
Paraplu bestemmingsplan geluid
bedrijventerrein Molengors
vastgesteld



Colofon   

Opdrachtgever   
  
  
  

Opdrachtnemer   
  
  

identificatie planstatus  

identificatiecode: datum: status:

NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP40 concept
 voorontwerp
 ontwerp
 vastgesteld

Copyright © 2022
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming
van de auteurs.



Inhoudsopgave

Vaststellingsbesluit          5

 
bestemmingsplan Paraplu bestemmingsplan geluid bedrijventerrein Molengors 
3
vastgesteld



 
bestemmingsplan Paraplu bestemmingsplan geluid bedrijventerrein Molengors 
4
vastgesteld



Vaststellingsbesluit

 
bestemmingsplan Paraplu bestemmingsplan geluid bedrijventerrein Molengors 
5
vastgesteld



semee'ï(ñ
oerdtjk

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 14 juli 2022

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2022,

overwegende dat:
- De ontwerpen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrij-

venterrein Molengors van 9 februari 2022 tot en met 22 maart 2022 te¡ inzage hebben gelegen;
- Gedurende deze periode 7 zienswijzen zijn ingediend;
- Voor beide bestemmingsplan toepassing van de Crisis- en herstelwet nodig is;

gelet op:
- de Wet ruimtelijke ordening
- het Besluit ruimtelijke ordening
- de Crisis- en herstelwet
- Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit;

BESLUIT

1. De ingediende zienswijzen op de ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Pa-
rapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors ontvankelijk te verklaren;

2. ln te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende "Nota van Zienswijzen Bedrijven-
terrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors d.d. mei2022";

3. Op basis van de Nota zienswijzen, zienswijze 5 gegrond te verklaren, zienswijzen 2 en 7 deels
gegrond en deels ongegrond te verklaren en zienswijzen 1, 3, 4 en 6 ongegrond te verklaren;

4. De ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors (planidentificatie
NL.lMRO.lT09.BPZBMolengors-BP3O) en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors, (plan-
identificatie NL.lMRO.l T09.BPZBGe|uidMolengor-BP30), met de als gevolg van de wijzigingen
zoals opgesomd in hoofdstuk 4 op pagina 18 tot en met 20 van de Nota van Zienswijzen Bedrij-
venterrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors GEWIJZIGD d.d. 5 juli
2022, gewijzigd vast te stellen;

5. Ten behoeve van de bestemmingsplannen geen exploitatieplan vast te stellen;
6. De planidentificatie van de bestemmingsplannen te wijzigen van NL.lMROJT09.BPZBMolengors-

BP30 naar NL.lMRO.lT09.BPZBMolengors-BP4O en van NL.lMRO.lT09.BPZBGeluidMolengor-
BP30 naar NL.lMRO.1 T09.BPZBGeluidMolengor-BP40.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 14 juli 2022,
de griffier, de voorzitter,
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