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BESLUIT

1 Vast te stellen de bijgevoegde'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ten
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan 1" reparatieherziening bestemmingsplan
buitengebied;
Vast te stellen het plan te wijzigen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan
zoals weergegeven in hoofdstuk 3 en 4 van de onder 1 genoemde Nota;
De analoge versie van het bestemmingsplan 1u reparatieherziening bestemmingsplan
buitengebied, bestaande uit een toelichting, verbeelding en regels en de bijbehorende
milieueffectrapportage gewijzigd vast te stellen
De digitale versie van het bestemmingsplan 1" reparatieherziening bestemmingsplan
buitengebied en de bijbehorende milieueffectrapportage, met IMRO code
NL.lMRO.1B94.BPL0122.VG01 gewijzigd vast te stellen waarbij gebruik is gemaakt
van een kadastrale en GBKN ondergrond o_NL. IMRO. 1 894.8P10 122.VG01 .dxf
Vast te stellen in het document "Structuurvisie Buitengebied Gemeente Peel en Maas
strekt ter vervanging (2011-14O), aan hoofdstuk 4, pagina 17, de laatste alinea de
volgende alinea wordt toegevoegd:
Op pagina 14 van de Structuurvisie lntensieve Veehouderij en Glastuinbouw onder het
kopje Doorontwikkeling 2" alinea moet worden gelezen: Binnen de andere
gebiedstypologieën, grootschalig open ontginningslandschap, kleinschalig half open
ontginningslandschap en oude verdichte bouwlanden, zijn uitbreidingen van bestaande
bedrijven in principe mogelijk. Dit met inachtneming van de aanwezige waarden en de
randvoorwaarden met betrekking tot een goed woon- en leefmilieu. ln deze gebieden
zijn karakteristieken en waardevolle waarden aanwezig, maar in mindere mate dan de
twee eerder benoemde gebiedstypologieën. De glastuinbouw kan in deze
gebiedstypologieën ontwikkelen tot de referentiemaat van 3 hectare en onder strikte
voorwaarden tot 5 hectare. Eén van die voorwaarde betreft de verplichting om te
voldoen aan aanvullende kwaliteitseisen. De intensieve veehouderij kan onder
voorwaarden verder ontwikkelen tot de maximale maat van 2.5 hectare;
Vast te stellen in het document "Structuurvisie Buitengebied Gemeente Peel en Maas
strekt ter vervanging (2011-140) een nieuw hoofdstuk I toe te voegen met beleid voor
wonen in het buitengebied.
De analoge versie van de Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas gewijzigd vast te
stellen;
De digitale versie van de Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas, met IMRO code
NL.lMRO.1894.SVl0008.VG04 met de bijbehorende dataset gewijzigd vast te stellen.
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I Geen explo¡tatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 15 december 2015
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