Datum: 11 januari 2022
Betreft: Publicatie bekendmakingen Beeksedijk 10 – Galgeveldseweg 15 Gemert,
publicatiedatum 28-12-21

Geacht college,
M.b.t. de publicatie bekendmakingen heeft Sociaal- Gemert Bakel enkele vragen.
Op de website van Gemeente Gemert-Bakel is op 28 december 2021 de volgende
bekendmaking gepubliceerd:
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Gemert:
- plaatsen van transportbanden, Beeksedijk 10 (79974-2021) activiteit bouwen
verzenddatum 15 december 2021
- plaatsen van een mobiele transportband, Galgeveldseweg 15 (79976-2021) activiteit
bouwen verzenddatum 15 december 2021
Vraag 1
Sociaal Gemert-Bakel heeft een vraag over welke datum moet aangehouden worden m.b.t.
het nemen van een tijdig besluit over het plaatsen van transportbanden op beide locaties.
De datum van verzending van het besluit 15 december 2021 of de datum van publicatie 28
december 2021?
Antwoord vraag 1
De datum voor het nemen van een tijdig besluit is 6 weken na de uiterste beslisdatum op de
aanvraag omgevingsvergunning. De uiterste beslisdatum was 16 december 2021. De nieuwe
uiterste beslisdatum is daardoor 27 januari 2022 geworden.
Vraag 2
Welke datum is correct:
Is het juist dat als het besluit niet vóór 26 januari 2022 is genomen, de vergunning alsnog
van rechtswege wordt verleend?
of
Is het juist dat als het besluit niet vóór 8 feb 2022 is genomen, de vergunning alsnog van
rechtswege wordt verleend?
Antwoord vraag 2
Op verzoek van de aanvrager is de uiterste beslisdatum nogmaals verlengd met 6 weken.
Hierdoor is de uiterste beslisdatum 10 maart 2022 geworden. Als op deze datum nog geen
besluit genomen is dan wordt de aanvraag van rechtswege verleend.
Vraag 3
Mogen wij een tekening of overzicht van de lokalisatie transportbanden Beeksedijk 10 en van
de mobiele transportband Galgeveldsweg 15?
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Mogen wij de verbeelding van bovengenoemde transportbanden?
Antwoord vraag 3
Zie bijlage.

In afwachting van een reactie.
Met vriendelijke groet,
Therese van den Eventuin-Boogaerts
Raadslid Sociaal Gemert-Bakel
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