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Inleiding
De voorzieningenrechter heeft het beroep van G. van den Heuvel Holding B.V. te Bakel op
17 maart gegrond verklaard. De rechter heeft het bestreden besluit vernietigd en schorst het
primaire besluit. Mijn vraag is nu hoe staat het met het lopende principeverzoek van de
familie Van den Heuvel.
Vraag 1
Is dit momenteel bij u in behandeling?
Reactie:
Op 20 maart 2022 heeft de ondernemer een nieuw principeverzoek ingediend. De uitspraak
van de rechtbank is op 31 maart 2022 ontvangen. Op 31 maart 2022 heeft de ondernemer
verzocht “het principeverzoek op te schorten”. Daarop is ambtelijk gereageerd met de
mededeling dat vooralsnog zal worden gewacht met het beoordelen van het principeverzoek.
Tevens is de ondernemer verzocht binnen een maand na 31 maart 2022 te berichten of de
behandeling van het principeverzoek doorgezet kan worden. Het ingediende principeverzoek
wordt nu dus op verzoek van de ondernemer niet beoordeeld.
Vraag 2
Wanneer kan dat naar uw mening nu succesvol afgesloten worden?
Reactie:
Indien de ondernemer aangeeft dat de behandeling van het principeverzoek kan worden
hervat en het principeverzoek in voldoende mate is onderbouwd om te kunnen worden
beoordeeld, zal moeten blijken of er een positief principebesluit kan worden genomen op het
principeverzoek. Het streven is (nadat de ondernemer aangeeft dat de behandeling kan
worden hervat en het principeverzoek in voldoende mate is onderbouwd om te kunnen
worden beoordeeld) om het principeverzoek met de ambtelijke adviezen binnen acht weken
voor te leggen aan het college.
Vraag 3
Wanneer verwacht u het voorstel aan de raad voor te kunnen leggen? *
Reactie:
Dit is mede afhankelijk van het feit wanneer de ondernemer het eventuele verzoek tot het
aanpassen van het bestemmingsplan/omgevingsplan indient.
*wij begrijpen dat onder voorstel wordt verstaan een formeel verzoek tot herziening van het
bestemmingsplan/omgevingsplan.

