
Sfeervol Meerssen 

BESLUIT 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MEERSSEN 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01 november 2016 
en 29 november 2016; 

overwegende dat het noodzakelijk is om vanwege de strijdigheid met de Beheersverordening 
Kernen een bestemmingsplan vast te stellen voor de realisatie van twee bergbezinkbassins 
gelegen aan respectievelijk de Hussenbergstraat in Geulle, kadastraal bekend Geulle, sectie 
A nummer 4883 gedeeltelijk en tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem, 
kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B nummer 6503 gedeeltelijk; 

dat voor dit project toepassing wordt gegeven aan de gemeentelijke coördinatieregeling op 
grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening 
gemeente Meerssen 2011; 

dat een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend ten behoeve van beide 
bergbezinkbassins; 

dat het ontwerp bestemmingsplan "Bergbezinkbassins Geulle Rothem" van 17 augustus 
2016 tot en met 27 september 2016 ter inzage heeft gelegen; 

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

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 
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1. De ingekomen zienswijze ontvankelijk te verklaren. 
2. De ingekomen zienswijze gedeeltelijk gegrond te verklaren. 

3. Gewijzigd vast te stellen het bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte 
bestemmingsplan "Bergbezinkbassins Geulle Rothem", bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0938.BP05009-VG01 
met de bijhorende bestanden met bijhorende toelichting, regels en verbeelding. 

4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat 
er geen sprake is van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de 
op 15 december 2016. ,\ 
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