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overwegende dat het noodzakelijk is voor het buitengebied de vigerende bestemmings
plannen te actualiseren; 

dat op 31 mei 2012 de structuurvisie Buitengebied is vastgesteld; 

dat ter voorbereiding op het voorontweipbesternmingsplan Buitengebied een 
inventarisatiekaart is gemaakt; 

dat het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage heeft gelegen van 16 juli 
2012 tot en met 29 augustus 2012 en tijdens deze periode 23 inspraakreacties zijn 
binnengekomen; 

dat op 19 juli 2012 een informatiemiddag heeft plaatsgehad voor vertegenwoordigers van 
belangengroeperingen werkzaam in het buitengebied; 

dat op 26 juli 2012 een informatie- en inspraakavond ten aanzien van het voorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied heeft plaatsgehad; 

dat een standpunt is bepaald ten aanzien van de ingekomen reacties; 

dat op 20 september 2012 het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied is besproken 
tijdens een raadsadviesvergadering; 

dat in het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan belanghebbende diensten 
van rijk en provincie en aan het Waterschap Roer en Overmaas; 

dat 5 adviesreacties zijn ontvangen van voornoemde instanties; 

dat een standpunt is bepaald ten aanzien van de ontvangen adviesreacties; 

dat het ontwerpbesternrningsplan Buitengebied van 6 december 2012 tot en met 16 januari 

2013 ter inzage heeft gelegen; 

dat gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen konden worden ingediend; 

dat tegen het ontwerpbesternrningsplan Buitengebied 29 zienswijzen zijn ingediend; 
dat 27 zienswijzen gedurende de termijn van terinzagelegging zijn ingediend en daarmee 
tijdig zijn ingediend en ontvankelijk zijn; 

dat 2 zienswijzen na de termijn van terinzagelegging zijn ingediend en daarmee niet tijdig 
zijn ingediend en niet-ontvanlcelijk zijn; 
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dat in de 'nota van zienswijzen' een standpunt is bepaald ten aanzien van de ingekomen 27 
zienswijzen; 

dat naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wijzigingen aan het ontwerp
besternrningsplan worden aangebracht; 

dat in verband met aanpassingen en correcties van het ter inzage gelegen ontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied een "nota van ambtshalve wijzigingen" is opgesteld; 

dat naar aanleiding van de 'nota van ambtshalve wijzigingen' wijzigingen aan het ontwerp-
bestenimingsplan worden aangebracht; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 februari 2013; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

I . in te stemmen met de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 'nota van 
zienswijzen' met een standpuntbepaling t.a.v. de zienswijzen ingebracht tegen het 
ontwerpbestemnringsplan Buitengebied; 

I I . in te stemmen met de bij dit voorstel behorende en als zodanig gewaarmerkte 'nota van 
ambtshalve wijzigingen' met wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegen 
ontwerpbesternrningsplan Buitengebied; 

III. vast te stellen het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
bestemmingsplan Buitengebied bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0938.BP05000-VG.01 met de bijbehorende 
bestanden met bijbehorende toelichting en plankaarten; 

IV. geen exploitatieplan voor het onder III genoemde plan vast te stellen; 
V. de Vrom inspecteur te verzoeken om dit vaststellingsbesluit eerder te mogen 

bekendmaken dan hetgeen is gesteld in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

B E S L U I T : 

IS-M. 
Meerssen, Laart2013 

DE RAAD VOORNOEMD: 

, voorzitter 

iffier 


