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ANTERIEURE OVEREENKOMST AARDBORSTWEG 19A IN MIERLO 

 
Op 29 juni 2021 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een anterieure overeenkomst gesloten. Wat volgt 

is een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.2.12 van 

het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Inhoud: 

• Initiatiefnemer heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de (her)ontwikkeling van 

het perceel Aardborstweg 19A in Mierlo door de bouw van een vrijstaande woning. Het 

bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a en 19b Mierlo’ laat de bouw 

van de woning niet toe. 

• De gemeente heeft geen bezwaren tegen het initiatief en is voornemens medewerking te verlenen 

aan het initiatief via een wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 

onder a van de Wet ruimtelijke ordening. 

• De anterieure overeenkomst vormt de basis voor het verhaal van kosten die gemoeid zijn met de 

gevraagde planologische medewerking en van de andere kosten die voortvloeien uit het verzoek 

van initiatiefnemer om medewerking te verlenen aan de bouw van de woning.  

• Behalve financiële voorwaarden verbindt de gemeente ook andere voorwaarden aan haar 

medewerking. Deze zijn gericht op een goede ruimtelijke ordening van het plan. Deze 

voorwaarden en de overige afspraken tussen de gemeente en initiatiefnemer maken eveneens 

deel uit van de anterieure overeenkomst. 

 

U kunt niet reageren op de overeenkomst of deze zakelijke beschrijving  

Tegen de overeenkomst en deze zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunt u 

dus geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.  

 

Heeft u nog vragen over deze zakelijke beschrijving?  

Stuurt u dan een mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in de onderwerpregel het zaaknummer: 

135286. Uw bericht komt dan direct op de juiste plaats terecht. U kunt ook bellen naar 

telefoonnummer 040 289 38 93 en vragen naar Robijn Andringa van de afdeling Ruimte. Houd het 

zaaknummer bij de hand. 

 

Deze zakelijke beschrijving ligt van vrijdag 9 juli 2021 tot en met donderdag 19 augustus 2021 ter 

inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. 


