
Bestemmingsplan ‘Klooster Nazareth’

opnieuw vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Gemert-Bakel op 31 mei 2016

het bestemmingsplan ‘Klooster Nazareth’ opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuit-

spraak (bestuurlijke lus) van 17 februari 2016 met nummer 201507357/1/R6 van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 9 juli 2015 over het bestemmingsplan

‘Klooster Nazareth’. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is: NL.IM-

RO.1652.GEMNAZARETH2012-VA02 .

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit be-

tekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeen-

teraad heeft de opdracht gekregen om de gebreken in het bestemmingsplan te herstellen, zonder dat

de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Belangrijkste w ijziging en

1. Op de verbeelding (plankaart) is een extra aanduiding opgenomen, waarmee de cultuurhistorisch

waardevolle openbare groenvoorziening wordt aangegeven. Deze aanduiding is genoemd:

“specifieke vorm van waarde – kloostertuin”. Dit gebied beslaat meer dan 30% van de kloostertuin.

Hier mag niet worden gebouwd, behalve het (te verplaatsen) monumentale lijkenhuisje. Met deze

planregeling zijn de belangrijke onderdelen van de kloostertuin als openbaar gebied aangemerkt,

zodat voor het kloostercomplex de cultuurhistorische uitstraling wordt behouden.

2. Het maximaal te bouwen aantal woningen in de kloostertuin is teruggebracht van 59 woningen

naar 54 woningen.

Inzage

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 juni 2016 gedurende zes weken in

het gemeentehuis ter inzage. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Dit kan als u hiervoor een

afspraak maakt. U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) beroep in-

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep

hebben ingesteld tegen het besluit van 9 juli 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kloostertuin

Nazareth’, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover zijn/haar bezwaren betrekking hebben op de

overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlo-

pige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.
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