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De raad van de gemeente Etten-leur;

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

gelet op Wet ruimtelijke ordening;

1. de volgende personen ontvankelijk te verklaren in de ingediende zienswijzen over het
ontwerp-bestemmingsplan "Bisschopsmolenstraat-Voorvang":
s Lanen & Standhardt Advocaten namens C1000 Heijmans-Den Haan supermarkten BV

en de heer P. Bastiaansen, p/a postbus 14057, 3508 SC Utrecht.
*> Maas-Jacobs Vastgoed BV en Rialto Vastgoedontwikkeling BV, p/a Postbus 40, 4880

AA Zundert.
a De heer H. van Heeswijk, Bisschopsmolenstraat 42, 4876 AP Etten-Leur. Deze

zienswijze is mede ingediend namens de heer K. de Been en mevrouw M de Been,
Bisschopsmolenstraat 45, de heer C.J.A, de Been, Bisschopsmolenstraat 47a, mevrouw
R. de Been, Bisschopsmolenstraat 61 a, de heer T. Castelijn en mevrouw J. Castelijn,
Bisschopsmolenstraat 119, de heer M, Verwiel, Bisschopsmolenstraat 125, de heer J.
van Gils, Bisschopsmolenstraat 10, de heer AJ. Klep, Bijvang 24, de heer P. van
Stratum, Bisschopsmolenstraat 40, mevrouw D. van Loon, Bisschopsmolenstraat 42a,
de heer J. Vromans, Bisschopsmolenstraat 46, mevrouw M. Dekkers-van Sprundel,
Bisschopsmolenstraat 106, de heer N. Korst, Bisschopsmolenstraat 24, de heer P.
Adams, Bisschopsmolenstraat 43, de heer J. de Brouwer, Kruisvelden 10, de heer W.
van den Broek, Bisschopsmolenstraat 72b, mevrouw M. Fluit-Adriaansen, Bisschops-
molenstraat 84 en Harries Holding BV, Bisschopsmolenstraat 42A te Etten-Leur.

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen verwoord in de bijlage
"beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan "Bisschopsmolenstraat-Voorvang".

3. in te stemmen met "het overzicht van wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan "Bisschops-
molenstraat-Voorvang",

4. het bestemmingsplan "Bisschopsmolenstraat-Voorvang" gewijzigd vast te stellen ten
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, overeenkomstig de geometrisch bepaalde
pianobjecten als van/at in het bestand met planidentificatie
NLIMRO.0777.0051BMOLENVOORVANG-3001 met bijbehorende bestanden waarbij voor
de ondergrond gebruik is gemaakt van de Grootschalige Basiskaart Nederland en de kadas-
trale ondergrond als vervat in het bestand o_NLIMRO.0777.0051BMOLENVOORVANG-
3001 .dxf.

5. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toestemming te vragen om tot vervroegde
publicatie van het vaststellingsbesluit te mogen overgaan.

6. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatiewet) vast te stellen voor het plangebied "Bisschopsmolenstraat-Voorvang"

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van * g

De raad voornoemd,
De griffier, , De
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rs. W.C.M. Voeten MBA. Mw\H. van Rijnbach-de Groot.


