
SINT-MICHIELSGESTEL 
gemeente 

Raadsvergadering van 10 november 2016. 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Kom Gemonde 

Samenvatting: 
Het ontwerpbestemmingsplan Kom Gemonde heeft van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 
18 augustus 2016 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een 
beheersmatig karakter. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 6 zienswijzen ingediend. Deze worden 
behandeld in de bijgevoegde "Nota van Zienswijzen". 

U wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Kom Gemonde" met een aantal correctieve en ambtshalve 
aanpassingen/wijzigingen vast te stellen.  

Inleiding: 
Het ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde" heeft van vrijdag 8 juli 2016 tot en met donderdag 
18 augustus 2016 ter inzage gelegen. Het plangebied omvat het volledige stedelijke gebied van 
Gemonde. Het betreft een actualisering van de vigerende plannen en geeft een planologisch/juridische 
regeling voor het plangebied. Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een beheersmatig 
karakter. 

Op 7 juli 2016 bent u geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 
Bij de stukken die ter inzage hebben gelegen in de raadskamer was ook het "Eindverslag inspraak en 
vooroverleg bestemmingsplan Kom Gemonde" toegevoegd, op basis van het reeds eerder ter inzage 
gelegde voorontwerpbestemmingsplan Kom Gemonde. 

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er 6 zienswijzen 
ingediend. De behandeling van deze zienswijzen is weergegeven in de "Nota van Zienswijzen op 
ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde". De Nota maakt onderdeel uit van uw onderhavige 
besluitvorming. In deze nota zijn ook enkele ambtshalve aanpassingen/wijzigingen opgenomen. 

U wordt voorgesteld met deze Nota van Zienswijzen in te stemmen en het bestemmingsplan "Kom 
Gemonde" met enkele wijzigingen vast te stellen. 

Wat willen wij bereiken? 
Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is een gemeente voor zijn hele grondgebied 
verplicht een of meer bestemmingsplannen vast te stellen. Deze plannen moeten elke 10 jaar opnieuw 
worden vastgesteld, waarmee de bestemmingen en de regels actueel blijven. 

Wat gaan wij daarvoor doen? 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan "Kom Gemonde" wordt de planologie van de bebouwde 
kom van Gemonde weer geactualiseerd. 

Wat gaat het kosten? 
Voor het actualiseren van de kom plannen is budget beschikbaar gesteld. Binnen de financiële kaders is 
het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. 

Omdat het bestemmingsplan conserverend/beheersmatig van aard is, zijn er geen exploitaties aan de 
orde en wordt er ook geen exploitatieplan vastgesteld. 



Gemeenteraad **** 
SINT-MICHIELSgSTEL 

gemeente 

Voorstel college: 
1. In te stemmen met de "Nota van Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan Kom Gemonde". 

2. Het bestemmingsplan "Kom Gemonde" (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vast te 
stellen met de volgende wijzigingen: 

Correctieve aanpassingen: 
a) Als gevolg van controle/inmeting zal de bestemming "Verkeersdoeleinden" in de straat Rietstok 

aan de overzijde van het adres Vier Gemalen 7-9 gewijzigd worden in de bestemming "Agrarisch 
Gebied". 

b) Tekstuele aanpassing artikel 12.1 door toevoeging van punt I en m. 
ter plekke met de aanduiding Parkeren' moeten minimaal 10 parkeerplaatsen aanwezig zijn. 

m.: ter plekke met de aanduiding 'Parkeren' mogen op deze gronden carports opgericht worden. 
c) De aanduiding "Dienstverlening" zal op de plankaart aangebracht worden op de locatie 

Dorpstraat 21 in Gemonde. 

Ambtshalve aanpassingen: 
d) Als gevolg van controle/inmeting die in de straat Vier-Gemalen heeft plaatsgevonden, vindt 

richting de kruising Vier-Gemalen en Besselaar, langs de straat Vier-Gemalen richting de kruising 
een ambtshalve aanpassing plaats. Een gedeelte met de bestemming "Agrarisch" krijgt de 
bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied'. 

e) Als gevolg van controle/inmeting zal het bestemmingsvlak "Wonen" behorende bij de locatie 
Vier-Gemalen 7 worden vergroot. Hiermee komen beide bijgebouwen die al grotendeels in het 
bestemmingsvlak "Wonen" waren opgenomen in het vigerende bestemmingsplan "Kom 
Gemonde", geheel binnen het bestemmingsvlak "Wonen" te liggen. Hiermee wordt juridisch 
voldaan aan de verplichting om alle bouwwerken binnen de geëigende bestemming te plaatsen. 

f) Tekstuele aanpassing artikel 15.2.1.b behorende bij bestemming Leiding - Riool. 
De tekst wordt gewijzigd in: "Ter plaatse van de voor Leiding - Riool is het niet toegestaan om te 
bouwen". Deze tekstuele aanpassing is opgenomen omdat in de plankaart de in de regels 
genoemde aanduiding "hartlijn leiding - riool" niet is opgenomen. 

g) Tekstuele aanpassing artikel 16.2.b en 16.4.1. 
De hierin genoemde 30 m2  wordt 50 m2  als gevolg van een verruiming van vergunningsvrije 
bouwwerken zoals die is opgenomen in artikel 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht) Bor per 
1 november 2014. 

h) Tekstuele aanvulling op het gestelde in artikel 7.1.a met "conform hetgeen voor gebruik is 
opgenomen in artikel 14.4". Hiermee krijgen de bestaande woningen in de bestemming "Centrum" 
dezelfde gebruiksmogelijkheden als woningen in de bestemming "Wonen" t.a.v. het uitoefenen 
van een aan huis gebonden beroep. 

i) Tekstuele aanpassing van de in de regels opgenomen aanduiding "specifieke vorm van waarde-
cultuur" De gebruikte aanduiding wordt gewijzigd in de aanduiding "specifieke vorm van waarde-
cultuurhistorie". Hiermee komt de gebruikte schrijfwijze van de aanduiding overeen met de op de 
plankaart gebruikte aanduiding. 
Dit betreft artikel 3.1.h, 4.1.d, 5.1.b, 6.1.g, 7.1.f, 8.1.b,9.1.h, 10.1.e,11.1.b, 12.1.k en 14.1.d. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestemmingsplan conserverend/beheersmatig van 
aard is en hierbij geen exploitaties aan de orde zijn. 

Interactiviteit De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde" 
is d.d. 7 juli 2016 bekendgemaakt in De Brug, De Staatscourant, het 
(digitale) Gemeenteblad en de gemeentelijke website. 
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende 
stukken heeft gedurende de inzagetermijn van vrijdag 8 juli 2016 tot en 
met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage gelegen op het gemeente-
kantoor. Het ontwerpbestemmingsplan was/is ook digitaal raadpleeg-
baar op de landelijke website en wel via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op woensdagavond 29 juni 2016 is er een informatieve inloop/vragen-
mogelijkheid geweest in het gemeenschapshuis "De Kei" in Gemonde. 



BTW compensatiefonds : 

Kostendekking : 

Toets aanbestedingsnota : 

Advies OR : 

Geheimhouding gewenst : 

Voorstel : 

Procedure • Na (bekendmaking van) de vaststelling kan binnen 6 weken bij de Raad 
van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig 
een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. 
Tegen de wijzigingen bij de vaststelling (ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan) kan door elke belanghebbende een 
zienswijze worden ingediend. 

Voor het actualiseren van de komplannen is budget beschikbaar 
gesteld. Binnen de financiële kaders is het onderhavige 
bestemmingsplan opgesteld. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

zie kopje `Voorstel college' eerder in dit raadsvoorstel/advies. 

*me* 
SINT-MICHIELSWTEL 

gemeente 

Sint-Michielsgestel, 27 september 2016 
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, 

de secretaris, de burgemeester, 

Drs. D. van Deurzen mr. J.C.M. Pommer 

Bijlagen: 
1. Concept-raadsbesluit; 
2. De geanonimiseerde versie van de "Nota van Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan "Kom 

Gemonde". 

Het (nog niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde" kunt u digitaal raadplegen via 
de volgende weblink: 
http://www.ruimteliikeplannen .nl/web-roo/roo/bestemminosplannen?planid  n= 
NLIMR0.0845.BP2016GMDKOMM100-0N01  

In de leeskamer voor de raad ligt ook een (nog niet aangepast) `papieren' exemplaar van het 
ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde" ter inzage. 

Alleen ter inzage voor raadsleden: 
De niet-geanonimiseerde "Nota van Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde—, 
inclusief zienswijzen. 

Ambtelijke coördinatie: 
Afdeling: Ontwikkeling 
Behandeld door: P. van Boxtel (073-5531617) 





k 

N.A. Hoogerbrug-van de Ven r. J.C.M. Pommer 

_ 

Gemeenteraad 

SINT-MICHIELSq*STEL 
gemeente 

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; 

gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

BESLUIT: 

1. In te stemmen met de "Nota van Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan "Kom Gemonde". 

2. Het bestemmingsplan "Kom Gemonde" (NLIMR0.0845.BP2016GMDKOMM100-VA01) 
vast te stellen inclusief de volgende aanpassingen: 

Correctieve aanpassingen: 
a) De bestemming "Verkeersdoeleinden" in de straat Rietstok aan de overzijde van het adres 

Vier- Gemalen 7-9 te wijzigen in de bestemming "Agrarisch Gebied". 
b) Artikel 12.1 aanvullen met: 

ter plekke met de aanduiding 'Parkeren' moeten minimaal 10 parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
m.: ter plekke met de aanduiding 'Parkeren' mogen op deze gronden carports opgericht worden. 

c) De aanduiding "Dienstverlening" op de plankaart aanbrengen op de locatie Dorpstraat 21 in 
Gemonde. 

Ambtshalve aanpassingen: 
d) Richting de kruising Vier-Gemalen en Besselaar, langs de straat Vier-Gemalen (links) richting de 

kruising de bestemming "Agrarisch" te wijzigen in de bestemming "Verkeer-Verblijfsgebied". 
e) Het bestemmingsvlak "Wonen" bij de locatie Vier-Gemalen 7 te vergroten t.b.v. de aanwezige 

bijgebouwen. 
f) Tekst artikel 15.2.1.b te wijzigen in: "ter plaatse van de bestemming Leiding - Riool is het niet 

toegestaan om te bouwen". 
g) De in artikel 16.2.b en 16.4.1. genoemde 30 m2  te wijzigen in 50 m2. 
h) Artikel 7.1.a aanvullen met "conform hetgeen voor gebruik is opgenomen in artikel 14.4". 
i) De gebruikte aanduiding "specifieke vorm van waarde-cultuur" te wijzigen in "specifieke vorm van 

waarde-cultuurhistorie". 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestemmingsplan conserverend/beheersmatig van aard 
is en hierbij geen exploitaties aan de orde zijn. 

4. De bestemming 'verkeersdoeleinden' voor de percelen 630 en 635 (buiten het bouwblok) te wijzigen in 
'wonen'. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 
24 november 2016. 

De raad voornoemd. 

de griffier, de voorzitter, 
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