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De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstelvan burgemeester en wethouders d'd. 31 mei 2016;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 7 iuni 2016;

besluit:

A: Het Raadsbesluit overeenkomstig het aangenomen amendement als volgt te wijzigen zodat eventuele

onduidelijkheden voorkomen worden:
1, L.L De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de zienswiizennota en geven aanleiding tot het

wijzigen van het bestemmingsplan.

Aanpassen naar

De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota zienswiizen ontwerpbestemmingsplan

Laneereiit 37 in Oostelbeers en geven aanleidíng tot het wijzígen van het bestemmingsplan'

Z Z.Z. Het bestemmingsplan geeft een goede ruimtel¡jke onderbouwing van het initiatief. Het initiatief is

duidelijk beschreven en getoetst aan de relevante beleidskaders. Het bestemmingsplan heeft als doel

om groeí van het agrarisch bedrijf op de locatie Langereijt 37 niet toe te staan'

aanpassen naar

2.2. Het bestemmingsplan geeft een goede ruimtelijke onderbouwing van het initiatief. Het initiatief is

duidelijk beschreven en getoetst aan de relevante beleidskaders. Het bestemmingsplan heeft als doel

om groeí van een agrarisch bedrijf op de locatie Langereijt 37 niet toe te staan.

3 2.4 Door dit bedrijf de ruimte te bieden verder door te groeien tot een bouwvlak van maximaal 15.000

m2 wordt op andere plekken de kans ontnomen om vab- locaties te (her)ontwikkelen.

Aanpassen naar

lndien dit bedrijf de ruimte krijgt verder door te groeien tot een bouwvlak van maximaal 15.000 m2

wordt daardoor op andere plekken de kans ontnomen om vab- locatíes te (her)ontwikkelen.

B; Met inachtneming van het vorenstaande:

1. lnstemmen met de zienswijzennota;

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Langereijt 3T" overeenkomstig artikel 3.8. Wro gewijzigd

vaststeilen met ptanidentificatie NL.tMRO.0823.BPBGLANGEREIJT37-VAST zoals voorgesteld in de bij

dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden;
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3.Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder

te mogen bekendmaken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot

van21juni2016,

De gemeenteraad,

griffier voorzitter
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