
De raad van de gemeente Goirle;

overwegende, dat het voorontwerpbestemmingsplan "Campingboerderij Breehees" in het ka 
de inspraakprocedure met ingang van 6 oktober 2016 gedurende drie weken (tot en met 26 oktober 
2016) ter inzage heeft gelegen;

gemeente

fioHe

dat de inspraakprocedure geen aanleiding heeft gegeven tot het inhoudelijk aanpassen van het 
voorontwerpbestemmingsplan "campingboerderij Breehees";

overwegende voorts, dat het ontwerp- bestemmingsplan "Campingboerderij Breehees", met de 
daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het 
ontwerp, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening met ingang van 8 
december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter (tot en met 18 januari 2017 inzage hebben 
gelegen;

dat de voorgeschreven kennisgevingen hebben plaatsgevonden op 5 oktober 2016 in het plaatselijke 
nieuws- en advertentieblad "Goirles Belang" en op de in de gemeente Goirle gebruikelijke wijze door 
middel van aankondiging op het gemeentelijke publicatiebord ten aanzien van de inspraakprocedure 
en op 7 december 2016 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in het plaatselijke nieuws- 
en advertentieblad "Goirles Belang" en in de "Staatscourant", alsmede door middel van aankondiging 
op het gemeentelijke publicatiebord, en dat het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken 
tevens langs elektronische weg beschikbaar zijn gesteld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 22 maart 2017;

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

besluit:

I. geen exploitatieplan vast te stellen conform art. 6.12 a Wet ruimtelijke ordening;

II. het bestemmingsplan "campingboerderij Breehees", bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMR0.0785.BP2016004Breehees-vg01, met de bijbehorende bestanden, conform het 
bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, langs 
elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren versie) ongewijzigd vast te stellen, en 
te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van 
een ondergrond welke is ontleend aan de grootschalige basiskaart (GBK) 01-08-2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 april 2017.
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