
GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

Cranendonck

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Overwegende dat het ontwerp bestemmingsplan 'Budel-Schoot en Gastel' inclusief bijbehorende bijlagen 
met ingang van 27 oktober 201 7 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage heeft gelegen;

dat tegen dit bestemmingsplan 9 zienswijzen zijn ingediend;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck 
d.d. 24 april 2018; . 2oi$> - 0^1 (o

gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, sub e van de Wet ruimtelijke ordening;

gelet op het ingediende en aangenomen amendement "Amendement Bestemmingsplan Budel-Schoot en 
Gastel".

BESLUIT

1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;

2. 'Nota van zienswijzen' en de 'Nota ambtshalve aanpassingen' vast te stellen en de voorgestelde 
wijzigingen van het bestemmingsplan te verwerken, met uitzondering van zienswijze 2.3 
"Vennenhof kavel 4, Gastel".

3. het bestemmingsplan 'Budel-Schoot en Gastel' in pdf-formaat (toelichting), html-formaat 
(regels) en gml (verbeelding) en met planidentificatie NL.IMRO.1706.BPBSG8001-ONT1 
(na vaststelling NL.IMRO.1 706.BPBSG8001-VAS1) conform de artikelen 1.2.1 toten met
1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen gewijzigd vast te stellen, met uit de verbeelding 
verwijderd het kavel met kadastraal nummer MHZ00 sectie G nummer 1242;

4. geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat 
het verhaal van kosten anderszins verzekerd is middels anterieure overeenkomsten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck 
in de openbare vergadering d.d. 3 juli 2018

De voorzitter,

mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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Amendement Bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel

De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 03 juli 2018

Overwegende dat:
De raad niet kan instemmen met de beantwoording van de zienswijze 2.3 Vennenhof
kavel 4 te Gastel wegens onvoldoende informatie
De raad een tweede woning op betreffend perceel op een later moment wil kunnen
overwegen
De raad van de gemeente Cranendonck van mening is dat er momenteel daarom geen
besluitvorming kan plaatsvinden ten aanzien van Kavel 4 aan de Vennenhof

Besluit:

Het voorliggend besluit te willen wijzigen in:

1. de ingekomen zienswijzen ont ankelijk te verklaren;

2.  Nota van zienswijzen  en de  Nota ambtshalve aanpassingen' vast te stellen en de voorgestelde
wijzigingen van het bestemmingsplan te verwerken, met uitzondering van zienswijze 2.3  Vennenhof
kavel 4, Gastel .

3. het bestemmingsplan 'Budel-Schoot en Gastel' in pdf-formaat (toelichting), html-formaat

(regels) en gml ( erbeelding) en met planidentificatie NL.IMR0.1706.BPBSG8001-ONT1
(na vaststelling NL.IMR0.1706.BPBSG8001-VAS1) conform de artikelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen gewijzigd vast te stellen, met uit de verbeelding
verwijderd het kavel met kadastraal nummer MHZ00 sectie G nummer 1242;

4. geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat
het verhaal van kosten anderszins verzekerd is middels anterieure overeenkomsten.


