Provinciale mededeling
Openbare bekendmaking Ontwerpinrichtingsplan Sarsven en De Banen
Onder regie van de Gebiedscommissie Nederweert en daarna van de Stuurgroep Peelregio is in opdracht van Gedeputeerde
Staten van Limburg een ontwerpinrichtingsplan voor Sarsven en De Banen voorbereid. Voor eenieder is het mogelijk dit plan
in te zien. Voor belanghebbenden staat de mogelijkheid open om hun zienswijzen naar voren te brengen.
Inhoud van het plan
Met het plan wordt beoogd de onderstaande doelen te realiseren:
• Herstel van een 5-tal verdroogde natuurgebieden
• Realisatie van Nieuw Limburgs Peil in het plangebied
• De realisatie van een aaneengesloten natuurgebied
• Verbetering van de landbouwstructuur
• Versterking en herstel van het landschap
• Verdere recreatieve ontsluiting
Besluiten
Voor de uitvoering van dit inrichtingsplan is besluitvorming vereist op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg).
Gedeputeerde Staten hebben op 20 september 2011 besloten het ontwerpinrichtingsplan ter inzage te leggen. Op de voorbereiding van het inrichtingsplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden zienswijzen kunnen inbrengen gedurende een periode
van zes weken waarin het ontwerpinrichtingsplan ter inzage ligt.
U wordt erop gewezen dat het met ingang van het tijdstip waarop het ontwerpinrichtingsplan ter inzage is gelegd, verboden
is om, behoudens ontheffing, handelingen te verrichtingen die de verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren
(artikel 35 lid 1 van de Wilg).
Periode en locatie van ter inzage legging
Van 27 september 2011 tot en met 7 november 2011 ligt het ontwerpinrichtingsplan op de volgende locaties ter inzage:
• Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht.
• Gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert.
• Gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen.
• Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo.
Nadere informatie
U kunt het ontwerpinrichtingsplan downloaden op de projectenwebsite www.sarsvenendebanen.nl.
Het plan is ook tegen kostprijs (€27,00) verkrijgbaar. U kunt dit bestellen via de bovengenoemde projectenwebsite,
op de openbare informatiebijeenkomst of via een mail aan t.f.g.heijligers@minlnv.nl.
Op woensdag 12 oktober 2011 vindt om 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in gemeenschapshuis Reigershorst,
Pastoor Maesplein 13, 6034 TE te Nederweert-Eind. Hier worden het inrichtingsplan en de verdere planning en procedure
toegelicht.
Aansluitend worden 2 inloopmiddagen georganiseerd op 19 en 20 oktober, van 15.00 - 20.00 uur in gemeenschapshuis
Reigershorst. Hier is gelegenheid tot het stellen van individuele vragen.
Zienswijze indienen
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging een zienswijze over het ontwerpinrichtingsplan
schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Gedeputeerde Staten van Limburg,
t.a.v. de afdeling Landelijk Gebied, postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Het mondeling indienen van uw zienswijze is mogelijk
op 3 november 2011 in het gemeentehuis van Nederweert. U dient zich hiervoor aan te melden op telefoonnummer
043 389 74 51.
Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Nadat u een zienswijze heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Na afloop van de inzagentermijn worden
alle zienswijzen en de reacties gebundeld in een Nota van zienswijzen en beantwoording. Indieners van een zienswijze
ontvangen een exemplaar van deze nota. Gedeputeerde Staten beoordelen of de zienswijzen aanleiding geven om het
ontwerpinrichtingsplan aan te passen. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten het definitieve plan vaststellen.
Van dit definitieve besluit zal opnieuw een openbare kennisgeving worden gedaan.
Voor informatie over de inhoud van het plan kunt u contact opnemen met mevrouw ing. M. Burger, afdeling Landelijk Gebied
tel: 043 389 7627, e-mail: mi.burger@prvlimburg.nl
Voor informatie over de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kunt u contact opnemen met de heer mr. E.A. Weusten,
afdeling Landelijk Gebied tel: 043 389 7503, e-mail: ea.weusten@prvlimburg.nl
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