Voornemen planMER en Vooraankondiging bestemmingsplanwijziging (BP1122 ),
Schoofbandweg 10 te Rossum, gemeente Maasdriel
De gemeente heeft een verzoek ontvangen het bestemmingsplan “Buitengebied, Binnendijks deel” op de
locatie Schoofbandweg 10 te Rossum (kadastrale percelen Rossum sectie E nummers 801 en 802) te
wijzigen. Ter plekke geldt de bestemming “agrarisch gebied” met een agrarisch bouwperceel en de nadere
aanduiding IVH (intensieve veehouderij). Gevraagd wordt om het bouwperceel met de
bestemmingsplanwijziging te vergroten tot 1,5 hectare om er een geitenhouderij met 5000 melkgeiten te
vestigen. In het kader van de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure dient ook een
milieueffectrapport (planMER) te worden opgesteld.
Voornemen bestemmingsplanwijziging (1.3.1. Bro)
Een kaart met de locatie van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging wordt ter inzage gelegd. Er wordt
geen gelegenheid gegeven om inspraak of zienswijzen ten aanzien van dit voornemen in te dienen.
Onafhankelijke instanties worden in dit stadium nog niet in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen
over dit voornemen. Later geven wij meer informatie over de te volgen procedure, mogelijkheden voor het
indienen van zienswijzen en worden ook de instanties geraadpleegd.
Voorbereiding plan-MER voor de bestemmingsplanwijziging. (7.9 Wet milieubeheer)
In het kader van voorbereiding van het wijzigingsplan wordt een planMER-procedure doorlopen. De eerste
stap in de procedure van een planMER is deze kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een
planMER en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Notitie Reikwijdte en
Detailniveau geeft globaal een beschrijving voor welke activiteit de planMER wordt opgesteld. Hierbij wordt
aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden
beschouwd. In het milieueffectrapport zal tevens een passende beoordeling wordt opgenomen in verband
met de mogelijk significante gevolgen voor een op circa 1 kilometer afstand gelegen Natura 2000-gebied. Dit
op grond van artikel 1 onderdeel n, van de natuurbeschermingswet 1998. Onafhankelijke instanties worden
in dit stadium nog niet in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit voornemen. De volgende
stap is het opstellen van de planMER (het feitelijke milieueffectrapport). Dit wordt later samen met het
ontwerp van het wijzigingsplan voor zienswijzen ter inzage gelegd.
Stukken inzien ?
Een kaart met de contour van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau liggen met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien op onze website www.maasdriel.nl onder Wonen
en Leven / Bouwen en bestemmingsplannen / Voornemen.
Reageren op Notitie Reikwijdte en Detailniveau ?
Iedereen kan tijdens de termijn van ter inzage legging reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Uw
zienswijze stuurt u onder vermelding van "PlanMER Schoofbandweg 10" aan het college van Maasdriel,
Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Wij ontvangen bij voorkeur uw zienswijzen schriftelijk, per e-mail is niet
mogelijk. Als u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de
behandelend ambtenaar.
Meer informatie
Bel of mail de gemeente en vraag naar mevrouw Zweerus.

