
Ontwerpbestemmingsplan “Partiële

herziening bestemmingsplan

Buitengebied Sint Anthonis 2013” en

planMER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de

Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buiten-

gebied Sint Anthonis 2013” (NL.IMRO.1702.8BPbuiteng2016-ON01) en het planMER (inclusief Voortoets)

voor deze partiële herziening van het bestemmingsplan ter inzage liggen.

De verplaatsing van een intensieve veehouderij naar een locatie aan de Lindelaan ongenummerd te

Stevensbeek is als apart hoofdstuk in de planMER opgenomen.

Voor deze verplaatsing wordt een apart bestemmingsplan opgesteld.

Inhoud  ontwerp bestemmingsplan

De partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied omvat het gehele buitengebied van de

gemeente Sint Anthonis, met uitzondering van die locaties, waarvoor recent een afzonderlijk bestem-

mingsplan is vastgesteld dan wel in voorbereiding is. De omvang van het plangebied is weergegeven

op de van dit ontwerpbestemmingsplan deel uitmakende verbeelding.

Dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is consoliderend van aard. Dit betekent dat het plan als doel heeft

om de bestaande vergunde situatie opnieuw vast te leggen. Er worden in het plan geen nieuwe ontwik-

kelingen mogelijk gemaakt.

Concrete aanleiding voor het maken van dit “reparatiebestemmingsplan” is de uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015 op het bestemmingsplan “Buitengebied

Sint Anthonis 2013”. Door deze uitspraak zijn diverse onderdelen van dat bestemmingsplan vernietigd.

Dit betreft bijna alle bestemmingsvlakken voor veehouderijbedrijven. Voor de vernietigde planonder-

delen is dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

In voorliggend ontwerpbestemmingsplan zijn de rechtstreeks werkende regels die voortvloeien uit de

Verordening ruimte 2014 opgenomen. Daarnaast zijn diverse verbeteringen in de regels en de verbeelding

doorgevoerd.

Inhoud planMER

PlanMER voor  “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013”

Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is verplicht wanneer een bestemmingsplan ruimte

biedt voor activiteiten die zijn genoemd in het Besluit m.e.r. Het voorliggende reparatiebestemmingsplan

is onder andere kaderstellend voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige veehouderij.

Het (verplicht) uitvoeren van een Passende Beoordeling vormde een (mogelijke) reden dat er een MER

diende te worden opgesteld. Dit is in dit geval niet aan de orde, omdat uit de opgestelde Voortoets

blijkt dat significante negatieve effecten op Europees beschermde natuurgebieden met zekerheid kunnen

worden uitgesloten.

Het opgestelde MER beperkt zich niet tot de m.e.r.-plichtige onderdelen van het bestemmingsplan. De

focus ligt wel op de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij (en daarbinnen op de intensieve veehou-

derij en de melkveehouderij). Ook komen de mogelijkheden voor mestbewerking aan bod in het MER.

PlanMER voor v erplaatsing intensieve veehouderij

Voor de verplaatsing van een intensieve veehouderij aan de Dorpsstraat 15 te Ledeacker naar een locatie

aan de Lindelaan ongenummerd te Stevensbeek, kadastraal bekend “gemeente Oploo, sectie M,

nummer 391” is een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013”
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noodzakelijk. Dit bestemmingsplan moet nog opgesteld worden en is kaderstellend voor een nog later

te nemen besluit (de omgevingsvergunning). Voor een dergelijk kaderstellend plan geldt in dit geval,

gezien de omvang van de beoogde nieuwe veehouderij, een verplichting tot het opstellen van een mi-

lieueffectrapport (MER).

De verplaatsing van deze intensieve veehouderij is als apart hoofdstuk opgenomen in dit planMER.

Ter inzage legging

Het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013”

(NL.IMRO.1702.8BPbuiteng2016-ON01) met bijbehorende stukken en de planMER voor deze partiële

herziening en voor de verplaatsing van een intensieve veehouderij liggen vanaf 30 maart 2016 voor de

duur van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3, 5845 BH te Sint Anthonis.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en de planMER zijn ook te raadplegen op

www.sintanthonis.nl onder het kopje bekendmakingen/overzicht bekendmakingen/ruimtelijke ordening.

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan en de planMER rechtstreeks raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan in het zoekvenster zoeken op uw adres.

Reageren  op het ontwerpbestemmingsplan of de planMER ?

Tijdens de terinzageleggingperiode (vanaf 30 maart 2016 t/m 10 mei 2016) kan door een ieder een

schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad tegen het

ontwerpbestemmingsplan en/of de planMER.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis,

postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Voorziet u de zienswijze van een duidelijke en volledige vermelding

van naam, adres en motivering? Dan kunnen wij uw zienswijze beter in behandeling nemen.

Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling “Inwoners en Omgeving”,

Brink 3, 5845 BH te Sint Anthonis. U kunt hiervoor een afspraak maken met Sander van Helden, op te-

lefoonnummer 0485 – 388 888.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het ontwerp-bestemmingsplan of de planMER niet?

Neem dan gerust contact op met Mechie Beurskens - Voermans of Sander van Helden, op telefoonnum-

mer 0485 – 388 888.

 

Sint Anthonis, 29 maart 2016
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