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Raadsvergadering • . 24 november 2016 
Registratienummer • . 900 
Onderwerp • . Gewijzigde vaststelling partiële herziening buitengebied, 't Hoog 10 

Helvoirt 

De raad van de gemeente Haaren; 

in zijn vergadering van 24 november 2016; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016; 

gelet op de behandeling in het raadsplein van 10 november 2016; 

gelet op: 
Dat het ontwerpbestemmingsplan van 17 maart 2016 tot en met 27 april 2016 ter inzage 
heeft gelegen; 
Dat binnen de termijn van ter inzage ligging 2 zienswijzen over het plan zijn ingebracht; 
Dat naar aanleiding van deze zienswijzen een "Nota van zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening buitengebied, 't Hoog 10 Helvoirt" is 
opgesteld; 
Dat op basis van deze nota van zienswijze de regels, toelichting en verbeelding moet worden 
aangepast ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpplan; 
Dat ten behoeve van de het verhalen van planschade een overeenkomst met initiatiefnemer 
gesloten is. 

BESLUIT: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde reactie op de zienswijzen zoals beschreven in de nota van 
zienswijzen en daarmee: 

a. zienswijzen 1 en 2 ontvankelijk te verklaren; 
b. zienswijze 1 ongegrond te verklaren; 
c. zienswijze 2 gegrond te verklaren; 

2. het bestemmingsplan 't Hoog 10 Helvoirt' met als kenmerk NLIMR0.0788.BPHoog10-0N01 
gewijzigd analoog en digitaal vast te stellen als versie NLIMR0.0788.BPHoog10-VA01, 
waarmee het kampeerterrein wordt vergroot, een paardenpension mogelijk wordt en het 
bouwvlak van vorm verandert, waarbij 
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a. de voorwaardelijke verplichting zoals deze is opgenomen in het gewijzigde artikel 3.4.1 
als volgt gaat luiden: Het gebruiken en/of laten gebruiken van de gronden voor de in 
artikel 3 lid 1 onder b en c omschreven doeleinden is alleen toegestaan als de 
landschappelijke inpassing conform het in bijlage 1 opgenomen landschappelijk 
inrichtingsplan binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is 
gerealiseerd en kwalitatief en kwantitatief in stand wordt gehouden. 

b. Het landschappelijk inrichtingsplan — zoals opgenomen als figuur 10 in de toelichting 
(pagina 18) — als bijlage 1 'Landschappelijk inrichtingsplan' toe gevoegd aan de regels. 

De raad van de gemeente Haaren, 

Gewijzigde vaststelling partiële herziening buitengebied, 't Hoog 10 Helvoirt (900) 
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