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Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Buitengebied 2010 

(bestuurlijke lus), Oirschot

 

 

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad van Oirschot op 26 maart 2013 het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 
gewijzigd heeft vastgesteld via de bestuurlijke lus. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 23 mei 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeente-
huis. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.oirschot.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGfase1.2010.VG03.

Waar gaat het bestemmingsplan over? 

Het bestemmingsplan Buitengebied is op 29 september 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. De 
Raad van State heeft naar aanleiding van een aantal ingestelde beroepen de gemeente opgedragen 
het bestemmingsplan op een beperkt aantal onderdelen te herzien. Dit is in het gewijzigde bestem-
mingsplan gebeurd. De overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven.

Geen reactieve aanwijzing van de provincie 

Na vaststelling is de bestuurlijke lus naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. De provincie heeft 6 
weken de tijd gehad om het plan te beoordelen en te reageren. De provincie zag geen aanleiding voor 
een reactieve aanwijzing.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens? 

U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent bij één of meerdere van de gewijzigde 
planonderdelen. In de Toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven welke onderdelen zijn 
aangepast. Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 29 september 2010 
tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 hoeven dat niet opnieuw te doen.

Wanneer u beroep in wil stellen, stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroep-
schrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit 
zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw 
beroepschrift te ondertekenen.

Voorlopige voorziening 

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige 
voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van Team Buitengebied, te 
bereiken via 0499-583333 of platteland@oirschot.nl.
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