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Agendapunt: 2012/23283

Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Bemheze

De raad van de gemeente Bemheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012;

gelet op het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied dat met ingang van 5 september 2011
voor een termijn van zes weken ter inzage heeft gelegen;

gelet op de zienswijzen die op deze ontwerpbestemmingsplannen zijn ingekomen;

gelet op wijzigingen die ambtshalve worden voorgesteld;

gelet op het bepaalde in afdelingen 3.1. en 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

gelet op het aangenomen amendement in de raadsvergadering op 26 juni 2012;

besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de nota van zienswijzen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan, zoals
opgenomen in bijgevoegde lijst van wijzigingen.

3. De volgende artikelen opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Bemheze Plan-
regels, te schrappen: S.2.1.d, 6.2.1.d en 7.2.1.d

4. De volgende artikelen in het bestemmingsplan Buitengebied Bemheze Planregels toe te
voegen:
a. artikel S.1.y, 6.1.x en 7.1.w:
Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn zowel ter plaatse van de aanduiding
'bouwvlak' als daar buiten toegestaan. Buiten de aanduiding 'bouwvlak' is dit echter uit-
sluitend toegestaan door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de
bouwregels of een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden;
b. artikel S.2.d, 6.2.d en 7.2.d:
Nieuwe teeltondersteunende voorzieningen zijn buiten het bouwblok niet toegestaan;
c. artikel S.4.1.n, 6.4.1.n en 7.4.1.n:
Het bepaalde onder S.2.d, 6.2.d en 7.2.d over teeltondersteunende voorzieningen buiten
het bouwvlak toe te staan, onder de voorwaarden, dat;
• uitsluitend tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan;
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• de hoogte van de teeltondersteunende voorzieningen niet hoger zijn dan 4,5 m.
• er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de waarden omschreven in 5.1, 6.1

en 7.1
5. Het bestemmingsplan Buitengebied Bemheze gewijzigd vast te stellen.
6. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bemheze in zijn openbare vergadering van
26 juni 2012.

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

C ~ CSl--== __
de voorzitter,

].H.M. van den Oever dr. A.J.W. Boelhouwer
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