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DE RAAD VAN DE GEMEENTE MEERSSEN 

Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de realisatie van een sedimentatiezone het 
bestemmingsplan Rothemermolen te herzien; 

dat in het kader van het bepaalde in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening het 
ontwerp eerste herziening bestemmingplan Rothemermolen is voorgelegd aan de 
belanghebbende diensten van provincie en het Waterschap Roer en Overmaas en ten aanzien 
van de resultaten hiervan is voldaan; 

dat het ontwerp eerste herziening bestemmingplan Rothemermolen en het bijhorende 
ontwerpbesluit van 12 april 2012 tot en met 23 mei 2012 ter inzage heeft gelegen; 

dat tegen het ontwerpbesluit gedurende de termijn van terinzagelegging één zienswijze is 
ingediend; 

dat ten aanzien van de ingekomen zienswijze een ziens wij zennota is opgesteld, waarin de 
wegingsfactoren die leiden tot onderhavig besluit zijn opgenomen; 

dat naar aanleiding van de zienswijzen ten aanzien van het ter inzage gelegde ontwerp eerste 
herziening bestemmingplan Rothemermolen een aantal wijzigingen is opgesteld; 

dat het Waterschap Roer en Overmaas d.d. 10 mei 2012, kenmerk 201203426, een positief 
wateradvies heeft afgegeven; 

dat Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 1 mei 2012, kenmerk 2012/20025, hebben 
verklaard geen aanleiding zien om ten aanzien van het plan een zienswijze in te dienen; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012; 

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

1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ziens wij zennota vast te stellen; 
2. de ingekomen zienswijze ontvankelijk en gegrond te verklaren overeenkomstig de 

ziens wij zennota; 
3. het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bestemmingsplan "Eerste 

herziening bestemmingsplan Rothemermolen" gewijzigd vast te stellen; 
4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om dit vaststellingsbesluit eerder te mogen 

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