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De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016;
gezien het advies van de commissie GZ d.d.29 maart2016;

Overwegende dat:

- Verschillende bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Waterlaat en Het Stoom
verouderd zijn en hun geldigheid verliezen;

- Daarom een nieuw (digitaal) actueel en uniform bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen
Bergeijk 2015' voor deze plangebieden is opgesteld waarvan het voorontwerp
vanaf '1 oktober 2015 gedurende zes weken, volgens de inspraakverordening, ter inzage
heeft gelegen gedurende welke termijn reacties ingediend konden worden en over welk
voorontwerp vooroverleg met de provincie Noord-Brabant en andere overleginstanties is
gevoerd;

- Het o ntwerp bestem m ingsplan' Bed rijventerreinen Bergeijk 20 1 5' v anaf 21
januari 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn
zienswijzen over het ontwerpplan kenbaar gemaakt konden worden;

- Binnen laatstgenoemde periode één schriftelijke zienswijze en één schriftelíjke reactie
zijn ontvangen;

- De zienswijze/reactíe ontvankelijk zijn;

- De ingebrachte zienswijze/reactie met antwoord daarop in de bij het raadsbesluit
behorende'Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bergeijk 2015'
staan;

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

besluit:

1 De ingediende zienswijze gegrond te verklaren conform in de'Nota zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Bergeijk 201 5' is aangegeven;
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2. Hetbestemmingsplan met de plannaam 'Bedrijventerreinen Bergeijk 2015' in pdf-formaat
(toelìchting), html-formaat (regels) en gml (verbeelding) en met plañidenti¡catie
NL.lMRo.1 724.BPBbtb1060-VAST en met de kadastrale ondergrond
o-NL'|MRO.1724.BPBbtbl060.dxf 2014-06-17 conform de artikèlen 1.2.1. toten met
1.2.5. Bro in elektronische vorm gewijzigd vast te leggen en vast te stellen en de analoge
(papieren) versie in de vorm van toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te
stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk
van21april2016.

De gemeenteraad,

J.M. van
Griffier

A. Cal
Voorzitter
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