Drank- en horecavergunning is
aangevraagd, waarover besluit de gemeenteraad dan?
De Drank en Horecavergunning staat los van het bestemmingsplan. De
horecavergunning kan alleen gebruikt worden als het bestemmingsplan dat mogelijk

1. Paracommercie wil zeggen, dat bepaalde rechtspersonen (stichtingen en verenigen) zich naast hun
hoofdactiviteit, die als doelstelling in hun statuten is beschreven, ook bezig houden met de exploitatie
van een horecabedrijf. De Beheerstichting exploiteert de horeca-activiteiten, terwijl de golfvereniging
zich bezig houdt met de sportieve activiteiten.
Ook de financiële lasten die de beheersstichting heeft te dragen bij de exploitatie van de golfbaan en
het horecabedrijf maakt dat de beheersstichting niet in het gewone rijtje van sportverenigingen of –
stichting met een kantine thuis hoort. De beheersstichting moet jaarlijks aan de gemeente een
erfpachtcanon betalen. Daarnaast zijn het clubgebouw en overige opstallen zijn met een hypothecaire
lening gefinancierd.

maakt. Een deugdelijk passend bestemmingsplan is derhalve voordzakelijk. Het is
de gemeenteraad die een bestemmingsplan vaststelt Hoewel nu door de
beheerstichting een commerciële vergunning zonder beperkingen is aangevraagd,
is echter in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen geen bijeenkomsten
van persoonlijke aard toe te staan. Deze beperking is opgenomen in de planregels
van het bestemmingsplan en in de staat van horeca-activiteiten.
4. Resulteert dit niet tot oneerlijke concurrentie voor de omliggende horeca?
Zie voorgaande antwoorden. Daarnaast beschikt de golfbaan over een
bovenregionale functie. De gebruikers van de golfbaan betreft een andere
doelgroep dan horeca in de woongebieden. Dit leidt vermoedelijk ook tot meer
clientèle voor de omliggende horeca.
5. Waarom is zalenverhuur verschoven van categorie 3 in het BP Golfbaan 2008
naar categorie 2 in het onderliggende bestemmingsplan?
De categorie indeling is gebaseerd op zoneringslijst uit de VNG-publicatie 'bedrijven
en milieuzonering’. Binnen deze lijst kunnen de activiteiten geschoven worden op basis
van de belasting op de omgeving (o.a. verkeer aantrekkende werking).

Boven het restaurant zijn echter enkel kleine zalen aanwezig, die gezien de
minimale belasting op de omgeving beter in een lichte categorie passen dan in
een middelzware. Zalenverhuur is tevens opgenomen om een passende
bestemming te hebben voor alle activiteiten.
6. Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt?
Bij de beantwoording van de zienswijzen is de nieuwsbrief toegevoegd.
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Gespreksverslag 14 januari 2014
Voorbereiding vaststelling bestemmingsplannen, oktober 2014
Aanwezige raadsleden:
- F. van Cronenburg (PvdA)
- H. Morelissen (PvdA)
- H. van Hout (CDA)
- A. Smits- Overbeek (CDA)
- T. Hoefnagel (Lokale Realisten)
- G. van Dijk - Vereijken (Lokale Realisten)
- A. Princee (VVD)
Afmelding:
- R. Faas (VVD)
Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel
(partiële herziening)
Aanwezigen gemeente: Ruud Oude Griep en Marieke van Berlo
A. Planontwikkelingen: als gevolg van een onvolkomenheid in de planregels van het
bestaande BP “Bakelse Plassen 2008” is het niet mogelijk om ter plaatse van het
restaurant, horeca-activiteiten voor gasten van buiten te exploiteren. In het onderliggende
bestemmingsplan wordt dit hersteld.
B. Zienswijzen: in totaal zijn er zeven zienswijzen ingediend.
C. Ambtshalve aanpassingen: dit betreft een aantal aanscherpingen in het plan. Zo zijn in
het ontwerpbestemmingsplan een aantal zinnen in de toekomstige tijd geschreven met
de gedachte dat de voorzieningen nog gerealiseerd dienen te worden. Echter deze
voorzieningen zijn reeds gerealiseerd.
D. Vragen raadsleden:
Hoe wordt voorkomen dat het clubhuis wordt geëxploiteerd voor reguliere bruiloften/
partijen en/ of muziekevenementen. En hoe wordt voorkomen dat deze na 11.00 uur ’s
avonds nog doorgaan (het wordt nu immers gewijzigd naar commerciële horeca)?.
In het bestemmingsplan worden beperkingen opgelegd door enkel activiteiten in de
categorie 1 en 2 toe te staan zoals opgenomen in de staat van horeca-activiteiten. Enkel
deze genoemde activiteiten zijn toegestaan. Het regulier gebruik van het clubhuis voor
feesten en muziek- en/ of dansevenementen is niet toegestaan.
De wijziging van het bestemmingsplan maakt het mogelijk handhavend op te treden.
Waarom heeft de Stichting in het verleden niet gereageerd op de verleende drank- en
horecavergunning?
Deze herstelactie is op verzoek van het bestuur van de stichting uit ± 2011.
Is in het verleden door de gemeenteraad inderdaad wel besloten om ter plaatse van het
restaurant, horeca-activiteiten voor zowel leden als niet-leden te exploiteren?
Het bestuur van de stichting heeft verzocht om deze wijziging. Zij geven als motivatie aan
dat het bij de oprichting van de golfbaan altijd de bedoeling is geweest dat de
horecavoorziening ook gebruikt kon worden door recreanten (niet-golfers). Dit
ondersteunt immers ook de doelstellingen van het IGP-gebied: verbetering van het
recreatieve aanbod in de gemeente. E.a. is ook verwoord in de nieuwsbrief IGP en in het
verslag van de overlegbijeenkomst college-raad over de publiek-private samenwerking
inzake de golfbaan Bakel-Milheeze d.d. 23 april 2008 zoals ter plekke uitgedeeld.

Verzoek van de gemeenteraad: t.b.v. de raadsvergadering 13 maart 2014 s.v.p. de
volgende aanvullende informatie aanleveren:
- eerdere raadsbesluit t.a.v. het gebruik door leden en niet-leden.
E. Raadvergadering
In tegenstelling tot de andere drie besproken bestemmingsplannen, wordt het
bestemmingsplan van de golfbaan niet aangeboden voor de raadsvergadering van 6
februari 2014 maar naar verwachting voor 13 maart 2014.
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ONTVANGEN
2 8 NOV, 2013
Burgemeester en Wethouders
van Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Bakel, 28 november 2013

Onderwerp: Herziening bestemmingsplan "Bakelse plassen 2008" Ontwerp bestemmingsplan
"Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"

Geacht College,
Met dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik bezwaar aanteken tegen het ontwerp
bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in
Bakel"
Het is van het begin af aan de intentie geweest dat golfbaan en daarmee naar onoverkomelijk ook
het clubhuis een ledenbaan zou worden, alle energie werd gestoken in het opzetten van de
ledenbaan omdat dit de voorkeur had van de initiatiefnemers van de golfbaan.
Dit is zo ook herhaaldelijk geuit onder andere in de media zoals kranten.
Ook in de diverse informatieavonden voorafgaand aan het realiseren van de golfbaan aan
geïnteresseerde en direct betrokkenen zoals buurtbewoners is dit geuit.
Zelf waren wij in het begin bezorgd over de mogelijke overlast van de golfbaan en alsook het clubhuis
omdat die zo dicht bij ons woonhuis gesitueerd is, dat hebben wij in de diverse meetings met
betrokkenen zoals gemeente en golfbaan vertegenwoordigers (IGP) kenbaar gemaakt. Tijdens deze
meetings werd ons verzekerd dat beoefenaars van de golfsport heel rustige mensen zijn, zeker niet
luidruchtig daar dit niet gepast/geaccepteerd is in de golfsport
Daarbij stopt men met golfen/activiteiten zodra de zon onder is, zo heeft men ons onder andere
verzekerd dat er geen lichtmasten op de golfbaan zouden komen. dit ter ondersteuning aan het
gegeven dat alles in het teken staat van golfsport door leden van de club en daarmee alle
activiteiten hier rondom heen worden gehouden
Bovenstaande in ogenschouw nemend zijn de huidig geldende afspraken welke zijn vast gelegd in de
'Drank en Horecavergunning' met kenmerk DH2O10/007 van datum 20 juni 2011 in deze geest.
In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de voorwaarde van de drank en horecavergunning
U bevestig ook in een schrijven van 20 juni 2011 met kenteken BMO/BVC/JvR/329263 aan mij dat
"Op grond van artikel 4 van De drank- en horecawet zijn wij verplicht om aan een horecavergunning
voor een paracommerciële instelling voorschriften en voorwaarde te verbinden, die betrekking
hebben op het voorkomen van oneerlijke concurrentie. "
Derhalve is uw opmerking in uw schrijven ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel "Bij de realisatie van het clubhuis is echter
geconstateerd dat het gebruik van het clubhuis niet correct is verwerkt in het geldende
bestemmingsplan, waardoor het niet mogelijk is horeca-activiteiten t.b. v. niet-leden te exploiteren."
naar mijn mening dan ook niet correct

Indien u nu uitbreiding van horeca activiteiten zou toestaan is dit geheel in strijd met bovenstaande.

Pagina 1

Zodra activiteiten los staan van de leden en/of sport kunnen er vele activiteiten gevoerd worden
zoals vergaderingen, feesten en partijen etc, een en ander tot gevolg hebbende dat er meer mensen
komen dus nog meer verkeer over de toch al smalle achterafwegen bij ons. Meer activiteiten wil ook
zeggen meer kans op overlast door middel van geluidsoverlast maar ook door het zeer
waarschijnlijke gegeven dat activiteiten tot in de kleine uurtjes zullen doorgaan.
Dit alles zal zeker ons woongenot nadelig beïnvloeden.
We hebben eerder al kenbaar gemaakt in ons schrijven van 25 mei 2011 het niet eens te zijn met de
activiteiten welke het clubhuis nu al voert omdat men al activiteiten ten toon spreidt gericht op niet
leden door hen te faciliteren onder andere door het beschikbaar stellen van vergaderruimte.
Daarnaast adverteert men ook met een menukaart om zo niet leden zoals bijvoorbeeld fietsers te
trekken. Ook dit is niet in lijn met originele toezeggingen en vastgelegde afspraken.
Aan ons zijn mondeling en ook schriftelijk toezeggingen gedaan vastgelegd in een schrijven van 20
juli 2009 met kenmerk PROJ//CK/44330 welke u niet eenzijdig kunt wijzigen en daarom dient te
respecteren.
Verder dient u erop toe te zien dat Golfbaan de Stippelberg al zijn huidige activiteiten ten behoeve
van niet leden per direct staakt en daarmee de 'Drank en Horecavergunning' met kenmerk
DH2O10/007 van datum 20 juni 2011 respecteert.
Alles in overweging nemende kan het niet anders dan dat u de huidige drank en horeca vergunning
dient te respecteren en uw plannen tot uitbreiding van de (horeca)activiteiten ten behoeve van niet
leden dient af te wijzen.
Daarnaast wil ik u er misschien ten overvloede op wijzen dat alle gemeentes in Nederland extra
controles uitvoeren om te zorgen dat sportkantines en gelegenheden alleen gebruikt worden voor en
door leden en ten behoeve van sport gerelateerde activiteiten en geen commerciële activiteiten
mogen voeren in verband met oneerlijke concurrentie
In uw voorstellen gaat u ook hierin volledig aan voorbij

Wij verwachten van u een schriftelijke reactie binnen redelijke termijn

Marius van Otterdijk
Ven 4a
5761 RL Bakel

Pagina 2
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T.J.H. Maas en
J.M. Maas-Sleegers
Wijbosch 4
5763 PT MILHEEZE

ONTVANGEN

Aan de Gemeenteraad van Gemert - Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

2 9 NOV, 2013

Milheeze, 28 november 2013.
Betreft: Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013:
Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Geachte Raadsleden,
Bij deze maken wij bezwaar tegen het voornemen om voor de Centrumvoorziening Golfbaan
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" te wijzigen in Recreatie - Golfbaan "Gemert-Bakel
Buitengebied oktober 2013".
1. Het gebruik van het clubhuis is destijds wel correct verwerkt in het geldende
bestemmingsplan. Er zouden buiten de verenigingsactiviteiten om geen activiteiten
plaatsvinden voor niet-leden. Deze aspecten zijn destijds besproken met de beheerstichting en
waren niet relevant voor het bestemmingsplan.
2. De ontwikkeling van dit gebied is bedoeld voor de natuur, rust en stilte. De natuurpoort
vormt de spil en is het centrum van dit gebied om de parkeer- en horecagelegenheid te
centreren. Dit om de rest van het gebied te ontlasten. Ook vanwege het verstoringseffect voor
de flora en fauna. Deze keuze is gemaakt zodat er minder verstoring is voor de Hooizak.
3. Het is een golfbaan en clubhuis voor golfers. Desondanks wordt er naast het gebruik van de
golfbaan steeds meer activiteiten georganiseerd. Dit is ook in strijd met de
erfpachtovereenkomst en horecavergunning. Wordt dit nu beloond ?
Hierdoor ontstaat steeds meer overlast. Voor ons als buurtbewoners zou met deze herziening
nog meer overlastsituaties ontstaan. Ondanks meldingen gaat de gemeente niet zonder
formeel verzoek handhaven, ook omdat ze in deze zaak partner zijn van dezelfde partijen in
het project. De gemeente is zelf belanghebbende en participeert in het beheer van de golfbaan.
4. Er is sprake van oneerlijke concurrentie t.o.v. de reguliere horeca.
Toename van nog meer horeca-gelegenheden gaat ten koste van bestaande horeca met alle
gevolgen van dien.
Ondanks dat de gemeente partner is in de golfbaan gaan wij er als direct belanghebbenden er
vanuit dat onze zienswijze niet terzijde wordt geschoven.
Nadrukkelijk houden wij, of enige andere gemachtigde, het recht voor de zienswijze in een
later stadium nog te wijzigen en/of aan te vullen.
Met vriendelijke groet,

T.J.H. Maas,

J.M. Maas-Sleegers.
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Van:
Gasterij De Gouden Leeuw
B.J.H.M.Romonesco
Sint Wilbertsplein 1
5761 BK Bakel

Nr.

2 9 NOV 2013

Aan:
College van burgemeester en wethouders
en Gemeenteraad
van de gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT-BAKEL

Gemeente Gemert-Bakel

Betreft:
Ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan
in Bakel"

Bakel, 28 November 2013

Geacht College van B en W, Gemeenteraad van Gemert-Bakel,
Hierbij maak ik bezwaar, tegen het voornemen om het bestemmingsplan "BAKELSE PLASSEN 2008"
te wijzigen, t.b.v. de horecagelegenheid.
Ik sluit me ook aan bij andere ingediende bezwaarschriften van omwonenden, collega's uit de horeca
en koninklijk Horeca Nederland..
Door een wijziging door te drukken, bevoordeeld de gemeente de golfbaanexploitatie en indirect zich
zelf, als mede verantwoordelijk voor de exploitatie.
Bij de beslissing om een golfbaan aan te leggen is beloofd dat hier een clubhuis, maar geen gewoon
restaurant, zou komen.
Nu al, zonder wijziging van het bestemmingsplan, kan men terecht voor bruiloften, feesten en
partijen en wordt op Facebook en ander media geadverteerd met deze mogelijkheden waar wij als
reguliere horecabedrijven, zonder subsidie, niet tegen kunnen concurreren.
Verder las ik dat de gemeente heeft laten weten niet handhavend te gaan optreden tegen de
golfbaan, dus u zegt omdat het de golfbaan is gedogen we ?
Dit is oneerlijke co
entie bevorderen. Willekeur !?

B.J.H.M. Romonesco
Gasterij De Gouden Leeuw
Bakel.
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Eindhoven, 29 november 2013

Geachte Raad,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoten, de heer C.J.F. Maijer, mevrouw M.F.A.A. Maijer-Martens en de heer L.J.F.
Maijer, zaakdoende en wonende te (5763 BA) Milheeze aan het adres Kerkeind 23, dien ik
hierbij een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Cliënten exploiteren in de dorpskern van Milheeze een horecabedrijf betreffende een café met
een cafetaria/restaurantfunctie. De inrichting van cliënten beschikt over een zaal die
geëxploiteerd wordt voor feesten, partijen, koffietafels' etc. Cliënten worden in hun
bedrijfsbelangen benadeeld door het feit dat in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg horecaactiviteiten plaatsvinden.
De horeca-exploitatie in het clubhuis van de golfbaan vindt plaats in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment van cliënten. Exploitatie van de horeca-inrichting in het
clubhuis van de golfbaan vindt in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van cliënten
plaats. De exploitatie van het clubhuis valt voor een belangrijk deel in hetzelfde
marktsegment als de horeca-inrichting van cliënten.
Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" zijn in het
clubhuis van de golfbaan geen horeca-activiteiten toegestaan. In ieder geval zijn in het
clubhuis geen horeca-activiteiten toegestaan die betrekking hebben op het verstrekken van
dranken en gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan.

Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in the matter concerned.
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Het ontwerp bestemmingsplan biedt na vaststelling de mogelijkheid om het clubhuis te
exploiteren als een volwaardige horeca-inrichting. Daartegen richt zich de zienswijze van
cliënten.
Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten aan Burgemeester en Wethouders verzocht
om handhavend op te treden tegen het gebruik van het clubhuis als volwaardige horecainrichting. Bij brief van 5 juli 2011 deelden Burgemeester en Wethouders mede dat mijn
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Op 14 juli 2011 heb ik uiteen
gezet dat cliënten weldegelijk belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Vervolgens
hebben Burgemeester en Wethouders bij besluit van 23 juli 2011 het handhavingsverzoek
afgewezen. Bij brief van 26 september 2011 heb ik namens cliënten tegen de afwijzing van
het handhavingsverzoek een bezwaarschrift ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift
wordt hierbij als productie 1 in het geding gebracht. De Burgemeester en Wethouders hebben
tot op heden niet beslist op het bezwaarschrift.
Uit de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat het huidige gebruik van het
clubhuis als volwaardige horeca-inrichting in strijd is met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Hieruit volgt dat Burgemeester en Wethouders het handhavingsverzoek ten
onrechte afgewezen hebben, zij hebben daarmee gehandeld in strijd met de beginselplicht tot
handhaving.
De weigering om handhavend op te treden in strijd met de beginselplicht tot handhaving, de
weigering om te beslissen op het bezwaarschrift van cliënten en het voornemen om het
bestemmingsplan aan te passen getuigen van handelen in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.
Cliënten zijn van mening dat door het clubhuis te bestemmen tot een volwaardige horecainrichting er een duurzame ontwrichting ontstaat van het voorzieningenniveau ter plaatsen.
Uit de toelichting behorende bij het bestemmingsplan blijkt dat er geen enkel onderzoek
verricht is naar de vraag of het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-inrichting in
Milheeze (als gevolg van de bestemmingswijziging moet het clubhuis gekwalificeerd worden
als een nieuwe vestiging van een horeca-inrichting) kan leiden tot sluiting van andere horeca
inrichtingen in de nabijheid zodat een onvoldoende voorzieningenniveau over blijft, in die zin
dat inwoners niet langer op aanvaardbare afstand van hun woonplaats gebruik kunnen maken
van de daar aanwezige horeca-inrichtingen. Door onderzoek achterwege te laten wordt de
bestemmingswijziging niet althans onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. Cliënten
concluderen op die grond dat vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan in strijd is met
het criterium goede ruimtelijke ordening.
Er had niet alleen onderzoek verricht moeten worden naar de vraag of toevoeging van een
nieuwe horeca-inrichting leidt tot vrees voor een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau maar ook naar aspecten als efficiënt ruimtegebruik en de gevolgen voor
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied waarin bestaande horeca-inrichtingen gevestigd zijn.
Te denken valt aan leegstand die als gevolg van de planwijziging kan ontstaan en de
verschraling die daar het gevolg van is.

Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
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Het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-activiteit zal er toe leiden dat cliënten de
exploitatie van hun horeca-inrichting moeten sluiten. Daardoor zal een onvoldoende
voorzieningenniveau in Milheeze overblijven. Een horeca-inrichting zoals door cliënten
geëxploiteerd maakt onderdeel uit van de sociale behoefte van de bevolking van een typisch
plattelandsdorp als Milheeze. Met name voor minder mobiele inwoners (oudere zijn 100%
afhankelijk van een dergelijke horeca-inrichting). Fastfood/snacks vormen een onderdeel van
de eerste levensbehoefte. Ook de openstelling van de horeca-inrichting van cliënten te weten
11 uur per dag gedurende 6 dagen per week vormt een belangrijk onderdeel van het
voorzieningenniveau.
Opmerkelijk is dat uw Gemeente eigenaresse en erfpachter is van het onroerend goed.
Derhalve vermoeden cliënten een zekere belangenverstrengeling.
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om af te zien van de vaststelling
van het ontwerp bestemmingsplan.
Hoogachten

mr. M.T.C.A. Smets
gemachtigde
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Uw referentie: ROBCT/EK/390973
Dossier: 20110115/03 /mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel; bezwaarschrift tegen besluit tot
weigering handhavend optreden horeca-exploitatie clubhuis Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 september 2011

Geacht College,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, maak ik hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 jo artikel 7.1
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar tegen uw besluit van 23 juli 2011, verzonden
24 augustus 2011, tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen de horecaexploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak 7 te 5761 RZ
Bakel.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
Hierna volgen de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift bevat tevens het verzoek om in
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
I

Verzoek rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: la Awb verzoek ik u in te stemmen met rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter. De verplichte afwijzingsgronden als bedoeld in artikel
7: la lid 2 Awb doen zich in deze zaak niet voor. Naar mijn mening is de zaak geschikt voor
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Buiten kijf staat dat mijn cliënten het niet
eens zijn met uw standpunt dat de horeca-exploitatie van het clubhuis van Golfbaan
In cooperation with law firms in Berlin, Brussels. Dusseldorf, Hamburg, K81n, London and Paris.
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Stippelberg niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is in deze zaak
het enige punt dat partijen verdeeld houdt. Over de feiten bestaat geen discussie. Daaromverzoek ik u om het bezwaarschrift door te zenden naar de Rechtbank 's-Hertogenbosch.
II

Gevolgde procedure

Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten een handhavingsverzoek ingediend (zie
productie 1). U heeft mij bij brief van 5 juli 2011 medegedeeld dat u van mening bent dat
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek (zie productie 2). Op
14 juli 2011 heb ik uiteengezet dat cliënten wel degelijk belanghebbenden zijn bij het
handhavingsverzoek (zie productie 3). Bij het bestreden besluit heeft u het
handhavingsverzoek afgewezen.
III

Juridische aspecten

M. 1

Cliënten zijn belanghebbenden bij het handhavingsverzoek

Wellicht ten overvloede herhaal ik hierbij dat mijn cliënten belanghebbenden zijn in de zin
van artikel 1:3 Awb jo artikel 1.2 Awb. Cliënten hebben immers een concurrentiebelang.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk, dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.

In cooperation with law ferms in Berlin, Brussels, Dusseldorf; Hamburg, Kóln, London and Paris.
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Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
M.2

ToetsinLaan het ter plaatse geldende bestemmingsplan

111.2.1 Feiten

In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken. Cliënten hebben geconstateerd dat er zelfs
vergaderfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan (lokale) ondernemers voor het houden
van cursussen en dergelijke.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (zie productie 4) en 23 mei 2011 (zie productie 5) en het Golfmagazine van mei
2011 van voornoemde beheerstichting (zie productie 6).
Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
111.2.2 Besteff

ngsplan "Bakelse Plassen 2008"

Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan",
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
In cooperation with law firms in Berlin, Brussels, Dusseldorf Hamburg, KSln, London and Paris.
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geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8.5 jo
21.1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Ten onrechte concludeert u dat het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horecaactiviteiten op grond van de door u geciteerde tekst uit bladzijde 28 van de toelichting op het
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" toelaatbaar is. De toelichting bij een
bestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van het zogenaamde juridische plan. De
toelichting bevat dan ook geen zelfstandig toetsingskader voor het beoordelen van het gebruik
van gronden en bouwwerken. Als de plantoelichting gelezen zou moeten worden dat de
planwetgever de bedoeling heeft gehad om op ruime schaal horeca-activiteiten toe te staan,
hetgeen cliënten bestrijden, dan had hij dat uitdrukkelijk in de voorschriften op moeten
nemen. De planwetgever heeft dat niet gedaan zodat er geen andere conclusie mogelijk is dan
dat de gestelde activiteiten in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Door
het handhavingsverzoek af te wijzen op grond van het gestelde op pagina 28 van de
plantoelichting heeft u in strijd met de wet gehandeld.
IV

Producties

De volgende producties worden hierbij in het geding gebracht:
productie 1
productie 2
productie 3
productie 4
productie 5
productie 6
V

handhavingsverzoek d.d. 26 mei 2011;
brief d.d. 5 juli 2011 van Burgemeester en Wethouders;
brief d.d. 14 juli 2011 aan Burgemeester en Wethouders;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 28 april 201 l;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 23 mei 2011;
redactioneel artikel in het Golfinagazine van mei 2011.

Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat het bestreden besluit door u genomen is in
strijd met de wet. Ik verzoek u om dit besluit in heroverweging te nemen, te herroepen en
alsnog een handhavingsbesluit uit te vaardigen. Tenslotte verzoek ik u overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7:15 Awb om aan cliënten de kosten te vergoeden die zij hebben moeten
maken in verband met de juridische bijstand voor het indienen van bezwaar.

In cooperation with law ferms in Berlin, Brussels, Dusseldorf, Hamburg, Kbin, London and Paris.
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t het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

'

'

V
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Uw referentie:
Dossier: 201101 1 5/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoek horecavoorziening Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 mei 2011

Geacht College,
Tot mij hebben zich gewend de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F.
en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, met het verzoek om namens hen een handhavingsverzoek in te dienen
inzake de horeca-exploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak
7 te 5761 RZ Bakel.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (bijlage 1 en 23 mei 2011 (bijlage 2 en het Golfmagazine van mei 2011 van
voornoemde beheerslichting (bijlage 3 .
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Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8.5 jo
21.1 van de best-rrtmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aan de exploitant van de
horeca-inrichting een handhavingsbevel uit te vaardigen teneinde de met de wet strijdige
situatie te beëindigen. Ik wijs u erop dat u op grond van vaste rechtspraak in beginsel
verplicht bent om handhavend op te treden. Slechts op grond van bijzondere omstandigheden
kunt u van handhaving afzien. Dat doet zich voor indien er concreet zicht bestaat op
legalisering van de overtreding, doch dat is in casu niet het geval.
Op grond van het bepaalde in artikel 4:13 Awb dient u binnen acht weken na ontvangst van
dit verzoek een beslissing te geven. Cliënten gaan ervan uit dat u binnen deze termijn zult
beslissen op hun verzoek opdat zij geen rechtsmaatregelen behoeven te treffen om een
beslissing in rechte af te dwingen.

In fwachting van uw bericht, verblijf ik,
hoogachtend,

t

%

nar. M.T. C A. Smets
advocaat gemachtigde
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Geachte meneer,
Bij brief van 26 mei 2011, ontvangen 27 mei 2011, hebben wij uw verzoek tot handhaving
ontvangen ten aanzien van de horecavoorziening Golfbaan Stippelberg. U heeft dit verzoek
ingediend namens uw cliënten de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen"
V.O.F.en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer. In deze brief gaan wij in op dit verzoek.
Een verzoek tot handhaving kan worden gezien als een aanvraag in de zin van artikel 1:3
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij is het van belang dat het verzoek wordt gedaan
door een belanghebbende. In uw brief geeft u aan dat uw cliënten oneerlijke concurrentie
ondervinden van de horecavoorziening Golfbaan Stippelberg. Het is echter vaste
jurisprudentie dat concurrentie niet lijdt tot belanghebbendheid. Vooralsnog staan wij daarom
op het standpunt dat uw cliënten geen belanghebbende zijn. In het verzoek is geen nadere
onderbouwing aangegeven waarom er wel sprake is van het feit dat u cliënten
belanghebbende zijn.
Op basis van artikel 4:5 Awb stellen wij u in de gelegenheid om nader te onderbouwen dat uw
cliënten belanghebbende zijn. Wij verzoeken u om deze gegevens binnen vier weken na
verzenddatum van deze brief te overleggen. Indien er aan dit verzoek geen gehoor wordt
gegeven zullen wij beslissen op het verzoek conform de bij ons bekend zijnde gegevens.
Voor alle volledigheid delen wij u mee dat de termijn voor het beslissen op het verzoek tot
handhaving wordt opgeschort tot het moment van het indienen van de aanvullende gegevens,
dan wel het einde van de termijn voor het indienen van deze gegevens.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen. De
medewerkers van het loket zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur
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Eindhoven, 14 juli 2011

Geacht College,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5 Awb stelt u mij bij brief van 5 juli 2011,
verzonden 7 juli 2011, in de gelegenheid om te onderbouwen dat mijn cliënten
belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek dat ik op 26 mei 2011 namens hen
ingediend heb.
U stelt dat mijn cliënten geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:3 Awb jo artikel
1:2 Awb. Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie waaruit naar
uw mening afgeleid kan worden dat een concurrentiebelang niet kwalificeert als een
rechtstreeks bij het verzoek tot handhaving betrokken belang.
Uw standpunt deel ik niet. Hierna zal ik uiteenzetten dat het concurrentiebelang wel degelijk
een bij een handhavingsverzoek rechtstreeks betrokken belang is.
Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie zonder concrete
rechterlijke uitspraken te noemen. waaruit de juistheid van uw stelling blijkt. Uit het
telefonisch onderhoud dat ik op dinsdag 12 juli 2011 met één van uw ambtenaren heb gehad
is mij gebleken dat u zich baseert op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State d.d. 7 oktober 2009, met zaaknummer 200900501/1/Hl. Uit deze uitspraak
blijkt geenszins dat het concurrentiebelang geen rechtstreeks bij een verzoek om handhaving
betrokken belang is. Uit rechtsoverweging 2.5 blijkt dat de stichting "Stichting tot het
tegengaan tot detailhandel op bedrijventerreinen" als verzoekster om handhavend op te treden
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tegen detailhandelsactiviteiten niet als belanghebbende werd aangemerkt omdat het aldus de
Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede ligt om aan te nemen dat de stichting opgericht was
om haar oprichter in de gelegenheid te stellen een door deze in een andere hoedanigheid reeds
gevoerde procedure over te doen.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.
Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
Op grond van het voorgaande concludeer ik dat mijn cliënten wel degelijk belanghebbenden
zijn bij hun handhavingsverzoek. Derhalve dient u naar mijn mening het handhavingsverzoek
verder in behandeling te nemen.
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Ik wijs u er nogmaals op dat u overeenkomstig artikel 4:13 Awb binnen acht weken na
ontvangst van het handhavingsverzoek moet beslissen. Met inachtneming van artikel 4:15
Awb wordt die termijn slechts opgeschort met 6 dagen gerekend over de periode van 7 t/m
13 juli 2011. Mijn cliënten zullen u strikt aan deze termijn houden.

het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.
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mr. M.T.C.A. Smets
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Golfbaan wordt
officieel geopend
GEMERa-QAKEL - Na een aantal len te vieren. Na het in gebruik nefeestjes vanwege nieuwe holes men van de driving range in mei
L.
wordt Golfbaan Stippelberg op za- 2o1o, drie keer negen holes (juni
terdag zi mei dan toch officieel ge- en oktober 2010, maart 2011) en
het clubhuis in januari 200 zit er
opend.
Er zijn wederom een paar feestelij- nu geen echt grote 'uitbreiding
meer in bet vat.
ke activiteiten gepland.
'
'Zo is er op 21 mei een bijzondere
golfwedstrijd voor een nog nader Bij.het ontwerp is rekening.gehouden met mogelijke grote toerbekend te maken goed doel.
En op zondag 22 mei is er een fees- nooien in de toekomst, waarbij betelijke ledensvedstrijd_ Dan kun- paalde holes verlengd of verwisnen belangsrellendén ook eenma- seld kunnen worden.
lig deelnemen aan een rondlei- Golfbaan Stippelberg ligt tussen
ding. Ook in het clubhuis aan de het water in een rustig natuurge- ,
Hooizak 7 in Bakel is het dat week- bied, met grillige contouren en
bosranden.
einde volop feest
DC 27-holes baan telt inmiddels Daarmee wil Golfbaan Stippelberg
bijna duizend leden en vormt on- nog meer publiek, trekken, mede
derdeel van het Integraal Gebieds- dank zij de aanwezige horeca. Ook
progranuua van Gemert-Bakel, dagjesmensen kunnen er terecht
waarbij voormalige landbouwgrond opnieuw is ingericht.} Voor meer informatie: +nvw:golfEerder waren er al een paar mijlpabaan-stippelberg:com.
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Restaurant ideale pitstop voor passanten
door Jan Winkelmolen

Uw gastheer: Frans Wijn
De horecabranche is restaurantmanager Frans Wijn
van huis uit (restaurant Dientje in Gemert) met de
paplepel ingegeven. Al bijna een halve eeuw is hij met
die bedrijfstak verbonden. "Het restaurant is voor
iedereen toegankelijk, of het nu om een kopje koffie of
een uitgebreide maaltijd gaat. Wij maken daarin geen
verschil", weet hij.
Bij de hoofdingang stuurt de trap bezoekers naar de
met veel sfeer ingerichte horeca-afdeling van het
clubgebouw. Het aparte restaurant telt 44 zitplaatsen.
De zitjes langs de glazen zijwanden bieden bezoekers,
zowel in de brasserie als in de lounge, een fascinerend
uitzicht over de golfbaan. Op het buitenterras is
nog eens plaats voor ruim 100 gasten. Frans Wijn
ziet de ontwikkelingen helemaal zitten. "Tijdens de
vakantieweken verwachten we veel passanten. Deze
locatie is bij uitstek geschikt voor een pitstop voor
wandelaars, fietsers, paardrijders en automobilisten.
In dit gebied zijn altijd veel recreanten actief en die
komen graag een kijkje nemen. Dat was vanaf het
begin al goed merkbaar'; aldus de horecaman.
Het restaurant is geschikt voor vele doeleinden, ook
voor grotere groepen. In de lounge is gelegenheid voor
een snelle hap. Er is een lunch- en avondkaart die per
seizoen wisselt. Gastvrijheid en kwaliteit lopen als een
rode draad door de filosofie van de manager."Onze
medewerkers stellen zich ten doel, het de gast zo
aangenaam mogelijk te maken."

Niet leden van harte welkom in het clubhuis en in de
driving rangel
Zoals onze Baanmanager vertelt in haar verhaal: het
clubhuis is een thuis voor iedereen! Regelmatig zien
we wandelaars, fietsers en wielrenners rondom de
golfbaan en vaak in het clubhuis. Ruiters hebben
de weg - na een prachtige rit over de ruiterpaden naar ons clubhuis gevonden. Een heerlijke lunch of
verfrissing is niet te versmaden en de paarden vinden
het heerlijk om in de schaduw, met een fris briesje van
de Bakelse Plassen te staan.
Voor minder validen is een speciale buitenom route
en aan de allerkleinsten ook gedacht. Het terras, de
lounge, bar en restaurant zijn uitermate geschikt om
te genieten van het prachtige uitzicht en de meest
bijzondere zonsondergangen!

Degenen die het golfspel nog
niet beoefenen

We zien veeljongeren in de driving range

en het graag eens willen uitproberen: onze golfpro's
brengen u graag de beginselen van het golfspel bij.
De dubbeldeks driving range is tijdens openingstijden
(zie website) gratis toegankelijk en is voorzien van 24
afsiagmatten en een aantal buiten afslagpiaatsen. In
de driving range staat een ballen automaat. Hier kunt
u tegen betaling een emmertje drijvende ballen halen.
Op verzoek en indien op voorraad verstrekken onze
receptionisten golfclubs die u voor gebruik op de driving

range mag lenen, zodat u drijvende ballen in de Bakelse
Plassen kunt slaan. De kunst is natuurlijk om een van de
op 50, 100, 150 en 200 meter gesitueerde eilandjes te
raken. Wilt u kort spel beoefenen? Dat kan..Als niet lid
mag u gratis gebruik maken van onze oefenfaciliteiten
bij de driving range. De faciliteiten aan de andere zijde
van het clubhuis, zijn alleen toegankelijk voor leden.
Daarnaast wordt het in de loop van het jaar

- afhankelijk van de conditie van de baan - mogelijk
om op basis van greenfee te komen spelen.

De Chefkok
Hij is nog jong, de chef-kok van het restaurant van
Golfbaan Stippelberg. Toch heeft Davy Willems uit
Deurne met zijn 22 lentes een enorme ervaring
opgebouwd. Hij is ambitieus, want in de toekomst
ziet hij het restaurant van de golfbaan graag vermeld
in de 'Lekker; de restaurant top 500. Veel mensen uit
deze omgeving, maar ook van ver daarbuiten, vinden
de weg al naar het clubhuis van Golfbaan Stippelberg.
Niet alleen golfers, maar ook wandelaars en fietsers
hebben de gewoonte even binnen te lopen om tijdens
een hapje, drankje, heerlijke lunch of diner te genieten
van het uitzicht en de activiteiten op de golfbaan.

Creativiteit en liefde voor het vak
Zijn hartstocht voor het beroep van kok ontstaat als
Davy de middelbare school in Deurne volgt en op
'snuffelstage' gaat in de keuken van het restaurant van
golfbaan De Golfhorst. Op dat moment weet hij dat hij
zich In het koksvak wil bekwamen en kiest ervoor om
een jaar als keukenhulp te blijven werken. Vervolgens
start Davy zijn opleiding tot kok aan de Gilde opleiding
in Venlo. Meester-kok Van Hautem is zijn mentor en
leert hem allerlei kneepjes van het vak. Diverse stages
volgen, zoals in de Heerlijckheid en't Hof van Deurne.
Chef-kok Paul Maas leert Davy creatief en met liefde
te werken met verse ingrediënten. Via Plein 5 belandt
Davy bij 'Ons Loes' in Helmond, waar hij zich als chef
de partie, bekwaamt in patisserie en desserts. Dat is
in het speciale Stippelberg appelgebak goed terug te
zien.
Perfect gerecht door combinatie van streekproduct
met seizoensgerecht
Dagelijks werkt Davy met zijn keukenploeg in de
supermodern ingerichte keuken. Het liefst maakt
hij gebruik van seizoens- en streekgerechten zoals
geitenkaas, paling, vlees van het Limousin rund
en verse landbouwproducten, die à la carte of als
verrassingsmenu kunnen worden besteld. Van
mayonaise tot jus de veau, alle bases van de gerechten
maakt hij zelf. Het verrassingsmenu wisselt per week
en biedt keuze uit, een, twee- ofdriegangen menu.
De à la carte kaart wordt per seizoen gewisseld, vaak
nog aangevuld met tijdelijke seizoensproducten zoals
asperges in de aspergetijd. In het restaurant kunnen
zo'n 45 gasten terecht. Het lounge gedeelte biedt
plaats aan 30 mensen. Vanaf eind maart tot en met

oktober telt het terras ook nog eens 100
zitplaatsen.

Grote gezelschappen
Ook voor grote gezelschappen draait hij zijn
handen niet om als er tijdig gereserveerd wordt.
Bij groepen van 8 personen of meer kunnen, op
afspraak, menu's worden besteld. Overleg met
de kok over het menu, bijzondere gerechten of
alternatieven bij allergieën, zijn altijd mogelijk.
De keuken is dagelijks geopend van 11.00 tot
21.00uur. In het weekend is het vaak erg druk en.
is het - om zeker te zijn van een plaats - goed om
tijdig te reserveren. Reserveren is mogelijk via de
receptie van Golfbaan Stippelberg: 0492-820020.

22 Zienswijze 4 De Molen_fax.pdf
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Uw referentie:
Dossier: 20130400/03/nd
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. / Gemeente Gemert-Bakel; zienswijze inzake bestemmingsplan
"Geneert-hakel Buitengebied oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakei"
Eindhoven, 29 november 2013

Geachte Raad,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.P. en
haar vennoten, de heer C.J.F. Maijer, mevrouw M,E;A,A, Maijer-Martens en de heer LJ,F,
Maijer, zaakdoende en wonende te (5763 BA) Milheeze aan het adres Kerkeind 23, dien ik
hierbij een zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
oktober 2013 Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".
Cliënten exploiteren in de dorpskern van Milheeze een horecabedrijf betreffende een café met
een cafetaria/restaurantfunctie. De inrichting van cliënten beschikt over een zaal die
geëxploiteerd wordt voor feesten, partijen, koffietafels ' etc. Cliënten worden in hun
bedrijfsbelangen benadeeld door het feit dat in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg horecaactiviteiten plaatsvinden.
De horeca-exploitatie in het clubhuis van de golfbaan vindt plaats in hetzelfde
verzorgingsgebied en, marktsegment van cliënten. Exploitatie van de horeca-inrichting in het
clubhuis van de golfbaan vindt in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van cliënten
plaats. De exploitatie van het clubhuis valt voor een belangrijk deel in hetzelfde
marktsegment als de horeca-inrichting van cliënten.
Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" zijn in het
clubhuis van de golfbaan geen horeca-activiteiten toegestaan. In ieder geval zijn in het
clubhuis geen horeca-activiteiten toegestaan die betrekking hebben op het verstrekken van
dranken en gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan,

Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij do Kamer van Koophandel te Eindhoven.
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Het ontwerp bestemmingsplan biedt na vaststelling de mogelijkheid om het clubhuis te
exploiteren als een volwaardige horeca-inrichting. Daartegen richt zich de zienswijze van
cliënten.
Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten aan Burgemeester en Wethouders verzocht
om handhavend op te treden tegen het gebruik van het clubhuis als volwaardige horecainrichting. Bij brief van 5 juli 2011 deelden Burgemeester en Wethouders mede dat mijn
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Op 14 juli 2011 heb ik uiteen
gezet dat cliënten weldegelijk belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek. Vervolgens
hebben Burgemeester en Wethouders bij besluit van 23 juli 2011 het handhavingsverzoek
afgewezen. Bij brief van 26 september 2011 heb ik namens cliënten tegen de afwijzing van
het handhavingsverzoek een bezwaarschrift ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift
wordt hierbij als productie 1 in het geding gebracht. De Burgemeester en Wethouders hebben
tot op heden niet beslist op het bezwaarschrift.
Uit de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan blijkt dat het huidige gebruik van het
clubhuis als volwaardige horeca-inrichting in strijd is met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Hieruit volgt dat Burgemeester en Wethouders het handhavingsverzoek ten
onrechte afgewezen hebben, zij hebben daarmee gehandeld in strijd met de beginselplicht tot
handhaving.
De weigering om handhavend op te treden in strijd met de beginselplicht tot handhaving, de
weigering om te beslissen op het bezwaarschrift van cliënten en het voornemen om het
bestemmingsplan aan te passen getuigen van handelen in strijd met de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.
Cliënten zijn van mening dat door het clubhuis te bestemmen tot een volwaardige horecainrichting er een duurzame ontwrichting ontstaat van het voorzieningenniveau. ter plaatsen.
Uit de toelichting behorende bij het bestemmingsplan blijkt dat er geen enkel onderzoek
verricht is naar de vraag of het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-inrichting in
Milheeze (als gevolg van de bestemmingswijziging moet het clubhuis gekwalificeerd worden
als een nieuwe vestiging van een horeca-inrichting) kan leiden tot sluiting van andere horeca
inrichtingen in de nabijheid zodat een onvoldoende voorzieningenniveau over blijft, in die zin
dat inwoners niet langer op aanvaardbare afstand van hun woonplaats gebruik kunnen maken
van de daar aanwezige horeca-inrichtingen. Door onderzoek achterwege te laten wordt de
bestemmingswijziging niet althans onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. Cliënten
concluderen op die grond dat vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan in strijd is met
het criterium goede ruimtelijke ordening.
Er had niet alleen onderzoek verricht moeten worden naar de vraag of toevoeging van een
nieuwe horeca-inrichting leidt tot vrees voor een duurzame ontwrichting van het
voorzieningenniveau maar ook naar aspecten als efficiënt ruimtegebruik en de gevolgen voor
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied waarin bestaande horeca-inrichtingen gevestigd zijn.
Te denken valt aan leegstand die als gevolg van de planwijziging kan ontstaan en de
verschraling die daar het gevolg van is.

Op onze diensten Zijn van loepassing onze Algemene Voorva$rden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
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Het toevoegen van een nieuwe volwaardige horeca-activiteit zal er toe leiden dat cliënten de
exploitatie van hun horeca-inrichting moeten sluiten. Daardoor zal een onvoldoende
voorzieningenniveau in Milheeze overblijven. Een horeca-inrichting zoals door cliënten
geëxploiteerd maakt onderdeel uit van de sociale behoefte van de bevolking van een typisch
plattelandsdorp als Milheeze. Met name voor minder mobiele inwoners (oudere zijn 100%
afhankelijk van een dergelijke horeca-inrichting). Fastfood/snacks vormen een onderdeel van
de eerste levensbehoefte. Ook de openstelling van de horeca-inrichting van cliënten te weten
11 uur per dag gedurende 6 dagen per week vormt een belangrijk onderdeel van het
voorzieningenniveau.
Opmerkelijk is dat uw Gemeente eigenaresse en erfpachter is van het onroerend goed.
Derhalve vermoeden cliënten een zekere belangenverstrengeling.
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om af te zien van de vaststelling
vin het ontwerp bestemmingsplan.
Ho'p

mr. M.T.CIA. Smets
gemachtig e
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Uw referentie: RO/BCTIEK/390973
Dossier; 20110115/03/mv
Betreft. Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel, bezwaarschrift tegen besluit tot
weigering handhavend optreden horeca-exploitatie clubhuis Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 september 2011

Geacht College,
Namens mijn cliënten, de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F. en
haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, maak ik hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 jo artikel 7.1
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar tegen uw besluit van 23 juli 2011, verzonden
24 augustus 2011, tot afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen de horecaexploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak 7 te 5761 RZ
Bakei.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten. Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
Hierna volgen de gronden van het bezwaar. Dit bezwaarschrift bevat tevens het verzoek om in
te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
1

Verzoek rechtstreeks beroep bii de administratieve rechter

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: la Awb verzoek ik u in te stemmen met rechtstreeks
beroep bij de administratieve rechter. De verplichte afwijzingsgronden als bedoeld in artikel
7:1 a lid 2 Awb doen zich in deze zaak niet voor. Naar mijn mening is de zaak geschikt voor
rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Buiten kijf staat dat mijn cliënten het niet
eens zijn met uw standpunt dat de horeca-exploitatie van het clubhuis van Golfbaan
In cooperalion witti law firma in Berlin. Brussels, Ddeaeldorf, Hamburg. Mln. London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ie Eindhoven.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tol het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepssansprakelijkheidaverzekering wordtulrbelaald.
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Stippelberg niet in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit is in deze zaak
het enige punt dat partijen verdeeld houdt. Over de feiten bestaat geen discussie. Daaromverzoek ik u om het bezwaarschrift door te zenden naar de Rechtbank 's-Hertogenbosch.
II

Gevolgde procedure

Bij brief van 26 mei 2011 heb ik namens cliënten een handhavingsverzoek ingediend (zie
productie 1). U heeft mij bij brief van 5 juli 2011 medegedeeld dat u van mening bent dat
cliënten geen belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek (zie productie 2). Op
14 juli 2011 heb ik uiteengezet dat cliënten wel degelijk belanghebbenden zijn bij het
handhavingsverzoek (zie productie 3). Bij het bestreden besluit heeft u het
handhavingsverzoek afgewezen.
III

Juridische aspecten

111.1

Cliënten z jn belanghebbenden bil hethandhavingsverzoek

Wellicht ten overvloede herhaal ik hierbij dat mijn cliënten belanghebbenden zijn in de zin
van artikel 1:3 Awb jo artikel 1.2 Awb. Cliënten hebben immers een concurrentiebelang.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J.J. van Buuren en T.C. Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2,3, Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit geldt ongeacht de vraag
of het concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek, De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied Het is aannemelijk. dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in elk geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde' soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.

In cooperatlon wlth law firma in Berlin, Brussels, Dusseldorf, Hamburg, Kbin, London end Paris.
Op onze diensten zun van Toepassing onze Algemeno Voorwaarden gedeponeerd bij de Komst van Koophandel te Eindhoven
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Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan,

111.2_ _ _ _Toetsrn aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
IIL2,1 Feiten
Xn het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken. Cliënten hebben geconstateerd dat er zelfs
vergaderfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan (lokale) ondernemers voor het houden
van cursussen en dergelijke.
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 (zie productie 4) en 23 mei 2011 (zie productie 5) en het Golfmagazine van mei
2011 van voornoemde beheerstichting (zie productie 6).
Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
111.2.2 Bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen, Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
in cooperation wilh law firms in Berlin, Brucscis. DOsseldorf,, Hamburg, Kdin. London and Paris. '
Op onze diensten zijn van roepaasing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel [e Eindhoven
Iedere oansprakeljjkheid is beperkt tot hel bedrag dot in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheldsvorzekering wordt uitbetaald.
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geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan rniet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8,5 jo
21.1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestemmingsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied", De conclusie die hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied",
Ten onrechte concludeert u dat het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horecaactiviteiten op grond van de door u geciteerde tekst uit bladzijde 28 van de toelichting op het
bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" toelaatbaar is. De toelichting bij een
bestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van het zogenaamde juridische plan. De
toelichting bevat dan ook geen zelfstandig toetsingskader voor het beoordelen van het gebruik
van gronden en bouwwerken. Als de plantoelichting gelezen zou moeten worden dat de
planwetgever de bedoeling heeft gehad om op ruime schaal horeca-activiteiten toe te staan, hetgeen cliënten bestrijden,. dan had hij dat uitdrukkelijk in de voorschriften op moeten
nemen. De planwetgever heeft dat niet gedaan zodat er geen andere conclusie mogelijk is dan
dat de gestelde activiteiten in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Door
het handhavingsverzoek af te wijzen op grond van het gestelde op pagina 28 van de
plantoelichting heeft u in strijd met de wet gehandeld.
IV

Producties

De volgende producties worden hierbij in het geding gebracht:
productie 1
productie 2
productie 3
productie 4
productie 5
productie 6
V

handhavingsverzoek d.d. 26 mei 2011;
brief d.d. 5 juli 2011 van Burgemeester en Wethouders;
brief d.d. 14 juli 2011 aan Burgemeester en Wethouders;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 28 april 2011;
redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d. 23 mei 2011;
redactioneel artikel in het Golfmagazine van mei 2011.

Conclusie

Op grond van het voorgaande concludeer ik dat het bestreden besluit door u genomen is in
strijd met de wet, Ik verzoek u om dit besluit in heroverweging te nemen, te herroepen en
alsnog een handhavingsbesluit uit te vaardigen. Tenslotte verzoek ik u overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7:15 Awb om aan cliënten de kosten te vergoeden die zij hebben moeten
maken in verband met de juridische bijstand voor het indienen van bezwaar,

In cooperation with law firma in Berlin, Bntasels, Dl saeldorf, Hamburg, Ki51n, London and Paris.
Op onze dienden zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel le Eindhoven.
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het voorgaande vertrouw iku naar behoren te hebben geïnformeerd.

mr. M.T
advocaal
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Stichting Beheer Derdengeldest
Keizers Advocaten

F, van Lanschot Bankiers N.V.
rekeningnummer: 226879.712

Uw referentie:
Dossier: 201101 1 5/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gomeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoekhorecavoorziening Goltbaan Stippelberg
Eindhoven, 26 mei 2011

Geacht College,
Tot mij hebben zich gewend de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F.
en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer, zaakdoende en wonende te 5763 BA Milheeze aan het
adres Kerkeind 23, met het verzoek om namens hen een handhavingsverzoek in te dienen
inzake de horeca-exploitatie in het clubhuis van Golfbaan Stippelberg gelegen aan de Hooizak
7 te 5761 RZ .Kakel.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:1 Awb behartig ik in deze zaak de belangen van
cliënten, Tevens treed ik namens hen als gemachtigde op.
In het clubhuis van Golfbaan Stippelberg wordt een restaurant geëxploiteerd. De exploitatie
geschiedt door de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg.
Het restaurant is niet alleen toegankelijk voor leden van de golfclub en personen die gebruik
maken van de golfbaan. Er worden ook dranken en gerechten geserveerd aan personen die
geen gebruik maken van de golfbaan zoals wandelaars, fietsers, ruiters etc. Voor ruiters is
zelfs een voorziening aangelegd voor het stallen van paarden zodat zij van de
horecavoorziening gebruik kunnen maken,
Dat het clubhuis gebruikt wordt voor andere dan leden van de golfclub of gebruikers van de
golfbaan blijkt bijvoorbeeld uit een redactioneel artikel in het Eindhovens Dagblad d.d.
28 april 2011 bifla e 1 en 23 mei 2011 (bijlage 2 en het Golfinagazine van mei 2011 van
voornoemde beheerstichting bi la e 3 ,
In cooperetion wilh 1w firma In Berlin. Brusaels, DOsseldorf, Hamburg. Kóln, London and Paria.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel le Eindhoven.
ledere aansprakelijkheid ia beperkt tot het bedrag dat in hot desbetref ende Bami onder onze betoepsaapsprakel!Jkhaidsverzekering wordt uitbetaald,
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Cliënten ondervinden hiervan oneerlijke concurrentie. Zij hebben er belang bij dat deze
activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt worden.
Het clubhuis is gelegen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan rBakelse Plassen 2008"
en daarin bestemd tot golfbaan met de aanduiding "centrumvoorzieningen golfbaan".
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften zijn de op de
plankaart als golfbaan bestemde gronden bestemd voor dagrecreatieve doeleinden in de vorm
van een golfbaan en bijbehorende voorzieningen. Uit de doeleindenomschrijving blijkt niet
dat binnen de bestemmingen golfbaan horeca-activiteiten toegestaan zijn. Naar de mening van
cliënten is het gebruik van het clubhuis ten behoeve van horeca-activiteiten doch in ieder
geval voor horeca-activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van dranken en
gerechten aan niet-leden van de golfclub en niet-gebruikers van de golfbaan in strijd met de
planvoorschriften. Strijdig gebruik van gronden en bouwwerken is op grond van artikel 8,5 jo
21,1 van de bestemmingsplanvoorschriften verboden. Uit de definitie van het begrip
"dagrecreatieve doeleinden" zoals geformuleerd in artikel 2 van de planvoorschriften blijkt
dat daaronder geen horeca-activiteiten vallen. Uit de bestenuningsplanvoorschriften blijkt
voorts dat alleen horeca-activiteiten toegestaan zijn voor bouwwerken en gronden die bestemd
zijn als "recreatiegebied". De conclusie die- hieraan verbonden moet worden is dat de
planwetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad om horeca-activiteiten toe te staan
binnen andere bestemmingen dan de bestemming "recreatiegebied".
Op grond van het voorgaande verzoek ik u namens cliënten om aan de exploitant van de
horeca-inrichting een handhavingsbevel uit te vaardigen teneinde de met de wet strijdige
situatie te beëindigen. Ik wijs u erop dat u op grond van vaste rechtspraak in beginsel
verplicht bent om handhavend op te treden. Slechts op grond van bijzondere omstandigheden
kunt u van handhaving afzien. Dat doet zich voor indien er concreet zicht bestaat op
legalisering van de overtreding, doch dat is in casu niet het geval.
Op grond van het bepaalde in artikel 4;13 Awb dient u binnen acht weken na ontvangst van
dit verzoek een beslissing te geven. Cliënten gaan ervan uit dat u. binnen deze termijn zult
beslissen op hun verzoek opdat zij geen rechtsmaatregelen behoeven te treffen om een
beslissing in rechte af te dwingen.
In'efwachting van uw bericht, verblijf ik,

m, r. M.T..A. Smets
advocaat gemachtigde

In cooperation wlth law farms in Herlip, Br=els, IAsseldort; Hamburg, ICóln, London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamerven Koophandel te Eindhoven.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroopsaansprakeljkheldsvercekering wordt -uitbetaald.
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Onderwerp:

Verzoek tot aanvulling gegevens
Uw brief, ontvangen op:

O`\ V,A,1\!G. 14 op

27 mei 2011
Uw kenmerk:

2011011 51031mv
Ons kenm6rk:

RO/BCTIEK/390973
BlJlage(n):

Keizers advocaten
De heer mr. M.T.C.A. Smets
Postbus 1040
5602 BA EINDHOVEN

Gemeri :5j02011
Verzonden:

'y y

JULI 2G9

Geachte meneer,
Bij brief van 26 mei 2011, ontvangen 27 mei 2011, hebben wij uw verzoek tot handhaving
ontvangen ten aanzien van de horecavoorziening Golfbaan Stfppelberg. U heeft dit verzoek
Ingediend namens uw cliënten de vennootschap onder firma Café-Cafetaria "De Molen"
V•O.F.en haar vennoot de heer C.J.F. Maijer. In deze brief gaan wij in op dit verzoek.
Een verzoek tot handhaving kan worden gezien als een aanvraag in de zin van artikel 13
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarbij is bet van belang dat het verzoek wordt gedaan
door een belanghebbende. In uw brief geeft u aan dat uw cliënten oneerlijke concurrentie
ondervinden van de horècavoorziening Golfbaan Stippelberg. Het is echter vaste
jurisprudentie dat concurrentie niet lijdt tot belanghebbendheid. Vooralsnog staan wij daarom
op het standpunt dat uw cliënten geen belanghebbende zijn. In hot verzoek is geen nadere
onderbouwing aangegeven waarom er wel sprake is van het feit dat u cliënten
belanghebbende zijn.
Op basis van artikel 4:5 Awb stelten wij u in de gelegenheid om nader te onderbouwen dat uw
cliënten belanghebbende zijn. Wij verzoeken u om deze gegevens binnen vier weken na
verzenddatum van deze brief te overleggen. Indien er aan dit verzoek geen gehoor wordt
gegeven zullen wij beslissen op het verzoek conform de bij ons bekend zijnde gegevens.

Voor alle volledigheid delen wij u mee dat de termijn voor het beslissen op het verzoek tot
handhaving wordt opgeschort tot het moment van het indienen van de aanvullende gegevens,
dan wel het einde van de termijn voor het indienen van deze gegevens.
Meer informatie
ostadros
ostbus 10.000
420 DA Gemert
emeenfehuis
dderpleln 1
:21 CV Gemert
^lelaon
1.92) 379 500
x
$92)$5002ó

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen. De
medewerkers van het loket zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur
en op maandagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Het telefoonnummer is (0492) 378 500 of
stuur een e-mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van
deze brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
de coordinator Ruimtelijke Ontwikkeling,

mailadres
neente@gemert<el,nl

?_m el
'w.gemeit-bakel,nl
'ikrek&ning
60,02.708
slbankrekening
69.991

mevrouw fr. E_P.A.G_ Steijaert
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Stichting Beheer Derdengelden
Keizers Advocaten
F. van Lapschot Bankiers N.V.
rekeningnummer: 22.68, 79,712

Uw referentie: RO/BCTIEK/390973
Dossier: 20110115/03/mv
Betreft: Café-Cafetaria "De Molen" V.O.F./Gemeente Gemert-Bakel;
handhavingsverzoek horecavoorzioning Golfbaan Stippelberg
Eindhoven, 14 juli 2011

Geacht College,
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:5 Awb stelt u mij bij brief van 5 juli 2011,
verzonden 7 juli 2011, in de gelegenheid om te onderbouwen dat mijn cliënten
belanghebbenden zijn bij het handhavingsverzoek dat ik op 26 mei 2011 namens hen
ingediend heb.
U stelt dat mijn cliënten geen belanghebbenden zijn in de zin van artikel 1:3 Awb jo artikel
1:2 Awb. Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie waaruit naar
uw mening afgeleid kan, worden dat een concurrentiebelang niet kwalificeert als een
rechtstreeks bij het verzoek tot handhaving betrokken belang.

Uw standpunt deel ik niet. Hierna zal ik uiteenzetten dat het concurrentiebelang wel degelijk
een bij een handhavingsverzoek rechtstreeks betrokken belang is.
Ter onderbouwing van uw stelling verwijst u naar vaste jurisprudentie zonder concrete
rechterlijke uitspraken te noemen, waaruit de juistheid van uw stelling blijkt. Uit het
telefonisch onderhoud dat ik op dinsdag 12 juli 2011 met één van uw ambtenaren heb gehad
is mij gebleken dat u zich baseert op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State d.d. 7 oktober 2009, met zaaknummer 20090050111/H1. Uit deze uitspraak
blijkt geenszins dat het concurrentiebelang geen rechtstreeks bij een verzoek om handhaving
betrokken belang is, Uit rechtsoverweging 2.5 blijkt dat de stichting "Stichting tot het
tegengaan tot detailhandel op bedrijventerreinen" als verzoekster om handhavend op te treden
in cooperation witti law Eiris in Berli,i, Bntrgelg, Dneaeldort, Hamburg. Killn. London and Paris.
Op onze diensten zijn van toepasirng onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel te Eindhoven,

ledere aansprakeltjkheld Is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakal^kheldsvenekering wordt uitbetaald.
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tegen detailhandelsactiviteiten niet als belanghebbende werd aangemerkt omdat het aldus de
Afdeling Bestuursrechtspraak in de rede ligt om aan te nemen dat de stichting opgericht was
om haar oprichter in de gelegenheid te stellen een door deze in een andere hoedanigheid reeds
gevoerde procedure over te doen.
Op grond van vaste jurisprudentie kan een concurrentiebelang rechtstreeks bij een verzoek om
handhaving betrokken zijn. In dit verband wijs ik u op het commentaar bij artikel 1:2 Awb
(P.J,J, van Buuren en T.C, Borreman, T&C Awb 6e druk, aant. 2, art. 1:2, pagina's 19 en 20).
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onder andere bij uitspraak van
7 maart 2007, met zaaknummer 200606317/1, het volgende overwogen:
"2.3. Volgens vaste jurisprudentie is onder meer degene wiens concurrentiebelang
rechtstreeks is betrokken b y een besluit, belanghebbende, Dit geldt ongeacht de vraag
of her concurrentiebelang bij het nemen van dit besluit een rol kan spelen.
Niet in geschil is dat het outlet center in Lelystad en het outlet center in Roosendaal in
hetzelfde marktsegment werkzaam zijn: in beide outlet centers worden winkelpanden
verhuurd aan - in beginsel - producenten en grossiers voor directe verkoop van hun
producten aan het publiek. De in de outlet centers gevestigde winkels richten zich op
klanten uit een zeer groot gebied. Het is aannemelijk dat deze gebieden, ondanks de
aanzienlijke afstand tussen de twee outlet centers, elkaar in eik geval deels overlappen.
Nu beide outlet centers verhuur van winkelpanden aanbieden aan dezelfde soort
gegadigden in deels hetzelfde verzorgingsgebied is er sprake van concurrentie die
gevolgen kan hebben voor de verhuurbaarheid van de winkelpanden. Gelet hierop moet
worden 'geconcludeerd dat het belang van appellante als directe concurrente
rechtstreeks is betrokken bij het door haar gevraagde besluit om handhaving van de
milieuwetgeving bij het outlet center in Lelystad.

Verweerder heeft daarom het bezwaar van appellante ten onrechte niet-ontvankelijk
verklaard."
Uit voornoemde uitspraak, die overigens ook in het ruimtelijk bestuursrecht zijn navolging
heeft gekregen, blijkt dat het concurrentiebelang een rechtstreeks bij het verzoek om
handhaving betrokken belang is.
Ten overvloede merk ik nog op dat cliënten ten aanzien van de horeca-exploitatie in hetzelfde
verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam zijn. Immers, cliënten exploiteren in de directe
nabijheid van het clubhuis van de golfbaan een horeca-inrichting. De bedrijfsexploitatie van
cliënten valt voor een belangrijk deel in hetzelfde marktsegment als het clubhuis van de
golfbaan.
Op grond van het voorgaande concludeer ik dat mijn cliënten wel degelijk belanghebbenden
zijn bij hun handhavingsverzoek. Derhalve dient u naar mijn mening het handhavingsverzoek
verder in behandeling te nemen.
In cooperallon wlib law flnns In Berlin, Brussels, Dleseldorf, Kamburg, KBln. London and Paria
Op onze diensim zijn von toepassing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamervan Koophandel te t;indhoven.
Iedere aansprakelijkheid io beperkt tot het bedrag dat in het desbotrellondo geval onder onze beroepsaensprakelijkholdsverzekering wordt uitbetaald,
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ik wijs u er nogmaals op dat u overeenkomstig artikel 4:13 Awb binnen acht weken na
ontvangst van het handhavingsverzoek moet beslissen. Met inachtneming van artikel 4:15
Awb wordt die termijn slechts opgeschort met 6 dagen gerekend over de periode van 7 t/m
13 juli 2011. Mijn cliënten zullen u strikt aan deze termijn houden,

t het voorgaande vertrouw ik u naar behoren te hebben geïnformeerd.

In caoperation with law Fums in Berlin, Erusscls, DAsscldorr, Hamburg, K.aln, London and Paris.
Op onze diensten zijn von toeleasing onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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Golfbaan wordt
officieel geopend.
GEMEA7-RAM - Na een aantal
feesges vanwege nieuwe holes
wordt Golfbaan Stippelberg op zaterdagar mei dan toch officieel geoperid.

-Er 21jn wedei-om een paar feesten'ke activiteiten gepland.
Zd is ér op zr mei een bi}zonderd
golfivedstrijd voor een nog nader
bekend re maken goed doel.
En op zondag 22 naei It er een feestelijke ledenwedstrijd. Dan kunnen beiangs'rellendsn-ook eenmalig deelnemen aan een -rondleiding. Ook fa het Clubhuis aán de
hooizak y in Bakel Is het dat weekeinde volop feest
De 27-l1oles baan telt inmiddels
bijna duizend leden en yormt onderdeel van het Integraal Gebiedsprogramma van Gemert-Bakel,
waarbij ' voormalige landbouwgrond opnieuw Is ingericht
eerder waren er al een paar mijlpa-

len te vieren. Na her in gebruik nemen van.de driving range In mei
aoio, driekeer negen holes (juni
en oktober zoio, naart ooit) en
het clubhuis In Januari Zou zit ér
nu geen echt grote uitbreiding
meer in het vat.
Bij.het ontwerp Is rekening.gehouden met mogelijke grote . toernooien Iri de toekomst, waarbij be:.,
paalde holes verlengd of.verwlsseld kunnen worden.
Golfbaan Stippelberg ligt tussen
her water in een rustig natuurgebied, reet grillige contouren en
bosranden.
Daarmee vvll Golfbaan Stippelberg
nog meer publiek. trekken, mede
dank zIj de aanwezige horeca. Ook
dagjesmensen kunnen er terecht.
Voor meer informatie, m+nv gelf•
baan.5Uppelbergcom.

L.
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Restaurant ideale pitstop voor passanten
doorJan Winkelmalen

Uw gastheer: Frans Wijn
De horecabranche is restaurantmanager Frans Wijn
van huis uit (restaurant Dientje In Gemert) met de
paplepel ingegeven, Al bijna een halve eeuw is hij met
die bedrijfstak verbonden. "Het restaurant is voor
iedereen toegankelijk, of het nu om een kopje koffie of
een uitgebreide maaltijd gaat, Wij maken daarin geen
Verschaf', weet hij.
BIJ de hoofdingang stuurt de trap bezoekers naar de
met veel sfeer Ingerichte horeca-afdeling van het
clubgebouw, Het aparte restaurant telt 44 zitplaatsen.
De zitjes langs de glazen zijwanden bieden bezoekers,
zowel in de brasserie als in de lounge, een fascinerend
uitzicht over de golfbaan. Op het bultenterras is
nog eens plaats voor ruim 100 gasten. Frans Wijn
ziet de ontwikkelingen helemaal zitten. "Tijdens de
vakantieweken verwachten we veel passanten. Deze
locatie is bij uitstek geschikt voor een pitstop voor
wandelaars, fietsers, paardrijders en automobilisten.
In dit gebied zijn altijd veel recreanten actief en die
komen graag een kijkje nemen. Dat was vanaf het
begin al goed merkbaar', aldus de horecaman,
Het restaurant is geschikt voor vele doeleinden, ook
voor grotere groepen. In de lounge is gelegenheid voor
een snelle hap. Er is een lunch- en avondkaart die per
seizoen wisselt. Gastvrijheid en kwaliteit lopen als een
rode draad door de filosofie van de manager."Onze
medewerkers stellen zich ten doel, het de gast zo
aangenaam mogelijk te maken;'

Niet leden van harte welkom In het clubhuis en in de
driving rangel
Zoals onze Baanmanager vertelt in haar verhaal; het
clubhuis is een thuis voor iedereen! Regelmatig zien
we wandelaars, fietsers en wielrenners rondom de
golfbaan en vaak in het clubhuis. Ruiters hebben
de weg - na een prachtige rit over de ruiterpaden naar ons clubhuis gevonden. Een heerlijke lunch of
verfrissing is niet te versmaden en de paarden vinden
het heerlijk om In de schaduw, met een fris briesje van
de Bakelse Plassen te staan.

Voor minder valfden Is een speciale buitenom route
en aan de allerkleinsten ook gedacht. Het terras, de
lounge, bar en restaurant zijn uitermate geschikt om
te genieten van het prachtige uitzicht en de meest
bijzondere zonsondergangenl
Degenen die het golfspel nog
niet beoefenen

We zien Veeljongeren in de driving range

en het graag eens willen uitproberen; onze golfpro's
brengen u graag de beginselen van het golfspel bij.
De dubbeldeks driving range Is tijdens openingstijden
(zie website) gratis toegankelijk en is voorzien van 24
afslagmatten en een aantal buiten afslagplaatsen. In
de driving range staat een ballen automaat. Hier kunt
u tegen betaling een emmertje drijvende ballen halen.
Op verzoek en indien op voorraad verstrekken onze
receptionisten golfclubs die u voor gebruik op de driving
range mag lenen, zodat u drijvende ballen in de Bakelse
Plassen kunt slaan. De kunst Is natuurlijk om een van de
op 50, 100, 150 en 200 meter gesitueerde eilandjes te
raken. Wilt u kort spel beoefenen? Dat kan..Als niet lid
mag u gratis gebruik maken van onze oefenfacilitelten
bij de driving range. De faciliteiten aan de andere zijde
van het clubhuis, zijn alleen toegankelijk voor leden.
Daarnaast wordt het in de loop van het jaar

- afhankelijk van de conditie van de baan - mogelijk
om op basis van greenfee te komen spelen.
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De Chefkok
HIJ is nog jong, de chef-kok van het restaurant van
Golfbaan Stippelberg. Toch heeft Davy Willems uit
Deurne met zijn 22 lentes een enorme ervaring
opgebouwd. Hij is ambitieus, want in de toekomst
ziet hij het restaurant van de golfbaan graag vermeld
in de 'Lekker', de restaurant top 500. Veel mensen uit
deze omgeving, maar ook van ver daarbuiten, vinden
de weg al naar het clubhuis van Golfbaan Stippelberg.
Niet alleen golfers, maar ook wandelaars en fietsers
hebben de gewoonte even binken te lopen om tijdens
een hapje, drankje, heerlijke lunch of diner te genieten
van het uitzicht en de activiteiten op de golfbaan.

Creativiteit en liefde voor het vak
Zijn hartstocht voor het beroep van kok ontstaat als
Davy de middelbare school in Deurne volgt en op
'snuffeistage' gaat in de keuken van het restaurant van
golfbaan De Golfhorst. Op dat moment weet hij dat hij
zich in het koksvak wil bekwamen en kiest ervoor om
een jaar ais keukenhulp te blijven werken. Vervolgens
start Davy zijn opleiding tot kok aan de Gilde opleiding
In Venlo, Meester-kok Van Hautem is zijn.mentor en
leert hem allerlei kneepjes van het vak. Diverse stages
volgen, zoals In de Heerlijckheld en't Hofvan Deurne,
Chef-kok Paul Maas leert Davy creatief en met liefde.
te werken met verse ingrediënten. Via Plein 5 belandt
Davy bij 'Ons Loes' In Heimond, waar hij zich als chef
de portie, bekwaamt In patisserie en desserts. Dat is
In het speciale Stippelberg appelgebak goed terug te
zien.

Perfect gerecht door combinatie van streekproduct
met selzoensgerecht
Dagelijks werkt Davy met zijn keukenploeg in de
supermodern ingerichte keuken. Het liefst maakt
hij gebruik van selzoens- en streekgerechten zoals
geitenkaas, paling, vlees van het Limausln rund
en verse landbouwproducten, die à la carte of als
verrassingsmenu kunnen worden besteld. Van
mayonaise tot jus de veau, alle bases van de gerechten
maakt hij zelf. Het verrassingsmenu wisselt per week
en biedt keuze uit, een, twee- of> Irlegangen menu.
De á la carte kaárt wordt per seizoen gewisseld, vaak
nog aangevuld met tijdelijke seizoensproducten zoals
asperges In de aspergetijd. in het restaurant kunnen
zo'n 45 gasten terecht. Het lounge gedeelte biedt
plaats aan 30 mensen, Vanaf eind maart tot en met

oktober telt het terras ook nog eens 100
zitplaatsen.

Grote gezelschappen
Ook voor grote gezelschappen draait hij zijn
handen niet om als er tijdig gereserveerd wordt.
Bij groepen van 8 personen of meer kunnen, op
afspraak, menu's worden besteld, overleg met
de kok over het menu, bijzondere gerechten of
alternatieven bij allergieën, zijn altijd mogelijk.
De keuken is dagelijks geopend van 11.00 tot
21.00uur. In het weekend is het vaak erg druk en.
is het - om zeker te zijn van een plaats - goed om
tijdig te reserveren. Reserveren Is mogelijk via de
receptie ven Golfbaan 5tippelberg:0492-820020. .
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Feestzaal v.d. Broek - Cafe-bar Midnight
Dorpsstraat 40-42
info@cafemidnight.nl
Tel. 0492-342395

5761 BN Bakel
www.cafemidnight.nl

Rabo-bank 10.41.47.997

Gemeente Gemert-Bakel
Postbus 10.000
5420 AD GEMERT

Bakel, 21 november 2013
Betreft; Bestemmingsplan Golfclub Stippelberg

M. H.
Hierbij tekent ondergetekende bezwaar aan tegen het voornemen de vergunning zoals vastgesteld in
het bestemmingsplan Bakelse Plassen 2008 te herzien.
Het horeca gedeelte van golfclub De Stippelberg is in eerste instantie aangemerkt als kantine voor
leden van deze vereniging. Nu worden er al commerciële activiteiten georganiseerd waarvoor geen
vergunning is verleend en zij ten onrechte hun kantine exploiteren.
Als de vergunning gewijzigd wordt betekend dat voor de Bakelse horeca een aderlating en in mijn
geval een vermindering van dagtoerisme, feestjes en koffietafels.
In verband met de regels en wetten die er steeds maar bijkomen, denk aan het rookverbod en alcohol
verkoop vanaf 18 jaar, wordt het voor de horeca al steeds moeilijker, ook fietsroutes die
tegenwoordig via paracommerciële clubhuizen en niet door het centrum van Bakel gaan.
Als de horeca uit het centrum van Bakel wordt verlegd naar het buitengebied heeft niet alleen de
horeca hieronder te leiden maar tevens de winkeliers die steeds minder bezoekers in het centrum
kunnen verwelkomen.
In afwachting van uw bericht, met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
H.A. van den Broek
Van den Broek/ Van Rhee vof,

i„

Inschr.nummer KvK; 17129996

BTW-nr. NL809456187B01

Lid Horeca Nederland nr. 323894
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Gemeenteraad Gemert-Bakel
Postbus 10 000
5420 DA GEMERT
Gemert, 28 november 2013

Betreft:
Zienswijze KHN inzake Ontwerp Bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied oktober
2013 : Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel".

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de publicatie in het Gemerts Nieuwsblad van 18 oktober jl. ontvangt u
hierbij namens Koninklijke Horeca. Nederland Afdeling Gemert-Bakel-Boekel een zienswijze
aangaande de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel
Buitengebied oktober 2013: Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel"
In deze publicatie wordt aangeven dat het bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008" voorzag in o.a.
de ontwikkeling van een golfbaan met bijbehorende voorzieningen (clubhuis, driving-range en
parkeerplaats) ter plaatse van de Bakelse Plassen.
U geeft hierbij zelf al aan dat de horeca een bijbehorende voorziening is voor de Golfbaan. De
Golfbaan was en is de hoofdmoot om het toen geldende bestemmingsplan aan te passen. Dat daar
voorziening als een clubhuis hoort, waarbij leden van de Golfbaan een drankje en een hapje kunnen
nuttigen vinden wij een normale zaak.
Het gehele complex vinden wij een prachtige voorziening en wij zien dit ook zonder meer als een
toegevoegde waarde aan het recreatie aanbod in de Gemeente Gemert-Bakel en de ons omliggende
regio.
Wij hebben echter wèl veel moeite met het feit dat B&W van Gemert-Bakel nu voorstellen om de
bestemming "ondersteunende horeca" om te zetten in "zelfstandige horeca".
De golfbaan en de bijbehorende voorzieningen zijn met subsidiegelden tot stand gekomen en
daarmee onderscheidt de Golfclub zich op geen enkele wijze van iedere andere sportvereniging in de
Gemeente Gemert-Bakel.

Als u deze wijziging van het bestemmingsplan toe staat, zet u daarbij impliciet ook de deur open voor
alle tennis-, voetbal-, hockeyverenigingen etc. om ook een bestemmingsplanwijziging aan te vragen.
Welke reden heeft u dan nog om deze verzoeken af te wijzen ?
De gemeente Gemert-Bakel creëert op deze manier locaties waar zelfstandige horeca plaats mag
vinden, gesubsidieerd met gelden van de gemeenschap. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.
Bovendien is de Beheerstichting Golfbaan Stippelberg -geheel conform de wettelijke voorschriftenop dit moment in het bezit van een Drank- en Horecawetvergunning met beperkende voorwaarden.
Deze beperkende voorwaarden houden o.a. aan dat er geen feesten en partijen van persoonlijke
aard zijn toegestaan en dat het Clubhuis uitsluitend alcohol mag verstrekken een uur voor, tijdens en
na de activiteiten die passen binnen de doelstelling van de Golfclub.
Deze vergunning is passend voor een paracommerciële instelling en dit dient ook te gelden voor de
bestemming waar deze paracommerciële instelling gevestigd is.
Wij zien dit voorstel van het College van B&W dan ook uitsluitend als een manier om een clubhuis
van een golfvereniging, een gesubsidieerd project, aan een commerciële status te helpen. Dit
vinden wij geen goede ontwikkeling en zien dan ook graag zien dat de exploitatie wordt voorgezet in
de huidige vorm.
Wij verzoeken u daarom niet akkoord te gaan met de door het College van B&W voorgestelde
wijziging van het bestemmingsplan "Bakelse Plassen 2008"
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze zienswijze mondeling toe te lichten.

Tel: 0492-363536
Mail: Veronique@time-out.nl
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Aan de Raad van Gemeente Gemert-Bakel
Bakel: 28/11/13

Betreft: Zienswijze (ontwerp)bestemmingsplan Gemert-Bakel buitengebied
oktober 2013. Centrumvoorziening Golfbaan in Bakel.
Bij deze willen wij een zienswijze (bezwaar) in dienen tegen bovengenoemd
plan.
Bij de realisatie van het Clubhuis is ons beloofd, dat er geen muziek gedraaid
werd en dat het Clubhuis om uiterlijk 23.00u dicht gaat.
Tot nu toe hebben ze zich nog niet aan zijn afspraken gehouden.
Diverse keren hebben mijn vriendin en ik geklaagd over de harde muziek die
soms draaien of zingen in de avond. Elke keer als we naar het Clubhuis belden,
duurde het zeer lang voor ze de telefoon opnamen.
Dit was niet raar, want de muziek stond dan zo hard dat ze de telefoon niet
wilden of konden horen. En wij zitten hier met 2 wakkere kinderen !
Ook organiseren ze soms in de avond verlichte tochten op de golfbaan. Dit is
niet zo zeer hinderlijk, maar ze kunnen dit toch wel even melden aan de
omwonenden. Wij komen er meestal pas achter als de honden aanslaan.
Vaak word er al om 6.00u begonnen met grasmaaien, ook hier worden de
kinderen van wakker. We ondervinden nog meer hinder, maar dat is nu niet
van toepassing. De Golfbaan heeft gewoon lak aan de buurt.

Dat er overdag eten en drinken wordt verstrekt aan niet leden/gebruikers van
de Golfbaan, vinden we niet erg.
Maar we willen GEEN Feesten in de avonduren en GEEN muziek. Ook zoals
afgesproken de tent om 23.00u dicht.

Aangezien dat Bakel ruim voldoende voorziet in Cafes en zalen, is dit ook niet
nodig en wenselijk.
In het Gemerts Nieuwsblad van 12 nov jl staat in een artikel dat de GEMEENTE
VIND DAT: Een sportkantine geen oneigenlijke concurrent voor de horeca mag
zijn. Zie de bijlage !!
Beetje raar om hier een uitzondering te gaan maken !!
Patrick Maas en Saskia IJkhout
Ven 6A, Bakel.
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í. Samenvatting
De veranderingen in de maatschappij vragen om een gemeentebestuur dat mee
verandert. CDA, Dorpspartij en Lokale Realisten hebben elkaar gevonden in de wens
te werken aan een gemeente die daadkracht toont en dicht bij haar inwoners staat,
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij stellen inwoners centraal en bieden ruimte voor
initiatieven. Wij kiezen een bestuursstijl die verbindend is en de samenleving als
uitgangspunt neemt in plaats van het gemeentehuis. Verantwoordelijkheden worden
neergelegd waar deze thuis horen. Waar mogelijk uitvoerend bij de inwoners,
gefaciliteerd door het gemeentebestuur.
De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor Gemert-Bakel. Het blijft financieel
gezien een moeilijke periode. Dat vraagt om slimme investeringen en ombuigingen.
Toch willen we als dat mogelijk is de lasten voor inwoners en bedrijven verlagen. Ook
moeten we met elkaar vorm en inhoud geven aan de decentralisaties op sociaal
gebied, inclusief de kortingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Sociale
innovatie is daarbij een belangrijke pijler. Dat doen we sociaal, maar ook financieel
solide. Daarbij staat de leefbaarheid in alle kernen voorop. Samen met inwoners,
organisaties en verenigingen die in de dorpen actief zijn, gaan we de komende jaren
aan de slag. Waar mogelijk en wenselijk investeren we gericht in voorzieningen dicht
bij de mensen. We gaan voortdurend in gesprek met de inwoners, het bedrijfsleven
en de maatschappelijke partners om wensen en ideeën op te halen. We geven de
inwoners zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid in hun eigen wijken en kerkdorpen.
De 9 speerpunten van dit coalitieakkoord:
1. Het beste uit de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners naar
boven halen. Wij willen datztj zich uitgedaagd voelen om bijte dragen aan de
leefbaarheid en ontwikkeling van hun gemeente.
2. ledereen moet de gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om mee te doen
in de samenleving. Belemmeringen om mee te doen worden waar mogelijk
weggenomen of verminderd.
3. Sociaal beleid dat eigen kracht stimuleert en een vangnet biedt voor wie het nodig
heeft. (inclusief zorgvuldige invoering en uitvoering van de nieuwe gemeentelijke
taken t.a.v. de 3 transities).
4. Waar mogelijk de economie versterken, waarbijwe een accent leggen op
recreatie en toerisme en ontwikkeling van de bedrijventerreinen.
5. Wonen in een groene omgeving met een passend woonaanbod voor iedere
generatie.
6. Goede voorzieningen in wijken en kernen door slimme samenwerking met alle
betrokkenen.
7. In een voortdurende dialoog met elkaar werken aan én naar een zorgvuldige
veehouderij.
8. Actieve en waar mogelijk leidende deelname in Peel 6.1, met name daar waar dit
leidt tot betere kwaliteit, grotere continuiïeit en kostenefficiëntie.
9. Een gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting en verlaging
van de gemeentelijke lasten.

2. Bestuursstijl
Wij zijn een transparante, zakelijke, betrouwbare overheid die helder en duidelijk
verantwoording aflegt aan haar inwoners over gemaakte keuzes. Wij streven naar
een bestuurscultuur waarbij de inwoner het vertrouwen heeft dat de overheid doet
watzij moet doen en nakomt wat zij heeft toegezegd. Anderzijds willen wij ook
bereiken dat de overheid kan vertrouwen op de inwoners, zodat volstaan kan worden
met minder regelgeving en minder controle. Onze aanpak gaat uit van leiding
geven, stimuleren, initiëren, terugtreden en loslaten. Wij venruachten van het college
en de ambtelijke organisatie dat zij daaraan in de ontwikkeling en uitvoering van het
beleid daadwerkelijk invulling geven, zodat onze inwoners zich meer verbonden
voelen met én herkennen in het beleid van hun gemeente.
Wij gaan meer uit van het benutten van én ruimte geven aan de krachten in de
samenleving. De consequentie hiervan kan zijn dat we op sommige beleidsterreinen
meer vrijheid laten c.q. vertrouwen geven of belemmeringen in de sfeer van
regelgeving wegnemen. Wij zijn ons ervan bewust dat zo'n verandering niet van de
ene op de andere dag is gerealiseerd.
Wat willen we bereiken?
Meer vertrouwen van onze inwoners in het gemeentebestuur.
Beleid gebaseerd op de geluiden uit de samenleving door een open gesprek aan
te gaan. (Meer) open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven van inwoners,
maatschappelijke partners en bed rijfsleven.
We willen verbindend besturen, hetgeen inhoudt dat we een gemeentebestuur
zijn dat proactief contact zoekt met en toegankelijk is voor inwoners.

o
o
.

Wat hebben we afqesproken?
Brj beleidsvorming worden de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke
partners actief betrokken.
Beleidsvorming vindt plaats op basis van scenario-denken en het bieden van
keuzemogelijkheden aan de gemeenteraad. De participatieladder wordt actief
toegepast.
Inhoudelijke argumenten geven de doorslag in het politieke debat. We waarderen
de inbreng van anderen en hechten waarde aan ideeën waar andere fracties mee
komen en betrekken die bij onze besluitvorming.
Communicatie met onze inwoners, maar ook met de gemeenteraad, is tijdig en
transparant. Een voorbeeld hiervan is dat als iemand belt bij afwezigheid we
terugbellen en als iemand een brief of mail schrijft we tijdig reageren.
Afspraak = afspraak. We werken op korte termijn uit wat dit ínhoudt (smart
geformuleerde afspraken).
Servicenormen van de gemeente worden opnieuw bepaald, actief
gecommuniceerd en nageleefd.
De raad zal vooraf meer worden betrokken bij de prioritering m.b.t. handhaving.
Daarbij wordt bezien of we nog meer projectmatig en steekproefsgewijs kunnen
handhaven i.p.v. op basis van een vast stramien.

.
o
o

.

o
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3. Sociale domein
Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van inwoners en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam
is, kan zelÍ zorg organiseren, zodat de beperkte middelen beschikbaar blijven voor de
meest kwetsbare groep. Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Het sociale
vangnet voor hen die dat nodig hebben, blijft een belangrijke basis. Actief
burgerschap gericht op meehelpen, is daarnaast een essentiële aanvulling op die
basis. We willen de uitvoering zoveel mogelijk kleinschalig organiseren, dicht bij de
inwoners. Waar het complexer wordt, schalen we op naar de Peel of eventueel naar
de MRE. lnwoners en professionals worden aan de voorkant betrokken bij deze
sociale innovatie. We staan open voor goede en vernieuwende ideeën.
De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren een minimabeleid gevoerd met
inzet van eigen middelen. Bekeken wordt of dit beleid in deze vorm moet worden
voortgezet of dat aanpassingen mogelijk en/of wenselijk zijn.

Wat willen we bereiken?
Ondersteuning die aansluit op de persoonlijke situatie en behoeften voor
inwoners die het nodig hebben.
Actief burgerschap: mensen ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving.
Ondersteuning is gericht op participatie: iedereen die kan, doet mee. Wie niet wil,
kan niet blijven rekenen op ondersteuning.
Het voorkomen en bestrijden van armoede.

.
o
.
o

Wat hebben we afoesproken?
Zorg dichter bij de mensen brengen. Bijvoorbeeld door lokale zorgcoóperaties.
Aandacht voor mantelzorgers. Zoveel mogelijk dicht bij de mensen organiseren
en faciliteren vanuit het oogpunt van kwaliteit en kostenbeheersing.
lnvesteren in kwaliteit en kwantiteit van de dorpsondersteuners. In de vorm van
een netwerk en dus door samenwerking, meer verantwoordelijkheid leggen bij
ma ntelzorg, dorpsond ersteu ners, oud erenorga n isaties en professio nele
instellingen. Maatwerk per wijk eniof kerkdorp moet hierbij mogelijk zijn.
Actieve deelname in Peel 6.1 op dit ondenruerp. Dit willen we niet alleen volgend
doen, maar daar waar we goede ideeën hebben ook leidend zt1n.
Om met de rijksbudgetten uit te komen, zetten we in op een slimmere, betere en
goed kopere manier van organiseren.
Er wordt geïnvesteerd in preventie met als doel dat minder mensen een beroep
doen op dure zorg. Het vroeg signaleren gebeurt zoveel mogelijk op lokaal
niveau.
De beschikbare budgetten voor de openeinderegelingen zijn als startpunt
taakstellend. Mocht er een overschrijding plaatsvinden van deze budgetten, dan
kijken we eerst naar de oorzaken van deze overschrijding. Vervolgens wordt zo
nodig het beleid aangepast. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput, wordt
gezocht naar extra budgetten binnen de begroting.
Schuldhulpverlening wordt integraal aangepakt, zodat enerzijds structurele
oplossingen worden gezocht en anderzijds actieve deelname aan de samenleving
wordt bevorderd. Mensen kunnen blijven rekenen op een tijdige aanpak van hun
problematiek.

.
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4. Verenigingsleven en cultuur
Gemert-Bakel kent van oudsher een groot en gevarieerd verenigingsleven en
cultuuraanbod. Wij willen dit graag op het huidige niveau houden. Daarvoor is het wel
nodig dat verenigingen en culturele instellingen ook zelf actie ondernemen. Het is de
verantwoordelijkheid van de verenigingen en culturele instellingen om het
voortbestaan te waarborgen, vrijwilligers te enthousiasmeren en voldoende
ledenaanwas te hebben o.a. door contacten met scholen. De middelen voor cultuur
besteden we aan uitvoering en zo min mogelijk aan overhead. De gemeente heeft
vooral een rol in de vooruraardenscheppende sfeer. Verenigingen en culturele
instellingen zouden mogelijk ook meer gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen
en kennis. Een verenigingsplatform kan hieraan een bijdrage leveren.
Wat willen we bereiken?
Behoud van het huidige niveau aan verenigingsleven en culturele instellingen.
Evenredige verantwoordelijkheid van verenigingen, culturele instellingen en
gemeente.
Verenigingen en culturele instellingen maken gebruik van elkaars kennis en
kunde door met enige regelmaat overleg te voeren.
Afspraken maken over privatisering van sportvelden en sporthallen in overleg met
de verenigingen.

.
.
.
.

Wat hebben we afqesproken?
Het voozieningenniveau blijft op het huidige niveau.
De gemeente faciliteert en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen
verenigingen en culturele instellingen.
De subsidie voor de vrijwilligersorganisaties blijft op het huidige niveau. Er komen
geen verdere bezuinigingen binnen de cultuursector. Waar nodig worden
bezuinigingen gerepareerd vanuit een stimulerend beleid waarbij de organÍsaties
zelf zoveel als mogelijk de broek op houden.
Overdracht van het gehele dagelijkse onderhoud aan de verenigingen in het
kader van de privatisering. Vervangingsinvesteringen voor basisvoorzieningen
worden voor 50% op begrotingsbasis vergoed door de gemeente als de
vereniging de andere 50% inbrengt. Om hier naar toe te groeien wordt een
overgangsregeling opgesteld. Dit idee wordt uitgewerkt in een sportnota in 2014.
Een gelijke behandeling van vergelijkbare organisaties.
lnzetten op het stimuleren van talenten.
Onderzoek doen naar de overdracht van het beheer van de sporthallen aan een
beheersstichting vanuit de verenigingen. De kapitaallasten en het groot
onderhoud blijven voor rekening van de gemeente.

o
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5. Economie
Wij geven ruimte aan de economische functie als motor voor de leefbaarheid en
ontwikkeling van onze gemeente en de regio. Wijwillen economische groei met
behoud van evenwicht in de relatie mens, economie en omgeving. We zien kansen
op nieuwe economische bedrijvigheid en op slimme combinaties tussen bedrijfsleven
en ondenruijs.
Wij vinden het van groot belang dat mensen zoveel mogelijk zelf in hun bestaan
voorzien. In Gemert-Bakel staan er op dit moment honderden inwoners zonder baan
langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de sociaal
economische agenda en beter contact met ondernemers, kunnen wij deze mensen
weer mee laten doen. Met name een actieve bestrijding van de jeugdwerkeloosheid
moet zoveel mogelijk voorkomen dat er een nieuwe generatie komt die langdurig
zonder werk blijft zitten.
Cultuur historie is een belangrijke pijler voor recreatie en toerisme en moet daarom
actief worden uitgedragen. Gemert-Bakel in de Peel moet een begrip zijn, daar willen
mensen graag naar toe komen.
Economische ontwikkeling overstijgt de gemeentelijke grenzen. Daarom willen wij
met de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (MRE), de ondernemers en
het (beroeps)ondenruijs in de regio voorwaarden scheppen die er toe leiden dat het
bedrijfsleven continue op sterkte en toekomstbestendig is.
Wat willen we bereiken?
Ondernemers worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund.
Proactieve communicatie en integrale wijze van benaderen door de gemeente.
J?, mits in plaats van nee, tenzij...
Intensiveren van de samenwerking overheid-onderwijs-werkgevers door de inzet
van een bedrijvencontactfunctionaris en job coaches.
Stimuleren dat GBT, WV en EPGB met Ínitiatieven komen ter bevordering van de
economische ontwikkeling. Cofinanciering (50-50) is daarbij het uitgangspunt.

o
o
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Wat hebben we afqesproken?
Minder regels en rompslomp voor ondernemers. Waar mogelijk procedures van
plan tot realisatie verkorten.
Actief stimuleren van recreatie en toerisme. ln dat kader ook beleid ontwikkelen
met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed: wat willen we behouden en hoe gaan
we dat realiseren.
Budgetin 2014 beschikbaar stellen aan GBT, VW en EPGB voor het ontwikkelen
van initiatieven ter bevordering van de economische ontwikkeling.
Opstellen van een visie voor de centrumontwikkeling van Bakel samen met
ondernemers en inwoners , inclusief een uitvoeringsplan .
Stimuleren van de lokale werkgelegenheid en organiseren van stages voor
jongeren bij lokale bedrijven. Binnen het participatiebudget ook middelen vrij
maken om dit te stimuleren en werkgevers hiervoor te interesseren.
Oprichten van lokale of sub-regionale basisvoorzieningen om jeugd werkervaring
op te laten doen, met als doel door te stromen naar een reguliere baan.

.
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Actievere verkoop van bedrijfskavels.
Bescherming van het cultureel erfgoed in onze gemeente.

6. Wonen
Wij willen samen werken aan een omgeving waarin de sociale samenhang en
de veiligheid in orde zijn. Daarnaast is de kwaliteit van de openbare ruimte op orde
en de voorzieningen van behoorlijk niveau en goed bereikbaar. Het belangrijkste is
dat er een gevoel van welbehagen heerst. Samen met inwoners,
leefbaarheidsgroepen, verenigingen en maatschappelijke partners willen wij die sfeer
behouden of bereiken. Ons credo is: 'Geef de wijken en kernen terug aan de
inwoners'.

Voor alle kernen moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor woningbouw. Daar
waar dat niet het geval is, spannen we ons maximaal in. Uiteraard passend bij de
maat en de schaal van de kern en aansluitend op de vraag. Bijwoningbouwplannen
(via bestemmingsplannen) bekijken we of het plan toegevoegde waarde heeft voor
de kern.
De leefbaarheid van de kernen vraagt een actieve en creatieve rol van de gemeente
aan initiatieven voor kleinschalige woningbouw voor starters en senioren. Ook
ma rktgerichte gebiedsontwikkel ng wo rdt ru mte geboden.
i

i

Wat willen we bereiken?
Stimuleren dat inwoners zelf initiatief nemen om te voorzien in de woonbehoefte.
Meer grondverkoop door gerichte stimulatie.
Bevordering van de leefbaarheid door jongeren en ouderen aan hun dorp te
binden.

o
o
.

Wat hebben we afqesproken?
Actief stimuleren van mantelzorginitiatieven.
Continue monitoren van de woonbehoefte bij met name starters en ouderen i.v.m.
de ontwikkeling bouwplannen.
Aanpassen van de startersregeling met als doel de grondverkoop te stimuleren
en jongeren aan het dorp te binden, waarbij wel de huidige leeftijdsgrens intact

.
.
o
o
.

bruft.

Geen lange omleiding over Bakels grondgebied.
Uitwerken van ideeën om de grondverkoop te stimuleren.

7

. Zorgvuldi ge veehouderij

Het buitengebied van Gemert-Bakel is van groot economisch belang. De agrarische
sector is een belangrijke economische factor en werkgever. De gemeente schept de
voonruaarden voor de ontwikkeling van een zorgvuldige agrarische sector. Zij doet dat
door bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk
regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Een gebiedsgerichte
benadering past daarbij.
We gaan dan ook voor het realiseren van een vitaal platteland en een zorgvuldige
veehouderij samen met de sector, passend in haar omgeving. Dit zal worden
uitgewerkt volgens de regels van het provinciale beleid, waar we zo snel mogelijk
mee starten. Wrj willen investeren in hen die van goede wil zijn. Als er zich een
knelpunt voordoet en de ondernemer niet wil meedenken, dan is dat voor ons
onacceptabel. Van belang is dan wel dat er perspectief is voor de ondernemer. Voor
de financiering van een oplossing van een knelpunt gaan we een beroep doen op het
rijk, de provincie, de gemeente, maatschappelijke instellingen én de ondernemer.
Het lopende gezondheidsonderzoek vinden we belangrijk en ondersteunen we van
harte. We werken daar waar nodig ook aan mee. De uitkomsten gaan we
nadrukkelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid.

Als agrarische bedrijven willen omschakelen naar een passende (recreatieve)
invulling in het buitengebied, dan kunnen zij rekenen op steun van de gemeente. De
gemeente stimuleert de verkoop van streekproducten. Het buitengebied is ook
steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Gemert-Bakel als recreatieve
gemeente.
De nieuwe provinciale verordening Ruimte wordt venrverkt in een partiële herziening
van het bestemmingsplan buitengebied en is in het voorjaar van 2015 gereed.
Wat willen we bereiken?
Een zorgvuldige veehouderij die kan rekenen op draagvlak in de omgeving.
Verlening van vergunningen onder voorwaarde dat omwonenden er geen
structurele overlast van hebben.
Meer groen en minder verstening in het buitengebied.
lnzetten van het VAB-beleid als een reëel alternatief voor een ondernemer om het
stoppen aantrekkelijk te maken zonder dat dit concurreert met onze
bedrijventerreinen.

.
.
.
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Wat hebben we afqesproken?
Stimuleren van bedrijven die investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie.
Werken aan imagoverbetering van de agrarische sector samen met agrariërs.
Door het aangaan van de dialoog een omslag creëren. Wil er toekomst zijn, dan
moet het vertrouwen van de omwonenden worden teruggewonnen.
Benutten van de systematiek van de urgentiegebieden om overlastsituaties /
knelpunten aan te pakken.

.
o
o
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Verplichten van erÍbeplanting. De ondernemer is daar verantwoordelijk voor. Wij
willen de sector in het algemeen en de ZLTO in het bijzonder graag uitdagen dit
in samenwerking met ons te realiseren. Als deze verantwoordelijkheid door de
ondernemers niet wordt genomen, dan handhaven we.
Onderzoeken of digitale monitoring de controlemogelijkheden kan vergroten.
Onderzoeken of en hoe overlastmeldingen objectief getoetst kunnen worden.
Inrichten van een samenwerkingsverband voor periodiek overleg met o.a.
gemeente, GGD, dierenartsen, ZLTO en milieuorganisaties met als doel het
bevorderen van wederzijds begrip en het vergroten van kennis. Uiteraard staat
daarbij het komen tot oplossingen voorop.
Verplichten dat ondernemers, die gebruik maken van het VAB-beleid, de
milieuvergunning inleveren. Bij de uitvoering willen we een tweesporenbeleid
gaan voeren. Als je helemaal sloopt en nieuwbouw wilt plegen, dan geldt de
maximaal toegestane bebouwing van het huidig gemeentelijk VAB-beleid. Bij
hergebruik van bebouwing geldt de maximaal toegestane bebouwing op basis
van de Verordening Ruimte 2014.
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8. Financiën
Het financieel beleid is gedegen en transparant. Het gemeentebestuur is zuinig met
overheidsgelden en onze inkomsten en uitgaven zijn in balans. Structurele uitgaven
worden betaald uit structurele inkomsten. Gemert-Bakel heeft een structureel
sluitende begroting. De verslaglegging (planning- en control cyclus) is helder,
openbaar en afgestemd op de wensen van de gemeenteraad. Risicomanagement is
een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering en wordt in relatie met het
weerstandsvermogen gebracht.
Er is de laatste periode in Gemert-Bakel flink bezuinigd en de lasten voor de
inwoners en bedrijven zijn fors verhoogd. Dit willen we als dat mogelijk is weer op
gelijk niveau brengen met het gemiddelde in de provincie Noord-Brabant.

Gemert-Bakel heeft een gezonde financiële basis. Dat betekent dat haar inkomsten
en uitgaven structureel in evenwicht zijn.
De financiële consequenties van dit coalitieakkoord worden in de begroting
2015-2018 verwerkt.

Wat willen we bereiken?
Een structureel sluitende begroting en stappen naar positieve reserves.
Verlagen van de lastendruk. Aan het einde van deze raadsperiode is de
lastendruk voor inwoners en bedrijven op het gemiddelde van de provincie NoordBrabant.

o
.

Wat hebben we afqesproken?
Verlagen van de OZB. Per 1 januari 2015 willen we de OZB taakstellend met 10%
verlagen op basis van het niveau in 2013.
Streven naar een OZB-niveau dat op het eind van deze raadsperiode gelijk is aan
het gemiddelde niveau van de provincie Noord-Brabant. Op dit moment komt dit
neer op een verlaging van zo'n 4oo/o.
Voortzetting voortdurende toets of uitgaven nodig ztln (zero budgetting).
Houden van een pilot inzameling restafval met als het doel de afvalstoffenheffing
te verlagen en de inzameling klantvriendelijker te maken (gemakkelijker en hoger
serviceniveau).
Starten van een onderzoek naar besparingspotentieel in de begroting voor de
komende jaren om verlaging van de gemeentelijke lasten mogelijk te maken.
Uitvoering op korte termijn.

o
.
.
.
.

L2

9. Tot slot
Dit coalitieakkoord wordt gesteund door de fracties en kandidaat-wethouders van
CDA, DP en LR. Het is bewust een akkoord op hoofdlijnen. We kunnen niet exact
voorzien welke ontwikkelingen in de toekomst op Gemert-Bakel afkomen. Er moet
bovendien ruimte zijn voor de gemeenteraad om als hoogste bestuursorgaan in
debat besluiten te kunnen nemen. Wij nodigen de collega partijen, achterbannen en
iedereen in Gemert-Bakel van harte uit om aan dat debat deelte nemen.

Gemert-B akel, 7 mei 201 4

Inge van Dijk

Jan Bevers
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Ton Vogels

Bijlage:
personele i nvu ng en
| |i

co ncept-taa kverde

I

ing bu rgemeester en wethouders

Burgemeester drs. Jan van Zomeren
Portefeuille: Alqemene Zaken

,/
,/
,/
'/,/
{
,/
,/
{
,/
{

Coórdinatie van het beleid
Algemene en bestuurlijke zaken
Personeel en organisatie
Openbare orde
Integraal veiligheidsbeleid
Coórdinatie van handhaving
Evenementen en horecabeleid
Gemeentearchief
Publieksservice
Regionale samenwerking
Millennium

Wethouder Anke van Extel

- van Katwiik (1,0 fte)

Portefeuille: Ruimteliike Ordeninq & Openbaar Beheer

,/
{
./
,/
{
./

Ruimtelijke ordening
Reconstructie landelijk gebied
Bouwen en milieu
Monumenten
Openbaarbeheer
Landschapsbeheer

Wethouder Roël Hoppezak (0,8 fte)
Portefeuille: Economie & Sport

{
,/
./
{
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'/
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{
,/

Economische zaken
Toerisme en recreatie
Kermissen en markten
Verkeer en (openbaar) vervoer
Afval
SPort
lnformatiebeleid
Communicatie
Speelgelegenheden
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Wethouder Jan Bevers (0,8 fte)
Portefeuille: Sociaal Domein & Volkshuisvestinq
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,/
,/
{
{
,/
'/./

Jeugdzorg
AWBZ / WMO
Participatie
Sociale zaken en werkgelegenheid
Armoedebeleid
Inburgering
Sociale werkvoorziening
Volkshuisvesting
Welzijn
Onderwijs
Volksgezondheid
Wijk- en buurtbeheer
Cultuur

Wethouder Miranda de Ruiter

- van Hoof (0,6 fte)

Portefeuille: Financiën & Vastqoed

,/
{
./
,/
{
,/

Financiën
Bouwgrondexploitatie
Grondzaken en -aankopen
Vastgoed
Dorpsraden
Peel 6.1

Voloorde vervanqinq buroemeester o.o.v. de Gemeentewet.

1. wethouder Anke van Extel - van Katwijk
2. wethouder Roël Hoppezak
3. wethouder Jan Bevers
4. wethouder Miranda de Ruiter - van Hoof
Vervanqinosreqelinq leden colleqe onderlinq.
- Wethouder Anke van Extel

Burgemeester
Wethouder Anke van Extel - van

Katwijk - wethouder

Miranda de Ruiter

Wethouder Roël Hoppezak

- Wethouder Jan Bevers

Wethouder Jan Bevers

- Wethouder Roël Hoppezak

Wethouder Miranda de Ruiter

-

van Hoof - Wethouder Anke van Extel
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-

van Katwijk

- van Hoof

- van Katwijk

7.c Benoemen wethouders
1 raadsadviesnota benoemingen.pdf

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer: 8
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

Aan de raad
Inleiding
Door de verkiezingen d.d. 19 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. In verband
daarmee is het raadslidmaatschap van de in 2010 benoemde raadsleden per 26 maart 2014
geëindigd. Zo ook is per 26 maart geëindigd de benoeming tot commissielid (voorheen
burgerraadslid), de benoeming tot voorzitter van de raadscommissie (4), de benoeming tot
plaatsvervangend raadsvoorzitter (facultatief), de benoeming van raadsleden in de
werkgeverscommissie (3), het aanwijzen van raadsleden in de klankbordgroep Peelsamenwerking
(2) en het aanwijzen van leden in het platform integriteit.
Dit voorstel richt zich niet op het door de raad benoemen van wethouders.
Voor de (nieuwe) fractievoorzitters geldt dat aanwijzen aan de fracties is, waarvan een mededeling
aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) volgt.
Beslispunten
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk de
raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
gemeenteraad;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform integriteit.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
Beoogd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen te komen tot het nieuw bemensen van
diverse commissies en overlegvormen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
Het vergaderstelsel van de raad kent een viertal raadscommissies waarin de raad zijn
besluiten voorbereid, met het college en/of de burgemeester overlegt, of zich informeert.
Gegeven de verordening kunnen de in de raad vertegenwoordigde fracties in de commissie
in totaal 14 zetels innemen, namelijk per commissie 3 zetels CDA, 3 LR, 2 DP, 2 D66, 2 OPA
en 2 PvdA. Raadsleden zijn q.q. commissielid. Er is behoudens het genoemde zetelaantal
geen maximum gesteld.
De Gemeentewet schrijft op dit moment nog voor dat de voorzitters van de raadscommissies
raadslid zijn. Uit zijn midden had de raad een viertal voorzitters benoemd. Eén vaste
voorzitter per commissie, met onderlinge vervanging.
De Gemeentewet bepaalt dat de raad, dat wil zeggen de leden zonder de voorzitter,
werkgever is van de griffier en van de op de griffie werkzame ambtenaren. Tevens regelt de
raad de vervanging van de griffier en stelt hij een instructie vast. Sinds 2011 kent de raad een
werkgeverscommissie die, gebaseerd op de verordening, drie leden kent.
Vanwege de behoefte om raden betrokken te houden bij de door de zes colleges in de Peel
gezochte samenwerking is een klankbordgroep gevormd waarin per gemeenten een tweetal
raadsleden is afgevaardigd.
Door de raad is besloten om integriteit structureel aandacht te geven via een platform
integriteit, waarin onder voorzitterschap van de burgemeester naast de raad het college en
de ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd. Door het college is een wethouder
aangewezen en daarnaast zijn door hem aangewezen de gemeentesecretaris / algemeen
directeur en een ambtenaar die in de ondernemingsraad zit. Door de raad zijn nog geen
vertegenwoordigers aangewezen. Hun aantal ligt overigens niet vast. Een tweetal of drietal
lijkt gepast.
Kanttekeningen
Voor kandidaat commissieleden geldt dat zij, voor zover van toepassing, aan dezelfde
vereisten moeten voldoen als het raadslid. Niet vereist is dat een commissielid op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen stond.
Bij de Kamer ligt een wetsvoorstel waarin o.a. is opgenomen het laten vervallen van de
bepaling dat een voorzitter van een raadscommissie een raadslid moet zijn. Mogelijk kan
zonder vermanende reactie van BZK hierop, indien gewenst, worden geanticipeerd.
De vier commissievoorzitters vormen q.q. de agendacommissie van de raad met de

burgemeester als voorzitter van de agendacommissie en de griffier als secretaris.
Dit voorstel ziet niet op benoeming van wethouderkandidaten. Dit is een afzonderlijk traject.
Totdat ten minste de helft van het door de raad bepaalde aantal nieuwe wethouders is
benoemd functioneert het huidige college (demissionair). Overigens zijn als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen in het geval van Gemert-Bakel alle drie de huidige wethouders
tevens raadslid.
Het bepalen wie fractievoorzitter is is aan de respectieve fracties. Hiervan ontvangt de
voorzitter van de raad mededeling. Gemeld is dat fractievoorzitter zijn de raadsleden Van Dijk
(CDA), Bankers (LR), Steeghs (DP) Giebels (D66) Faeles (OPA) Mastenbroek (PvdA).

Bijlagen
1. lijst met diverse kandidaatstellingen
(wordt nagezonden, nu nog niet van alle fracties de kandidaatstellingen zijn
ontvangen)

Gemert, 14 april 2014

P.G.J.M. van Boxtel
griffier gemeenteraad
Gemert-Bakel

2 raadsadviesnota wethouders.docx

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 15 mei 2014
Agendanummer: 10c
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: aantal wethouders en tijdbestedingsnorm

Aan de raad
Inleiding
Na de verkiezing van de leden van de gemeenteraad benoemt de nieuwe raad de wethouders.
Tevens kán de raad bepalen dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgevoerd. Voorts stelt de
raad bij de benoeming de tijdbestedingsnorm van elke wethouder vast. De Gemeentewet bepaalt
dat er tenminste twee wethouders zijn en maximaal 4,2 (20% van het aantal raadsleden). Het
aantal deeltijd wethouders is maximaal 25% van het aantal raadsleden, echter met een maximum
van 110% van de hiervoor genoemde 4,2, is (afgerond) 5.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft kennisgenomen van de kandidaatstelling van een viertal
personen voor het wethouderschap in de gemeente Gemert-Bakel.
Concreet omvat de kandidaatstelling c.q. het voorstel het volgende:
 A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (1,0 fte)
 M.C.H. de Ruiter-van Hoof (0,6 fte)
 J.M.A. Bevers (0,8 fte)
 R.D. Hoppezak (0,8 fte)
Beslispunten
Naast, via stemming, het benoemen van wethouders besluit de raad om:
A) het aantal van deze wethouders te bepalen op 4 én
B) de tijdbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte respectievelijk 0,6 fte, 0,8 fte en 0,8 fte.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Coalitieakkoord 2014 - 2018 'Samen Verantwoordelijk' .

Beoogd effect
Benoemen van de nieuwe wethouders naar verkiezingen van de gemeenteraad.

Duurzaamheid
Geen.

Argumenten
Voorgesteld aantal wethouders en aangegeven tijdbestedingsnorm zijn binnen de kaders van
de Gemeentewet.

Kanttekeningen
De portefeuilleverdeling is een aangelegenheid van het college. Hij informeert hierover de
raad.

Gemert, 14 mei 2014
Ten behoeve van de gemeenteraad
de griffier

3 Raadsbesluit aantal wethouders en tijdbestedingsnorm.docx

Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 878995
Onderwerp: aantal wethouders en tijdsbestedingsnormen

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van d.d. 14 mei 2014;
gelet op de Gemeentewet,

Besluit
Naast, via stemming, het benoemen van wethouders besluit de raad om:
1. het aantal van deze wethouders te bepalen op 4 én
2. de tijdbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte respectievelijk 0,6 fte, 0,8 fte en 0,8 fte.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 15 mei 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

4 Raadsbesluit diverse benoemingen gemeenteraad.docx

Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 878995
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van d.d. 14 mei 2014;
gelet op de Gemeentewet,

Besluit
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot waarnemend voorzitter van
de gemeenteraad en tot tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk
de raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de
werkgeverscommissie gemeenteraad;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
6. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform
integriteit.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 15 mei 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening

7.d Toelaten en beëdiging raadsleden in vacatures a.g.v. wethouderbenoemingen
1 raadsadviesnota benoemingen.pdf

Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer: 8
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

Aan de raad
Inleiding
Door de verkiezingen d.d. 19 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. In verband
daarmee is het raadslidmaatschap van de in 2010 benoemde raadsleden per 26 maart 2014
geëindigd. Zo ook is per 26 maart geëindigd de benoeming tot commissielid (voorheen
burgerraadslid), de benoeming tot voorzitter van de raadscommissie (4), de benoeming tot
plaatsvervangend raadsvoorzitter (facultatief), de benoeming van raadsleden in de
werkgeverscommissie (3), het aanwijzen van raadsleden in de klankbordgroep Peelsamenwerking
(2) en het aanwijzen van leden in het platform integriteit.
Dit voorstel richt zich niet op het door de raad benoemen van wethouders.
Voor de (nieuwe) fractievoorzitters geldt dat aanwijzen aan de fracties is, waarvan een mededeling
aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) volgt.
Beslispunten
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk de
raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
gemeenteraad;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform integriteit.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
Beoogd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen te komen tot het nieuw bemensen van
diverse commissies en overlegvormen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
Het vergaderstelsel van de raad kent een viertal raadscommissies waarin de raad zijn
besluiten voorbereid, met het college en/of de burgemeester overlegt, of zich informeert.
Gegeven de verordening kunnen de in de raad vertegenwoordigde fracties in de commissie
in totaal 14 zetels innemen, namelijk per commissie 3 zetels CDA, 3 LR, 2 DP, 2 D66, 2 OPA
en 2 PvdA. Raadsleden zijn q.q. commissielid. Er is behoudens het genoemde zetelaantal
geen maximum gesteld.
De Gemeentewet schrijft op dit moment nog voor dat de voorzitters van de raadscommissies
raadslid zijn. Uit zijn midden had de raad een viertal voorzitters benoemd. Eén vaste
voorzitter per commissie, met onderlinge vervanging.
De Gemeentewet bepaalt dat de raad, dat wil zeggen de leden zonder de voorzitter,
werkgever is van de griffier en van de op de griffie werkzame ambtenaren. Tevens regelt de
raad de vervanging van de griffier en stelt hij een instructie vast. Sinds 2011 kent de raad een
werkgeverscommissie die, gebaseerd op de verordening, drie leden kent.
Vanwege de behoefte om raden betrokken te houden bij de door de zes colleges in de Peel
gezochte samenwerking is een klankbordgroep gevormd waarin per gemeenten een tweetal
raadsleden is afgevaardigd.
Door de raad is besloten om integriteit structureel aandacht te geven via een platform
integriteit, waarin onder voorzitterschap van de burgemeester naast de raad het college en
de ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd. Door het college is een wethouder
aangewezen en daarnaast zijn door hem aangewezen de gemeentesecretaris / algemeen
directeur en een ambtenaar die in de ondernemingsraad zit. Door de raad zijn nog geen
vertegenwoordigers aangewezen. Hun aantal ligt overigens niet vast. Een tweetal of drietal
lijkt gepast.
Kanttekeningen
Voor kandidaat commissieleden geldt dat zij, voor zover van toepassing, aan dezelfde
vereisten moeten voldoen als het raadslid. Niet vereist is dat een commissielid op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen stond.
Bij de Kamer ligt een wetsvoorstel waarin o.a. is opgenomen het laten vervallen van de
bepaling dat een voorzitter van een raadscommissie een raadslid moet zijn. Mogelijk kan
zonder vermanende reactie van BZK hierop, indien gewenst, worden geanticipeerd.
De vier commissievoorzitters vormen q.q. de agendacommissie van de raad met de

burgemeester als voorzitter van de agendacommissie en de griffier als secretaris.
Dit voorstel ziet niet op benoeming van wethouderkandidaten. Dit is een afzonderlijk traject.
Totdat ten minste de helft van het door de raad bepaalde aantal nieuwe wethouders is
benoemd functioneert het huidige college (demissionair). Overigens zijn als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen in het geval van Gemert-Bakel alle drie de huidige wethouders
tevens raadslid.
Het bepalen wie fractievoorzitter is is aan de respectieve fracties. Hiervan ontvangt de
voorzitter van de raad mededeling. Gemeld is dat fractievoorzitter zijn de raadsleden Van Dijk
(CDA), Bankers (LR), Steeghs (DP) Giebels (D66) Faeles (OPA) Mastenbroek (PvdA).

Bijlagen
1. lijst met diverse kandidaatstellingen
(wordt nagezonden, nu nog niet van alle fracties de kandidaatstellingen zijn
ontvangen)

Gemert, 14 april 2014

P.G.J.M. van Boxtel
griffier gemeenteraad
Gemert-Bakel

7.f Diverse benoemingen raad
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í. Samenvatting
De veranderingen in de maatschappij vragen om een gemeentebestuur dat mee
verandert. CDA, Dorpspartij en Lokale Realisten hebben elkaar gevonden in de wens
te werken aan een gemeente die daadkracht toont en dicht bij haar inwoners staat,
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij stellen inwoners centraal en bieden ruimte voor
initiatieven. Wij kiezen een bestuursstijl die verbindend is en de samenleving als
uitgangspunt neemt in plaats van het gemeentehuis. Verantwoordelijkheden worden
neergelegd waar deze thuis horen. Waar mogelijk uitvoerend bij de inwoners,
gefaciliteerd door het gemeentebestuur.
De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor Gemert-Bakel. Het blijft financieel
gezien een moeilijke periode. Dat vraagt om slimme investeringen en ombuigingen.
Toch willen we als dat mogelijk is de lasten voor inwoners en bedrijven verlagen. Ook
moeten we met elkaar vorm en inhoud geven aan de decentralisaties op sociaal
gebied, inclusief de kortingen die door de rijksoverheid worden opgelegd. Sociale
innovatie is daarbij een belangrijke pijler. Dat doen we sociaal, maar ook financieel
solide. Daarbij staat de leefbaarheid in alle kernen voorop. Samen met inwoners,
organisaties en verenigingen die in de dorpen actief zijn, gaan we de komende jaren
aan de slag. Waar mogelijk en wenselijk investeren we gericht in voorzieningen dicht
bij de mensen. We gaan voortdurend in gesprek met de inwoners, het bedrijfsleven
en de maatschappelijke partners om wensen en ideeën op te halen. We geven de
inwoners zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid in hun eigen wijken en kerkdorpen.
De 9 speerpunten van dit coalitieakkoord:
1. Het beste uit de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners naar
boven halen. Wij willen datztj zich uitgedaagd voelen om bijte dragen aan de
leefbaarheid en ontwikkeling van hun gemeente.
2. ledereen moet de gelegenheid krijgen en gestimuleerd worden om mee te doen
in de samenleving. Belemmeringen om mee te doen worden waar mogelijk
weggenomen of verminderd.
3. Sociaal beleid dat eigen kracht stimuleert en een vangnet biedt voor wie het nodig
heeft. (inclusief zorgvuldige invoering en uitvoering van de nieuwe gemeentelijke
taken t.a.v. de 3 transities).
4. Waar mogelijk de economie versterken, waarbijwe een accent leggen op
recreatie en toerisme en ontwikkeling van de bedrijventerreinen.
5. Wonen in een groene omgeving met een passend woonaanbod voor iedere
generatie.
6. Goede voorzieningen in wijken en kernen door slimme samenwerking met alle
betrokkenen.
7. In een voortdurende dialoog met elkaar werken aan én naar een zorgvuldige
veehouderij.
8. Actieve en waar mogelijk leidende deelname in Peel 6.1, met name daar waar dit
leidt tot betere kwaliteit, grotere continuiïeit en kostenefficiëntie.
9. Een gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting en verlaging
van de gemeentelijke lasten.

2. Bestuursstijl
Wij zijn een transparante, zakelijke, betrouwbare overheid die helder en duidelijk
verantwoording aflegt aan haar inwoners over gemaakte keuzes. Wij streven naar
een bestuurscultuur waarbij de inwoner het vertrouwen heeft dat de overheid doet
watzij moet doen en nakomt wat zij heeft toegezegd. Anderzijds willen wij ook
bereiken dat de overheid kan vertrouwen op de inwoners, zodat volstaan kan worden
met minder regelgeving en minder controle. Onze aanpak gaat uit van leiding
geven, stimuleren, initiëren, terugtreden en loslaten. Wij venruachten van het college
en de ambtelijke organisatie dat zij daaraan in de ontwikkeling en uitvoering van het
beleid daadwerkelijk invulling geven, zodat onze inwoners zich meer verbonden
voelen met én herkennen in het beleid van hun gemeente.
Wij gaan meer uit van het benutten van én ruimte geven aan de krachten in de
samenleving. De consequentie hiervan kan zijn dat we op sommige beleidsterreinen
meer vrijheid laten c.q. vertrouwen geven of belemmeringen in de sfeer van
regelgeving wegnemen. Wij zijn ons ervan bewust dat zo'n verandering niet van de
ene op de andere dag is gerealiseerd.
Wat willen we bereiken?
Meer vertrouwen van onze inwoners in het gemeentebestuur.
Beleid gebaseerd op de geluiden uit de samenleving door een open gesprek aan
te gaan. (Meer) open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven van inwoners,
maatschappelijke partners en bed rijfsleven.
We willen verbindend besturen, hetgeen inhoudt dat we een gemeentebestuur
zijn dat proactief contact zoekt met en toegankelijk is voor inwoners.

o
o
.

Wat hebben we afqesproken?
Brj beleidsvorming worden de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke
partners actief betrokken.
Beleidsvorming vindt plaats op basis van scenario-denken en het bieden van
keuzemogelijkheden aan de gemeenteraad. De participatieladder wordt actief
toegepast.
Inhoudelijke argumenten geven de doorslag in het politieke debat. We waarderen
de inbreng van anderen en hechten waarde aan ideeën waar andere fracties mee
komen en betrekken die bij onze besluitvorming.
Communicatie met onze inwoners, maar ook met de gemeenteraad, is tijdig en
transparant. Een voorbeeld hiervan is dat als iemand belt bij afwezigheid we
terugbellen en als iemand een brief of mail schrijft we tijdig reageren.
Afspraak = afspraak. We werken op korte termijn uit wat dit ínhoudt (smart
geformuleerde afspraken).
Servicenormen van de gemeente worden opnieuw bepaald, actief
gecommuniceerd en nageleefd.
De raad zal vooraf meer worden betrokken bij de prioritering m.b.t. handhaving.
Daarbij wordt bezien of we nog meer projectmatig en steekproefsgewijs kunnen
handhaven i.p.v. op basis van een vast stramien.

.
o
o

.

o
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3. Sociale domein
Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van inwoners en hun sociale omgeving. Wie zelfredzaam
is, kan zelÍ zorg organiseren, zodat de beperkte middelen beschikbaar blijven voor de
meest kwetsbare groep. Maatwerk is een belangrijk uitgangspunt. Het sociale
vangnet voor hen die dat nodig hebben, blijft een belangrijke basis. Actief
burgerschap gericht op meehelpen, is daarnaast een essentiële aanvulling op die
basis. We willen de uitvoering zoveel mogelijk kleinschalig organiseren, dicht bij de
inwoners. Waar het complexer wordt, schalen we op naar de Peel of eventueel naar
de MRE. lnwoners en professionals worden aan de voorkant betrokken bij deze
sociale innovatie. We staan open voor goede en vernieuwende ideeën.
De gemeente Gemert-Bakel heeft de afgelopen jaren een minimabeleid gevoerd met
inzet van eigen middelen. Bekeken wordt of dit beleid in deze vorm moet worden
voortgezet of dat aanpassingen mogelijk en/of wenselijk zijn.

Wat willen we bereiken?
Ondersteuning die aansluit op de persoonlijke situatie en behoeften voor
inwoners die het nodig hebben.
Actief burgerschap: mensen ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving.
Ondersteuning is gericht op participatie: iedereen die kan, doet mee. Wie niet wil,
kan niet blijven rekenen op ondersteuning.
Het voorkomen en bestrijden van armoede.

.
o
.
o

Wat hebben we afoesproken?
Zorg dichter bij de mensen brengen. Bijvoorbeeld door lokale zorgcoóperaties.
Aandacht voor mantelzorgers. Zoveel mogelijk dicht bij de mensen organiseren
en faciliteren vanuit het oogpunt van kwaliteit en kostenbeheersing.
lnvesteren in kwaliteit en kwantiteit van de dorpsondersteuners. In de vorm van
een netwerk en dus door samenwerking, meer verantwoordelijkheid leggen bij
ma ntelzorg, dorpsond ersteu ners, oud erenorga n isaties en professio nele
instellingen. Maatwerk per wijk eniof kerkdorp moet hierbij mogelijk zijn.
Actieve deelname in Peel 6.1 op dit ondenruerp. Dit willen we niet alleen volgend
doen, maar daar waar we goede ideeën hebben ook leidend zt1n.
Om met de rijksbudgetten uit te komen, zetten we in op een slimmere, betere en
goed kopere manier van organiseren.
Er wordt geïnvesteerd in preventie met als doel dat minder mensen een beroep
doen op dure zorg. Het vroeg signaleren gebeurt zoveel mogelijk op lokaal
niveau.
De beschikbare budgetten voor de openeinderegelingen zijn als startpunt
taakstellend. Mocht er een overschrijding plaatsvinden van deze budgetten, dan
kijken we eerst naar de oorzaken van deze overschrijding. Vervolgens wordt zo
nodig het beleid aangepast. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput, wordt
gezocht naar extra budgetten binnen de begroting.
Schuldhulpverlening wordt integraal aangepakt, zodat enerzijds structurele
oplossingen worden gezocht en anderzijds actieve deelname aan de samenleving
wordt bevorderd. Mensen kunnen blijven rekenen op een tijdige aanpak van hun
problematiek.

.
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4. Verenigingsleven en cultuur
Gemert-Bakel kent van oudsher een groot en gevarieerd verenigingsleven en
cultuuraanbod. Wij willen dit graag op het huidige niveau houden. Daarvoor is het wel
nodig dat verenigingen en culturele instellingen ook zelf actie ondernemen. Het is de
verantwoordelijkheid van de verenigingen en culturele instellingen om het
voortbestaan te waarborgen, vrijwilligers te enthousiasmeren en voldoende
ledenaanwas te hebben o.a. door contacten met scholen. De middelen voor cultuur
besteden we aan uitvoering en zo min mogelijk aan overhead. De gemeente heeft
vooral een rol in de vooruraardenscheppende sfeer. Verenigingen en culturele
instellingen zouden mogelijk ook meer gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen
en kennis. Een verenigingsplatform kan hieraan een bijdrage leveren.
Wat willen we bereiken?
Behoud van het huidige niveau aan verenigingsleven en culturele instellingen.
Evenredige verantwoordelijkheid van verenigingen, culturele instellingen en
gemeente.
Verenigingen en culturele instellingen maken gebruik van elkaars kennis en
kunde door met enige regelmaat overleg te voeren.
Afspraken maken over privatisering van sportvelden en sporthallen in overleg met
de verenigingen.

.
.
.
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Wat hebben we afqesproken?
Het voozieningenniveau blijft op het huidige niveau.
De gemeente faciliteert en stimuleert het overleg en de samenwerking tussen
verenigingen en culturele instellingen.
De subsidie voor de vrijwilligersorganisaties blijft op het huidige niveau. Er komen
geen verdere bezuinigingen binnen de cultuursector. Waar nodig worden
bezuinigingen gerepareerd vanuit een stimulerend beleid waarbij de organÍsaties
zelf zoveel als mogelijk de broek op houden.
Overdracht van het gehele dagelijkse onderhoud aan de verenigingen in het
kader van de privatisering. Vervangingsinvesteringen voor basisvoorzieningen
worden voor 50% op begrotingsbasis vergoed door de gemeente als de
vereniging de andere 50% inbrengt. Om hier naar toe te groeien wordt een
overgangsregeling opgesteld. Dit idee wordt uitgewerkt in een sportnota in 2014.
Een gelijke behandeling van vergelijkbare organisaties.
lnzetten op het stimuleren van talenten.
Onderzoek doen naar de overdracht van het beheer van de sporthallen aan een
beheersstichting vanuit de verenigingen. De kapitaallasten en het groot
onderhoud blijven voor rekening van de gemeente.

o
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5. Economie
Wij geven ruimte aan de economische functie als motor voor de leefbaarheid en
ontwikkeling van onze gemeente en de regio. Wijwillen economische groei met
behoud van evenwicht in de relatie mens, economie en omgeving. We zien kansen
op nieuwe economische bedrijvigheid en op slimme combinaties tussen bedrijfsleven
en ondenruijs.
Wij vinden het van groot belang dat mensen zoveel mogelijk zelf in hun bestaan
voorzien. In Gemert-Bakel staan er op dit moment honderden inwoners zonder baan
langs de zijlijn te popelen om weer mee te doen. Met meer aandacht voor de sociaal
economische agenda en beter contact met ondernemers, kunnen wij deze mensen
weer mee laten doen. Met name een actieve bestrijding van de jeugdwerkeloosheid
moet zoveel mogelijk voorkomen dat er een nieuwe generatie komt die langdurig
zonder werk blijft zitten.
Cultuur historie is een belangrijke pijler voor recreatie en toerisme en moet daarom
actief worden uitgedragen. Gemert-Bakel in de Peel moet een begrip zijn, daar willen
mensen graag naar toe komen.
Economische ontwikkeling overstijgt de gemeentelijke grenzen. Daarom willen wij
met de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant (MRE), de ondernemers en
het (beroeps)ondenruijs in de regio voorwaarden scheppen die er toe leiden dat het
bedrijfsleven continue op sterkte en toekomstbestendig is.
Wat willen we bereiken?
Ondernemers worden optimaal gefaciliteerd en ondersteund.
Proactieve communicatie en integrale wijze van benaderen door de gemeente.
J?, mits in plaats van nee, tenzij...
Intensiveren van de samenwerking overheid-onderwijs-werkgevers door de inzet
van een bedrijvencontactfunctionaris en job coaches.
Stimuleren dat GBT, WV en EPGB met Ínitiatieven komen ter bevordering van de
economische ontwikkeling. Cofinanciering (50-50) is daarbij het uitgangspunt.

o
o
o
.
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Wat hebben we afqesproken?
Minder regels en rompslomp voor ondernemers. Waar mogelijk procedures van
plan tot realisatie verkorten.
Actief stimuleren van recreatie en toerisme. ln dat kader ook beleid ontwikkelen
met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed: wat willen we behouden en hoe gaan
we dat realiseren.
Budgetin 2014 beschikbaar stellen aan GBT, VW en EPGB voor het ontwikkelen
van initiatieven ter bevordering van de economische ontwikkeling.
Opstellen van een visie voor de centrumontwikkeling van Bakel samen met
ondernemers en inwoners , inclusief een uitvoeringsplan .
Stimuleren van de lokale werkgelegenheid en organiseren van stages voor
jongeren bij lokale bedrijven. Binnen het participatiebudget ook middelen vrij
maken om dit te stimuleren en werkgevers hiervoor te interesseren.
Oprichten van lokale of sub-regionale basisvoorzieningen om jeugd werkervaring
op te laten doen, met als doel door te stromen naar een reguliere baan.

.
.
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Actievere verkoop van bedrijfskavels.
Bescherming van het cultureel erfgoed in onze gemeente.

6. Wonen
Wij willen samen werken aan een omgeving waarin de sociale samenhang en
de veiligheid in orde zijn. Daarnaast is de kwaliteit van de openbare ruimte op orde
en de voorzieningen van behoorlijk niveau en goed bereikbaar. Het belangrijkste is
dat er een gevoel van welbehagen heerst. Samen met inwoners,
leefbaarheidsgroepen, verenigingen en maatschappelijke partners willen wij die sfeer
behouden of bereiken. Ons credo is: 'Geef de wijken en kernen terug aan de
inwoners'.

Voor alle kernen moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor woningbouw. Daar
waar dat niet het geval is, spannen we ons maximaal in. Uiteraard passend bij de
maat en de schaal van de kern en aansluitend op de vraag. Bijwoningbouwplannen
(via bestemmingsplannen) bekijken we of het plan toegevoegde waarde heeft voor
de kern.
De leefbaarheid van de kernen vraagt een actieve en creatieve rol van de gemeente
aan initiatieven voor kleinschalige woningbouw voor starters en senioren. Ook
ma rktgerichte gebiedsontwikkel ng wo rdt ru mte geboden.
i

i

Wat willen we bereiken?
Stimuleren dat inwoners zelf initiatief nemen om te voorzien in de woonbehoefte.
Meer grondverkoop door gerichte stimulatie.
Bevordering van de leefbaarheid door jongeren en ouderen aan hun dorp te
binden.

o
o
.

Wat hebben we afqesproken?
Actief stimuleren van mantelzorginitiatieven.
Continue monitoren van de woonbehoefte bij met name starters en ouderen i.v.m.
de ontwikkeling bouwplannen.
Aanpassen van de startersregeling met als doel de grondverkoop te stimuleren
en jongeren aan het dorp te binden, waarbij wel de huidige leeftijdsgrens intact

.
.
o
o
.

bruft.

Geen lange omleiding over Bakels grondgebied.
Uitwerken van ideeën om de grondverkoop te stimuleren.
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. Zorgvuldi ge veehouderij

Het buitengebied van Gemert-Bakel is van groot economisch belang. De agrarische
sector is een belangrijke economische factor en werkgever. De gemeente schept de
voonruaarden voor de ontwikkeling van een zorgvuldige agrarische sector. Zij doet dat
door bedrijven goed te faciliteren, maatwerkoplossingen te bieden en waar mogelijk
regels en procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Een gebiedsgerichte
benadering past daarbij.
We gaan dan ook voor het realiseren van een vitaal platteland en een zorgvuldige
veehouderij samen met de sector, passend in haar omgeving. Dit zal worden
uitgewerkt volgens de regels van het provinciale beleid, waar we zo snel mogelijk
mee starten. Wrj willen investeren in hen die van goede wil zijn. Als er zich een
knelpunt voordoet en de ondernemer niet wil meedenken, dan is dat voor ons
onacceptabel. Van belang is dan wel dat er perspectief is voor de ondernemer. Voor
de financiering van een oplossing van een knelpunt gaan we een beroep doen op het
rijk, de provincie, de gemeente, maatschappelijke instellingen én de ondernemer.
Het lopende gezondheidsonderzoek vinden we belangrijk en ondersteunen we van
harte. We werken daar waar nodig ook aan mee. De uitkomsten gaan we
nadrukkelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid.

Als agrarische bedrijven willen omschakelen naar een passende (recreatieve)
invulling in het buitengebied, dan kunnen zij rekenen op steun van de gemeente. De
gemeente stimuleert de verkoop van streekproducten. Het buitengebied is ook
steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Gemert-Bakel als recreatieve
gemeente.
De nieuwe provinciale verordening Ruimte wordt venrverkt in een partiële herziening
van het bestemmingsplan buitengebied en is in het voorjaar van 2015 gereed.
Wat willen we bereiken?
Een zorgvuldige veehouderij die kan rekenen op draagvlak in de omgeving.
Verlening van vergunningen onder voorwaarde dat omwonenden er geen
structurele overlast van hebben.
Meer groen en minder verstening in het buitengebied.
lnzetten van het VAB-beleid als een reëel alternatief voor een ondernemer om het
stoppen aantrekkelijk te maken zonder dat dit concurreert met onze
bedrijventerreinen.

.
.
.
o

Wat hebben we afqesproken?
Stimuleren van bedrijven die investeren in duurzaamheid, veiligheid en innovatie.
Werken aan imagoverbetering van de agrarische sector samen met agrariërs.
Door het aangaan van de dialoog een omslag creëren. Wil er toekomst zijn, dan
moet het vertrouwen van de omwonenden worden teruggewonnen.
Benutten van de systematiek van de urgentiegebieden om overlastsituaties /
knelpunten aan te pakken.

.
o
o
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o
o
o

Verplichten van erÍbeplanting. De ondernemer is daar verantwoordelijk voor. Wij
willen de sector in het algemeen en de ZLTO in het bijzonder graag uitdagen dit
in samenwerking met ons te realiseren. Als deze verantwoordelijkheid door de
ondernemers niet wordt genomen, dan handhaven we.
Onderzoeken of digitale monitoring de controlemogelijkheden kan vergroten.
Onderzoeken of en hoe overlastmeldingen objectief getoetst kunnen worden.
Inrichten van een samenwerkingsverband voor periodiek overleg met o.a.
gemeente, GGD, dierenartsen, ZLTO en milieuorganisaties met als doel het
bevorderen van wederzijds begrip en het vergroten van kennis. Uiteraard staat
daarbij het komen tot oplossingen voorop.
Verplichten dat ondernemers, die gebruik maken van het VAB-beleid, de
milieuvergunning inleveren. Bij de uitvoering willen we een tweesporenbeleid
gaan voeren. Als je helemaal sloopt en nieuwbouw wilt plegen, dan geldt de
maximaal toegestane bebouwing van het huidig gemeentelijk VAB-beleid. Bij
hergebruik van bebouwing geldt de maximaal toegestane bebouwing op basis
van de Verordening Ruimte 2014.
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8. Financiën
Het financieel beleid is gedegen en transparant. Het gemeentebestuur is zuinig met
overheidsgelden en onze inkomsten en uitgaven zijn in balans. Structurele uitgaven
worden betaald uit structurele inkomsten. Gemert-Bakel heeft een structureel
sluitende begroting. De verslaglegging (planning- en control cyclus) is helder,
openbaar en afgestemd op de wensen van de gemeenteraad. Risicomanagement is
een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering en wordt in relatie met het
weerstandsvermogen gebracht.
Er is de laatste periode in Gemert-Bakel flink bezuinigd en de lasten voor de
inwoners en bedrijven zijn fors verhoogd. Dit willen we als dat mogelijk is weer op
gelijk niveau brengen met het gemiddelde in de provincie Noord-Brabant.

Gemert-Bakel heeft een gezonde financiële basis. Dat betekent dat haar inkomsten
en uitgaven structureel in evenwicht zijn.
De financiële consequenties van dit coalitieakkoord worden in de begroting
2015-2018 verwerkt.

Wat willen we bereiken?
Een structureel sluitende begroting en stappen naar positieve reserves.
Verlagen van de lastendruk. Aan het einde van deze raadsperiode is de
lastendruk voor inwoners en bedrijven op het gemiddelde van de provincie NoordBrabant.

o
.

Wat hebben we afqesproken?
Verlagen van de OZB. Per 1 januari 2015 willen we de OZB taakstellend met 10%
verlagen op basis van het niveau in 2013.
Streven naar een OZB-niveau dat op het eind van deze raadsperiode gelijk is aan
het gemiddelde niveau van de provincie Noord-Brabant. Op dit moment komt dit
neer op een verlaging van zo'n 4oo/o.
Voortzetting voortdurende toets of uitgaven nodig ztln (zero budgetting).
Houden van een pilot inzameling restafval met als het doel de afvalstoffenheffing
te verlagen en de inzameling klantvriendelijker te maken (gemakkelijker en hoger
serviceniveau).
Starten van een onderzoek naar besparingspotentieel in de begroting voor de
komende jaren om verlaging van de gemeentelijke lasten mogelijk te maken.
Uitvoering op korte termijn.

o
.
.
.
.
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9. Tot slot
Dit coalitieakkoord wordt gesteund door de fracties en kandidaat-wethouders van
CDA, DP en LR. Het is bewust een akkoord op hoofdlijnen. We kunnen niet exact
voorzien welke ontwikkelingen in de toekomst op Gemert-Bakel afkomen. Er moet
bovendien ruimte zijn voor de gemeenteraad om als hoogste bestuursorgaan in
debat besluiten te kunnen nemen. Wij nodigen de collega partijen, achterbannen en
iedereen in Gemert-Bakel van harte uit om aan dat debat deelte nemen.

Gemert-B akel, 7 mei 201 4

Inge van Dijk

Jan Bevers
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Ton Vogels

Bijlage:
personele i nvu ng en
| |i

co ncept-taa kverde

I

ing bu rgemeester en wethouders

Burgemeester drs. Jan van Zomeren
Portefeuille: Alqemene Zaken

,/
,/
,/
'/,/
{
,/
,/
{
,/
{

Coórdinatie van het beleid
Algemene en bestuurlijke zaken
Personeel en organisatie
Openbare orde
Integraal veiligheidsbeleid
Coórdinatie van handhaving
Evenementen en horecabeleid
Gemeentearchief
Publieksservice
Regionale samenwerking
Millennium

Wethouder Anke van Extel

- van Katwiik (1,0 fte)

Portefeuille: Ruimteliike Ordeninq & Openbaar Beheer

,/
{
./
,/
{
./

Ruimtelijke ordening
Reconstructie landelijk gebied
Bouwen en milieu
Monumenten
Openbaarbeheer
Landschapsbeheer

Wethouder Roël Hoppezak (0,8 fte)
Portefeuille: Economie & Sport

{
,/
./
{
{
'/
{
{
,/

Economische zaken
Toerisme en recreatie
Kermissen en markten
Verkeer en (openbaar) vervoer
Afval
SPort
lnformatiebeleid
Communicatie
Speelgelegenheden
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Wethouder Jan Bevers (0,8 fte)
Portefeuille: Sociaal Domein & Volkshuisvestinq

{
./
./
{
,/
./
,/
,/
{
{
,/
'/./

Jeugdzorg
AWBZ / WMO
Participatie
Sociale zaken en werkgelegenheid
Armoedebeleid
Inburgering
Sociale werkvoorziening
Volkshuisvesting
Welzijn
Onderwijs
Volksgezondheid
Wijk- en buurtbeheer
Cultuur

Wethouder Miranda de Ruiter

- van Hoof (0,6 fte)

Portefeuille: Financiën & Vastqoed

,/
{
./
,/
{
,/

Financiën
Bouwgrondexploitatie
Grondzaken en -aankopen
Vastgoed
Dorpsraden
Peel 6.1

Voloorde vervanqinq buroemeester o.o.v. de Gemeentewet.

1. wethouder Anke van Extel - van Katwijk
2. wethouder Roël Hoppezak
3. wethouder Jan Bevers
4. wethouder Miranda de Ruiter - van Hoof
Vervanqinosreqelinq leden colleqe onderlinq.
- Wethouder Anke van Extel

Burgemeester
Wethouder Anke van Extel - van

Katwijk - wethouder

Miranda de Ruiter

Wethouder Roël Hoppezak

- Wethouder Jan Bevers

Wethouder Jan Bevers

- Wethouder Roël Hoppezak

Wethouder Miranda de Ruiter

-

van Hoof - Wethouder Anke van Extel
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-

van Katwijk

- van Hoof

- van Katwijk
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Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer: 8
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

Aan de raad
Inleiding
Door de verkiezingen d.d. 19 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. In verband
daarmee is het raadslidmaatschap van de in 2010 benoemde raadsleden per 26 maart 2014
geëindigd. Zo ook is per 26 maart geëindigd de benoeming tot commissielid (voorheen
burgerraadslid), de benoeming tot voorzitter van de raadscommissie (4), de benoeming tot
plaatsvervangend raadsvoorzitter (facultatief), de benoeming van raadsleden in de
werkgeverscommissie (3), het aanwijzen van raadsleden in de klankbordgroep Peelsamenwerking
(2) en het aanwijzen van leden in het platform integriteit.
Dit voorstel richt zich niet op het door de raad benoemen van wethouders.
Voor de (nieuwe) fractievoorzitters geldt dat aanwijzen aan de fracties is, waarvan een mededeling
aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) volgt.
Beslispunten
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk de
raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
gemeenteraad;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform integriteit.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
Beoogd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen te komen tot het nieuw bemensen van
diverse commissies en overlegvormen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
Het vergaderstelsel van de raad kent een viertal raadscommissies waarin de raad zijn
besluiten voorbereid, met het college en/of de burgemeester overlegt, of zich informeert.
Gegeven de verordening kunnen de in de raad vertegenwoordigde fracties in de commissie
in totaal 14 zetels innemen, namelijk per commissie 3 zetels CDA, 3 LR, 2 DP, 2 D66, 2 OPA
en 2 PvdA. Raadsleden zijn q.q. commissielid. Er is behoudens het genoemde zetelaantal
geen maximum gesteld.
De Gemeentewet schrijft op dit moment nog voor dat de voorzitters van de raadscommissies
raadslid zijn. Uit zijn midden had de raad een viertal voorzitters benoemd. Eén vaste
voorzitter per commissie, met onderlinge vervanging.
De Gemeentewet bepaalt dat de raad, dat wil zeggen de leden zonder de voorzitter,
werkgever is van de griffier en van de op de griffie werkzame ambtenaren. Tevens regelt de
raad de vervanging van de griffier en stelt hij een instructie vast. Sinds 2011 kent de raad een
werkgeverscommissie die, gebaseerd op de verordening, drie leden kent.
Vanwege de behoefte om raden betrokken te houden bij de door de zes colleges in de Peel
gezochte samenwerking is een klankbordgroep gevormd waarin per gemeenten een tweetal
raadsleden is afgevaardigd.
Door de raad is besloten om integriteit structureel aandacht te geven via een platform
integriteit, waarin onder voorzitterschap van de burgemeester naast de raad het college en
de ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd. Door het college is een wethouder
aangewezen en daarnaast zijn door hem aangewezen de gemeentesecretaris / algemeen
directeur en een ambtenaar die in de ondernemingsraad zit. Door de raad zijn nog geen
vertegenwoordigers aangewezen. Hun aantal ligt overigens niet vast. Een tweetal of drietal
lijkt gepast.
Kanttekeningen
Voor kandidaat commissieleden geldt dat zij, voor zover van toepassing, aan dezelfde
vereisten moeten voldoen als het raadslid. Niet vereist is dat een commissielid op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen stond.
Bij de Kamer ligt een wetsvoorstel waarin o.a. is opgenomen het laten vervallen van de
bepaling dat een voorzitter van een raadscommissie een raadslid moet zijn. Mogelijk kan
zonder vermanende reactie van BZK hierop, indien gewenst, worden geanticipeerd.
De vier commissievoorzitters vormen q.q. de agendacommissie van de raad met de

burgemeester als voorzitter van de agendacommissie en de griffier als secretaris.
Dit voorstel ziet niet op benoeming van wethouderkandidaten. Dit is een afzonderlijk traject.
Totdat ten minste de helft van het door de raad bepaalde aantal nieuwe wethouders is
benoemd functioneert het huidige college (demissionair). Overigens zijn als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen in het geval van Gemert-Bakel alle drie de huidige wethouders
tevens raadslid.
Het bepalen wie fractievoorzitter is is aan de respectieve fracties. Hiervan ontvangt de
voorzitter van de raad mededeling. Gemeld is dat fractievoorzitter zijn de raadsleden Van Dijk
(CDA), Bankers (LR), Steeghs (DP) Giebels (D66) Faeles (OPA) Mastenbroek (PvdA).

Bijlagen
1. lijst met diverse kandidaatstellingen
(wordt nagezonden, nu nog niet van alle fracties de kandidaatstellingen zijn
ontvangen)

Gemert, 14 april 2014

P.G.J.M. van Boxtel
griffier gemeenteraad
Gemert-Bakel
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Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 15 mei 2014
Agendanummer: 10c
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: aantal wethouders en tijdbestedingsnorm

Aan de raad
Inleiding
Na de verkiezing van de leden van de gemeenteraad benoemt de nieuwe raad de wethouders.
Tevens kán de raad bepalen dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgevoerd. Voorts stelt de
raad bij de benoeming de tijdbestedingsnorm van elke wethouder vast. De Gemeentewet bepaalt
dat er tenminste twee wethouders zijn en maximaal 4,2 (20% van het aantal raadsleden). Het
aantal deeltijd wethouders is maximaal 25% van het aantal raadsleden, echter met een maximum
van 110% van de hiervoor genoemde 4,2, is (afgerond) 5.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft kennisgenomen van de kandidaatstelling van een viertal
personen voor het wethouderschap in de gemeente Gemert-Bakel.
Concreet omvat de kandidaatstelling c.q. het voorstel het volgende:
 A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (1,0 fte)
 M.C.H. de Ruiter-van Hoof (0,6 fte)
 J.M.A. Bevers (0,8 fte)
 R.D. Hoppezak (0,8 fte)
Beslispunten
Naast, via stemming, het benoemen van wethouders besluit de raad om:
A) het aantal van deze wethouders te bepalen op 4 én
B) de tijdbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte respectievelijk 0,6 fte, 0,8 fte en 0,8 fte.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Coalitieakkoord 2014 - 2018 'Samen Verantwoordelijk' .

Beoogd effect
Benoemen van de nieuwe wethouders naar verkiezingen van de gemeenteraad.

Duurzaamheid
Geen.

Argumenten
Voorgesteld aantal wethouders en aangegeven tijdbestedingsnorm zijn binnen de kaders van
de Gemeentewet.

Kanttekeningen
De portefeuilleverdeling is een aangelegenheid van het college. Hij informeert hierover de
raad.

Gemert, 14 mei 2014
Ten behoeve van de gemeenteraad
de griffier
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Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 878995
Onderwerp: aantal wethouders en tijdsbestedingsnormen

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van d.d. 14 mei 2014;
gelet op de Gemeentewet,

Besluit
Naast, via stemming, het benoemen van wethouders besluit de raad om:
1. het aantal van deze wethouders te bepalen op 4 én
2. de tijdbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte respectievelijk 0,6 fte, 0,8 fte en 0,8 fte.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 15 mei 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 878995
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van d.d. 14 mei 2014;
gelet op de Gemeentewet,

Besluit
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot waarnemend voorzitter van
de gemeenteraad en tot tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk
de raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de
werkgeverscommissie gemeenteraad;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
6. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform
integriteit.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 15 mei 2014.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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Te benoemen leden raadscommissies
Voor
CDA:
De heer T.P.M. van den Berkmortel (Theo)
Mevrouw C.M.M. van den Hurk-Kuunders (Toos)
De heer H.G.A. Janssen (Huub)
De heer H.A.J. van Kessel (Rick)
De heer J.J.W.M. van Loon (Joris)
De heer R.P. van der Vliet (Rob)
Mevrouw W.S.A. van Zeeland (Willeke)

Milheeze
De Mortel
Milheeze
Gemert
Bakel
Gemert
De Rips

Lokale Realisten:
De heer J.P.M. van Dommelen (Jan)
Mevrouw G.W.A.M. van Dijk- Vereijken (Truus)
De heer P.F.J.M. Evers (Peter)
De heer C.A. van Extel (Cees)
De heer B. Geerts (Bas)
De heer T.G.I. Hoefnagel (Theo)
Mevrouw C.J.C. Maas (Christel)
De heer J.A. van Mierlo (Jan)
Mevrouw A.M. van Oosten (Aline)
De heer G.N.M. Rooijens (Gerard)
Mevrouw T.J.M.M. van Schijndel (Tess)

Bakel
Handel
Bakel
Gemert
Gemert
Handel
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Gemert

Dorpspartij:
De heer C.H. Verhoeven (Cor)
Mevrouw H.E. van Rixtel (Hilly)
De heer H.L.M.van Eck (Henk)
De heer W.J.J.van Tienen (Willy)
Mevrouw T.M.H. Rovers-van de Laar (Thea)
Mevrouw L.W. Kanters-Habraken (Dien)
De heer T. Ketelaars

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Gemert

PvdA:
De heer K.A. Bilal (Galid)
De heer J.A.M. Boot (Jan)
Mevrouw S. van Cronenburg – Drost (Jeanine)
De heer E. van Cronenburg (Eric)
De heer J.W. Geerts (John)
De heer H.W. Morelissen (Heimen)
De heer A.A.J. Strijbosch (André)

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Bakel

D66:
Mevrouw D.W.M. Diesveld (Deirdre)
De heer H.E. Filon (Eddy)
De heer F.G. Francissen (Frans)
Mevrouw J.G.M.. van Gaal (Lisa)
De heer R.T. Leenders (René)
De heer P.A.T.M. Pennings (Petro)
De heer M. Sandbrink (Marijn)
De heer P.A.H.C. van Veldhoven (Ad)

Gemert
Gemert
Gemert
Bakel
Handel
Gemert
Gemert
Gemert

Tegen

OPA:
De heer W.T. van den Berg (Wijnand)
De heer J.J.P. van den Crommenacker (Joost)
De heer J.G.M. van den Eijnden (Jan)
Mevrouw A.P.A.M. van Impelen-Rooijackers (Andrea)
De heer G.F.M. Nelissen (Frits)
De heer L.G.M. Verhofstad (Bert)

Gemert
Gemert
Gemert
Gemert
Milheeze
Gemert

Te benoemen waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
H.G. Verkampen (Harrie) : waarnemend voorzitter
mr. W.C.P. Steeghs (Wilmie) : tweede waarnemend voorzitter

Voor

Tegen

Te benoemen voorzitters raadscommissies *
Commissie Bestuur: W.P.M. van den Heuvel (Willie)
Commissie Middelen: mr. W.C.P. Steeghs (Wilmie)
Commissie Mensen: H.G. Verkampen (Harrie)
Commissie Ruimte: W.C. de Wit (Willem)

Voor

Tegen

Te benoemen leden werkgeverscommissie gemeenteraad
I van Dijk (Inge)
A.W.J. Vogels (Ton)
W.C.P. Steeghs (Wilmie)

Voor

Tegen

Aan te wijzen leden in het Platform Integriteit & Cultuur gemeenteraad
A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Dini)
T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Thea)
S. van Cronenburg – Drost (Jeanine)
W.C. de Wit (Willem)

Voor

Tegen

Aan te wijzen leden in de Klankbordgroep Peelsamenwerking
H.G. Verkampen (Harrie)
Dr. H.M.T.M. Giebels (Henk)

Voor

Tegen

*Bij de te benoemen voorzitters van de raadscommissies is de nu (nog) vastgestelde naamgeving van
de respectievelijke raadscommissies gehanteerd. Mogelijk wenst uw raad deze naamgeving én de
door een commissie te behandelen onderwerpen op korte termijn (meer) in overeenstemming brengen
met de door het college voorgenomen verdeling van portefeuilles. Naar verwachting als volgt:
nu
Bestuur
Mensen
Middelen
Ruimte

avond
woe
don
woe
don

voorstel
Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed
Sociaal Domein & Volkshuisvesting
Sport en Economie
Ruimte en Openbaar Beheer

