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Ontwerpbestemmingsplan LOG 

Egchelse Heide en MER, Peel en Maas

 

 

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbe-
stemmingsplan LOG Egchelse Heide en overige daarop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. 
Tegelijkertijd ligt het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplannen voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de ontwikke-
ling van een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Dit is een gebied waar intensieve veehouderijen 
worden toegestaan. In dit plan worden twee intensieve veehouderijen rechtstreeks toegestaan. Het 
overige gebied kan worden ontwikkeld door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het plangebied 
ligt ten zuiden van de kern Egchel, aan de Melkweg, Rongvenweg en De Horsten.

In het kader van het bestemmingsplan is ook een notitie milieuruimte, een beleidsnota stikstofdeposi-
tie en een inrichtingsplan vastgesteld. De genoemde notitie milieuruimte geeft aan wat de beschikbare 
milieuruimte is voor ontwikkelingen in het LOG. De genoemde beleidsnota is erop gericht om, 
overeenkomstig natuurbeschermingswetgeving, te voorkomen dat ontwikkelingen in het LOG leiden 
tot onaanvaardbare effecten op nabijgelegen natuurgebieden. Het inrichtingsplan geeft richtlijnen 
voor een landschappelijke inpassing.

Inhoud MER 

In het MER worden de milieueffecten van het LOG op de omgeving beoordeeld aan de hand van 
onderzoeken. Een MER is vereist omdat het bestemmingsplan het kader vormt voor toekomstige 
m.e.r(beoordelings)plichtige activiteiten. Een passende beoordeling is nodig gelet op natuurbescher-
mingswetgeving.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan en het MER inzien? 

Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het MER 
inzien van 7 februari 2013 tot en met 20 maart 2013. Het ontwerpbestemmingsplan en het MER zijn 
samen met de hierbij behorende stukken digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website 
www.peelenmaas.nl → ‘inwoners’→ ‘wonen en leven’ → ‘bouwen en wonen’ → ’ruimtelijke plannen’. 
het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0057-ON01. Het ontwerpbe-
stemmingsplan en het MER zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl; Een 
papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het 
MER liggen in het gemeentehuis, bij de publieksbalie, tijdens openingstijden ter inzage.

Termijn van inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan en MER liggen ter inzage van 7 februari 2013 tot en met 20 maart 2013.

Indienen zienswijzen 

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbe-
stemmingsplan, het MER en de bijbehorende stukken indienen bij de gemeenteraad van Peel en Maas, 
postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze omtrent de 
ontwerpbestemmingsplannen maakt u een afspraak met de behandelend ambtenaar, mevrouw F. 
Limpens, bereikbaar via 077 306 66 66.

Panningen, 6 februari 2013
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