
Verlening omgevingsvergunning met

afwijking Minervum 7481

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 21 januari 2015 ingevolge artikel 2.12,

eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning

hebben verleend voor:

• Minervum 7481, uitbreiden bedrijf met een opslagloods (NL.IMRO.0758.AB2014053001-0401).

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 29 januari t/m 11 maart 2015. De vergunning is vanaf 5

februari 2015 te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken

en Vervoer’> ’Ruimtelijke Plannen’> ’ Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de omgevingsvergunning ter

inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.

Beroep

Tot en met 11 maart 2015 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de verleende vergunning

schriftelijk beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus

90006, 4800 PA te Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden

besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om

voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.
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Ongevingsvergunningen

Verlening omgevingsvergunning met 
afwijking nieuwe infrastructuur om-
geving Molengracht tbv Amphia
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend 

dat zij op 23 januari 2015 ingevolge artikel 2.12, eerste 

lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend 

voor:

•  nieuwe infrastructuur omgeving Molengracht tbv 

Amphia (NL.IMRO.0758.AB2014007004-0401)

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 29 januari tot 

en met 11 maart 2015. De vergunning is vanaf 5 februari 

2015 te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, 

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ’Ruimtelijke 

Plannen’ > ’ Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de omgevings-

vergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Beroep

Tot en met 11 maart 2015 is het voor belanghebbenden 

mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk 

beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het 

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het 

bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen be-

langhebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Verlening omgevingsvergunning met 
afwijking aanleg parkeergarage
locatie Molengracht tbv Amphia
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend 

dat zij op 23 januari 2015 ingevolge artikel 2.12, eerste 

lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend 

voor:

•  aanleg parkeergarage locatie Molengracht tbv 

Amphia (NL.IMRO.0758.AB2014007003-0401)

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 29 januari tot 

en met 11 maart 2015. De vergunning is vanaf 5 februari 

bedrijven nog beperkt uit te breiden. 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage 

gelegde ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Buitengebied Teteringen, herziening 

Nieuwe Bredase Baan 3 en 5 ligt ter inzage van 29 januari 

tot en met 11 maart 2015.  Het plan is te raadplegen op 

de gemeentelijke website: www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken 

en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen 

ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het 

vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij de Infobalie in 

het Stadskantoor.

Beroep

Binnen bovengenoemde terinzagetermijn is het voor 

belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van 

het bestemmingsplan schriftelijk beroep in te stellen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat open 

voor belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht of 

andere belanghebbenden voor zover dit betrekking heeft 

op de in het plan aangebrachte wijzigingen. Het indienen 

van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden 

besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebben-

den tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State.

Gemeente Breda
Stadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

E-mail: gemeentebreda@breda.nl

Telefoon: 14 076

Openingstijden
balies Stadskantoor
Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via

www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van

08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. 

Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op 

www.breda.nl

Met afspraak

Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur.

Woensdag: 12.00 - 20.00 uur

Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

2015 te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, 

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ’Ruimtelijke 

Plannen’ > ’ Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de omgevings-

vergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Beroep

Tot en met 11 maart 2015 is het voor belanghebbenden 

mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk 

beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het 

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het 

bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen be-

langhebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Verlening omgevingsvergunning met 
afwijking Minervum 7481
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend 

dat zij op 21 januari 2015 ingevolge artikel 2.12, eerste 

lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend 

voor:

•  Minervum 7481, uitbreiden bedrijf met een 

opslagloods (NL.IMRO.0758.AB2014053001-0401).

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 29 januari tot 

en met 11 maart 2015. De vergunning is vanaf 5 februari 

2015 te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, 

www.breda.nl, via: ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ’Ruimtelijke 

Plannen’ > ’ Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de omgevings-

vergunning ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. 

Beroep

Tot en met 11 maart 2015 is het voor belanghebbenden 

mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk 

beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het 

indienen van een beroepschrift schorst de werking van het 

bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen be-

langhebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Bestemmingsplannen

Terinzagelegging Ontwerp-
bestemmingsplan Eikberg
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan Bavel Zuid, Eikberg

(NL.IMRO.0758.BP2012058005-0301) ter inzage ligt. Dit 

ontwerpbestemmingsplan voorziet in het aanpassen van de 

het vigerende bestemmingsplan ten behoeve van de bouw 

van woningen en enkele bedrijven in een plangebied. Het 

plangebied ligt ten zuidoosten van het dorp Bavel. Het wordt 

globaal begrensd door de Brigidastraat aan de westzijde, 

de achtertuinen van de woningen aan de Kalverwei en 

de Eikbergseweg aan de noordzijde, de percelen aan 

de Gilzeweg aan de oostzijde en de Roosbergseweg en 

Gilzeweg aan de zuidzijde.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 29 januari 

tot en met 11 maart 2015. Het bovengenoemde ontwerp 

is te raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda.nl, 

via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ >

’Bestemmingsplannen ter inzage’ en op www.ruimtelijke-

plannen.nl. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijzen

Tijdens de genoemde terinzagetermijn kunt u uw zienswijze 

op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Uw 

schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad 

van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen 

van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren 

een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 91 67.

Terinzagelegging ontwerp-
bestemmingsplan ‘Spoorbuurt’
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorbuurt’ (NL.IMRO.0758.

BP2012002001-0301) ter inzage ligt. Dit ontwerpbestem-

mingsplan voorziet in een actuele planologische regeling 

voor de Spoorbuurt. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 29 januari 

tot en met 11 maart 2015. Het bovengenoemde ontwerp 

is te raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda.nl, 

via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ >

’Bestemmingsplannen ter inzage’ en op www.ruimtelijke-

plannen.nl. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Zienswijzen

Van 29 januari 2015 tot en met 11 maart 2015 kunt u uw 

zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren 

brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de 

gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 

tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer 

(076) 529 38 81 of (076) 529 38 31.

Vaststelling Bestemmingsplan 
Nieuwe Bredase Baan 3 en 5
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend 

dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van  

18 december 2014 het bestemmingsplan Buitengebied 

Teteringen, herziening Nieuwe Bredase Baan 3 en 5

(IMRO.NL.0758.BP2014051010-0401) heeft vastgesteld. Dit 

plan voorziet in de mogelijkheid om de ter plaatse gevestigde 
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Bekendmakingen

Alle bekendmakingen op 
www.breda.nl/bekendmakingen

en op www.overheid.nl

Abonneren op e-mailservice: 
www.overheid.nl

GemeenteRaad 
Breda

Overzicht
openbare bijeenkomsten
en vergaderingen 

5 februari raadsvergadering

9 februari commissie Economie

Vergaderingen bekijken op internet

U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks 

volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

In de komende vergadering worden o.a. de volgende 

onderwerpen  behandeld:

Raadsvergadering
5 februari 19:30 uur

•  Vaststellen Bodemmasterplan Breda 2030

• Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023

10 februari commissie Ruimte

11 februari commissie Maatschappij

12 februari commissie Bestuur

5 maart raadsvergadering

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige 

agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.

breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien 

bij de raadsgriffi e in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden 

gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf). 

Inspreken in commissies

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor 

aanmelden bij de raadsgriffi e. 

GemeenteRaad
www.breda.nl > gemeenteraad

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda

raadsgriffi e@breda.nl  076-5293499

     www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

      https://twitter.com/RaadBreda


