
ETTEN LEUR

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013, met overneming
van de daarin vermelde motieven;

gezien de brief c.q. het nader voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 September
2013 naar aanleiding van de Opiniebijeenkomst van 17 September 2013;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Algemene wet
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. alle personen/instanties/bedrijven, die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerp-
bestemmingsplan "Buitengebied", ontvankelijk te verklaren;

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de bijlage
'Beoordeling zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied" en bijbehorend
Milieueffectrapport (MER)', alsmede met aanpassing van de beantwoording van een aantal
zienswijzen naar aanleiding van het nader voorstel d.d. 24 September 2013;

3. in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan
"Buitengebied", zoals verwoord in de 'Nota van wijzigingen', bestaande uit Wijzigingen
plantoelichting', Wijzigingen planregels' en Wijzigingen planverbeelding', alsmede met
aanvullende wijzigingen van het ontwerp-bestemmingsplan naar aanleiding van het nader
voorstel d.d. 24 September 2013;

4. het bestemmingsplan "Buitengebied" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
bestand met planidentificatie NLIMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001 met bijbehorende
bestanden waarbij voor de ondergrond gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart
Nederland en de kadastrale ondergrond als vervat in het bestand
o_NLIMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001.dxf;

5. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatiewet) vast te stellen voor het plangebied "Buitengebied";

6. het MER te monitoren/evalueren op de wijze en de momenten zoals verwoord in het
onderdeel 'Monitoring en evaluatie MER' van de toelichting op het bestemmingsplan.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 3 0 SEP 2013

De raad voornoemd,
De griffier,

drs. W.C.M. Voeten MBA. Mwxli»yan Rijnbach-de Groot.
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