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Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte 

Registratienr.: 1221267 

 

Aanhef 

    

       

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019; 

Besluit 
1. In te stemmen met de "Nota van Zienswijzen", behorende bij het bestemmingsplan 

"Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode 
en 

2. In te stemmen met ambtelijke en correctieve aanpassingen zoals die in de Nota van 
Zienswijzen zijn opgenomen 
en 

3. Het bestemmingsplan "Actualisatieplan Kommen Berlicum en Middelrode" vast te 
stellen. 

4. om bijlage 2 (planregels) en bijlage 3 (verbeelding) als volgt te wijzigen: 

BIJLAGE 2: PLANREGELS 

Artikel 6 — Bedrijventerrein 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven in de categorie 2 dan wel 3.1, van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals 

opgenomen in Bijlage 1; 

vervangen door: 

Artikel 6 — Bedrijventerrein 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bestaande bedrijven in categorie 3 en bedrijven in de categorie 1 en 2 dan wel 3.1, 

van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1, met dien 

verstande dat voor het gebied met de aanduiding "BTDePloeg-N" alleen bestaande 

bedrijven in categorie 3 en bedrijven in de categorie 1 en 2, van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in Bijlage 1 zijn toegestaan; 
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De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, 
de iffier, 

gerbrug-van de Ven Looijen 

S Raadsbesluit 
Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte 

Registratienr.: 1221267 

BIJLAGE 3: VERBEELDING  
Ter plaatse van het bedrijventerrein De Ploeg-Noord de gebiedsaanduiding 'BTDePloeg-N' op 
te nemen. De begrenzing van het bedrijventerrein De Ploeg-Noord is in figuur 1 weergegeven. 

Figuur 1: Begrenzing bedrijventerrein De Ploeg-Noord 

Ter plaatse van Het Gewat 22 te Berlicum, kadastraal bekend als gemeente Berlicum, sectie G, 
nummer 2736, de functieaanduiding 'Specifieke vorm van waarde — cultuur' te verwijderen. 

BIJLAGEN BIJ DE REGELS:  

Het adres 'Het Gewat 22 te Berlicum' te verwijderen van de Lijst met beschermde 
Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of beeldbepalende bebouwing (bijlage 2). 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 januari 2020; 
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