
Ontwerpbestemmingsplan “Maastricht Aachen

Airport, herziening brandweertrainingsobject”,

gemeente Beek

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEEK,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat

vanaf 18 september tot en met 29 oktober 2014, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie (publieks-

balie), Raadhuisstraat 9, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Maastricht

Aachen Airport, herziening brandweertrainingsobject”. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbeho-

rende stukken zijn in te zien via de gemeentelijke website: www.gemeentebeek.nl via het kopje ‘Actueel’

naar ‘Openbare bekendmakingen’.

Aangezien de bedrijfsbrandweer van Maastricht Aachen Airport vanwege bezuinigingen bij het Minis-

terie van Defensie geen gebruik meer kan maken van het Brandweer Opleidings- en Trainingscentrum

(BOTC) van de luchtmacht in Woensdrecht, is MAA voornemens op het luchthaventerrein zelf een

brandweertrainingsobject te realiseren. Hiertoe zal een oefenvliegtuig geplaatst worden.

De onderhavige herziening betreft slechts het opnemen van een bouwvlak op de plankaart. Derhalve

kan deze herziening nog steeds analoog plaatsvinden op basis van het analoge moederplan “Maastricht

Aachen Airport”.

Aangezien het verhaal van kosten reeds bij het oorspronkelijke bestemmingsplan verzekerd is via een

samenwerkingsovereenkomst, is voor het onderhavige bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn ziens-

wijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen

van schriftelijke zienswijzen te richten aan de gemeenteraad van Beek, Postbus 20, 6190 AA Beek.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met

de publieksbalie (tel. 046 – 43 89 308). De behandelende ambtenaar neemt vervolgens contact op met

degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen.
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