DE RAAD VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;

overwegende dat het noodzakelijk is voor het Businesspark
AviationValley het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (voor zover
het het bedrijventerrein betreft) te actualiseren;
dat ten behoeve van de herziening van het vigerende bestemmingsplan een
Masterplan Businesspark AviationValley is opgesteld;
dat de verhouding bedrijventerrein en groen gelijk blijft ten opzichte van
het bestemmingsplan Buitengebied;
dat ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer kennis gegeven is van het
voornemen om een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.1 van de Wet
ruimtelijke ordening op te stellen;
dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat de bedrijfsactiviteiten en
het daarmee samenhangende verkeer significante gevolgen heeft voor de
stikstofgevoelige habitats in deze Natura2000-gebieden;
dat het daarom is het noodzakelijk dat er een passende beoordeling als
bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998;
dat op grond van art. 7.2a Wet milieubeheer een passende beoordeling met
zich meebrengt dat er een milieueffectrapport (planMER) moet worden
opgesteld;
dat de passende beoordeling en het milieueffectenrapport aangeven dat er
geen significante gevolgen zijn;
dat op 16 juni 2016 een informatiebijeenkomst is gehouden waar het
bestemmingsplan en het MER zijn gepresenteerd;
dat in het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1. van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening het concept ontwerp bestemmingsplan is voorgelegd
aan belanghebbende diensten van rijk en provincie en aan het Waterschap
Roer en Overmaas;
dat het ontwerp-bestemmingsplan Businesspark AviationValley ter inzage
heeft gelegen vanaf 10 juni 2016 gedurende zes weken en tijdens deze
periode <geen> reacties zijn binnengekomen;
<dat een standpunt is bepaald ten aanzien van de ingekomen zienswijzen;>
dat naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wijzigingen aan het
ontwerpbestemmingsplan worden aangebracht;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van <…….. 2016>;

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

B E S L U I T:

I.

<in te stemmen met de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte nota van zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan Businesspark AviationValley>;
II. vast te stellen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
bestemmingsplan AviationValley bestaande uit de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand:
NL.IMRO.0938.BP01005-VA01 met de bijbehorende bestanden met
bijbehorende toelichting en plankaarten;
III. geen exploitatieplan voor het onder II genoemde plan vast te stellen;

Meerssen, <……….. 2016>.
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