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De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in zijn vergadering van 1 november 2012 het bestemmings-
plan “Breedenweg 1-2-4 te Dieteren” vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft de juridische planologische regeling voor het uitbreiden van de 
agrarische bouwkavel van het bedrijf gelegen aan Breedenweg 2-4 te Dieteren.

Het bestemmingsplan ″Breedenweg 1-2-4 te Dieteren″ betreft een particulier initiatief in het kader van 
verbrede landbouwdoelstelling; het ziet op het uitbreiden van het agrarisch bebouwingsvlak aan de 
overzijde van de weg om er een drietal geschakelde recreatiewoningen te kunnen realiseren, als 
onderdeel van het agrarisch bedrijf derhalve. Het gaat concreet om een groepsaccommodatie ten 
behoeve recreatief gebruik voor jeugdige verstandelijk gehandicapten.

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied-Oost aan de Breedenweg, even 
ten noorden van de kern Dieteren. Het bestaat uit de huidige bouwvlak aan de oostzijde van de weg 
met de uitbreiding aan de westzijde (het perceel kadastraal bekend als gemeente Susteren, sectie G, nr 
514) , waarbij de koppeling tussen beide bouwblokken wordt gelegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 29 november 2012 gedurende zes weken (derhalve tot en 
met 9 januari 2013) ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 
9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 
uur tot 13.00 uur. Daarnaast kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren 
(www.echt-susteren.nl) en RO-online (www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling het bestemmingsplan heeft gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan, kan een ieder hieromtrent gedurende voornoemde termijn beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die beroep instellen kunnen 
gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Echt-Susteren, 28 november 2012

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,
drs. J.W.M.M.J Hessels,
burgemeester.

drs. G. W. T. van  Balkom, 
secretaris.
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