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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 22.096 / 22bs00112 

datum raad : 20 december 2022 

agendapunt :  

onderwerp : Vaststellen bestemmingsplannen ‘De Run 7000 ASML 2022’  
en ‘De Run 7000 ASML geluid 2022’  

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022, nr. 

22.095;  

 

overwegende dat 

 

- de ontwerpbestemmingsplannen 'De Run 7000 ASML 2022' en ‘De Run 7000 
ASML 2022 geluid’ van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage 

heeft gelegen;  

- tegen deze ontwerpbestemmingsplannen 64 zienswijzen zijn ingediend; 

- er meerdere wijzigingen in de bestemmingsplannen zijn opgenomen naar 

aanleiding van het participatietraject en de zienswijzen 

- de met de bestemmingsplannen voorgestane ontwikkeling valt onder de Crisis- 

en herstelwet en afdeling 2 van die wet van toepassing is op dit besluit; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet en de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

 

b e s l u i t : 
 

 

1. Het bestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML 2022’ overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 

NL.IMRO.0861.BP00172-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij 

gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BTG en is 

opgeslagen onder nummer o-NL.IMRO.0861.BP00172- 0401 gewijzigd vast te 

stellen.  

2. Het bestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML 2022 geluid’ overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 

NL.IMRO.0861.BP00173-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij 

gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BTG en is 

opgeslagen onder nummer o-NL.IMRO.0861.BP00173- 0401 gewijzigd vast te 

stellen.  

3. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen volgens de Notitie van 

beantwoording zienswijzen - Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML 
2022’ - Ontwerpbestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML 2022 geluid’ vast te 
stellen.  

4. Geen exploitatieplannen ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen. 

5. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van de 

bestemmingsplannen. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 20 december 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

B.T. de Winter M.J.A. Delhez 

griffier voorzitter 

 

   

   


	Raadsbesluit

