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De raad van de gemeente Cuijk 
 
 
 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2017; 
 
 

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 11 september 2017; 

 
onder verwijzing naar de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ‘Nota van 
zienswijzen betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Noord’ 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, de Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht ; 
 
gelet op artikel 160 lid 1 onder f van de gemeentewet; 
 
gelet op amendement A01-10 250917; 
 
besluit: 
 

A. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplannen ‘Bedrijvenpark 

Laarakker Noord’ met IMRO- nummer ‘NL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-VA01’; 

 

B. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren zoals 

aangegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte “Nota van 

zienswijzen betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Noord’; 

  

C. het bestemmingsplan  ‘Bedrijvenpark Laarakker Noord’ met IMRO- nummer 

‘NL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-VA01’ en ondergrond “o_ 

‘NL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-VA01’.dwg’ gewijzigd ten opzichte van het ter visie 

gelegen hebbende ontwerpbestemmingsplan vast te stellen zoals aangegeven in de bij dit 

besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte  “Nota van zienswijzen betreffende het 

ontwerp-bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Noord’. Dit met inachtneming van de 

volgende aanpassing van de nota van zienswijzen en daarmee de planregels: 

De tekst onder Ambtshalve wijzigingen, punt 3, met betrekking tot regel 4.3.3 afwijken 

bouwhoogte (laatste alinea) komt als volgt te luiden: 

 

Aan de regel 4.3.3 Afwijken bouwhoogte wordt toegevoegd  lid c 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.4 onder d 

en onder e en een grotere hoogte toestaan voor erf- en terreinafscheidingen of overige 

bouwwerken geen gebouw zijnde mits: 

- dit noodzakelijk is voor  visuele afscherming van buitenopslag; 

- de hoogte niet meer bedraagt dan 8 meter; 

- met dien verstande dat de hoogte van naar de weg gekeerde erf- en terreinafscheidingen 

niet meer bedraagt dan 4 meter. 

 

én 

 

het IMRO-nummer ‘NL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-VA01’ te veranderen naar 

‘NL.IMRO.1684.15bplaarakkernoord-OH01’ nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is 



geworden, waarbij alleen de bestandsnaam en niet de inhoud van het bestemmingsplannen 

gewijzigd wordt; 

 

 

D. aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te vragen om eerder dan 

de in artikel 3.8 lid 4 aangegeven termijn van zes weken het vaststellingsbesluit te mogen 

bekendmaken. 

  

 

E. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te 

houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten; 

 
  
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering  
van 25 september 2017. 
 
 

De raad voornoemd,  

 

 

 

 

 

R.M. van der Weegen mr. W.A.G. Hillenaar 

griffier                                                               voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 

 


