Aan
•
de leden van de raadscommissie Ruimtelijke
Ordening
•
de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening
•
i.a.a. de leden van de raad en het college, M.
Meertens, R. Bladder en M. Arts
Weert,

Inlichtingen:
M. Wolfs-Corten tst. 575 206

15 februari 2013

Onderwerp: informatiebijeenkomst raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bijlage(n): plan-MER, eindverslag inspraak en B&W-besluit 5 februari 2013
Geachte leden en portefeuillehouders,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer L.C.G. Kusters, uit tot het bijwonen van
een informatieve bijeenkomst voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 februari 2013 om 19.30 uur in de
raadzaal van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Tijdstip

Onderwerp

1.

19.30–21.00 uur

Plan-MER bestemmingsplan
buitengebied

2.

21.00–21.30 uur

3.
4.

21.30-21.40 uur
21.40-22.00 uur

Presentatie ontwikkelingen
in de mestverwerking
Verdere procedure
Bespreken B&W-besluit 5
februari 2013 inzake
omgevingsvergunning
Heltenbosdijk 6B

Externe
inleiders
Mw. D. van
Zandvoort en
mw. H. Stoop
(CSO)
Dhr. H. Kager
(LLTB)
-----

Ambtelijke
ondersteuning
Mw. M. Arts

Mw. M. Arts
Mw. M. Arts
Mw. M. Arts

Tevens wordt indien daar behoefte aan bestaat het eindverslag inspraak besproken. U
wordt verzocht om uiterlijk 24 uur vóór de bijeenkomst onderwerpen uit de plan-MER en
het eindverslag inspraak die u aan de orde wilt stellen door te geven aan de griffier.
De onderwerpen 1 tot en met 3 worden door de commissie in aanwezigheid van de
externe klankbordgroep besproken. Punt 4 is alleen voor de commissie.
Het dossier inzake het bestemmingsplan buitengebied met bijbehorend kaartmateriaal en
ingekomen zienswijzen wordt vandaag op de website geplaatst en ligt vanaf 18 februari
a.s. in de leeszaal voor u ter inzage. De bijlagen bij het B&W-besluit van 5 februari 2013
liggen eveneens in de leeszaal ter inzage.
Met vriendelijke groet,
M.H.R.M. Wolfs-Corten
Griffier.
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