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1.
Aanleiding en probleemstelling
De Heesseltsche Uiterwaarden liggen aan de rechteroever van de Waal tussen rivierkilometer
925 en 930,5, in de gemeente Neerijnen. Het project herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden
moet leiden tot een herinrichting van de uiterwaarden waardoor het land achter de dijken beter
beschermd is tegen hoogwater en waardoor nieuwe natuur wordt verkregen.
Het bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden geeft de planologische uitwerking van de
ontwikkeling. Het centrale doel van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden waarin
het bestemmingsplan voorziet is het verhogen van de waterveiligheid en het leveren van een
bijdrage aan de natuur.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit met bijhorende stukken hebben vanaf
vrijdag 17 augustus 2012 tot en met donderdag 27 september 2012 gedurende de gebruikelijke
openingstijden voor eenieder ter inzage bij de Gemeentewinkel. Gedurende deze periode zijn
wel/geen (pm) zienswijzen ingediend.
2.
Oplossing
Het ontwerpbestemmingsplan “Heesseltsche uiterwaarden” kan worden vastgesteld.
3.
Financiële consequenties
Binnen het bestemmingsplan wordt geen bouwplan in de zin van artikel 6.12 van de Wro
mogelijk gemaakt waardoor geen exploitatieplan is vereist.
Overige kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
4.
Conclusie en advies
Geadviseerd wordt het ontwerpbestemmingsplan “Heesseltsche uiterwaarden” vast te stellen.
5.
Bijlagen
Bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken
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Raadsbesluit
Neerijnen

Agendanummer : pm
De raad van de gemeente Neerijnen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit :
a.

Het ontwerpbestemmingsplan “Heesseltsche uiterwaarden” vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van
, voorzitter

, griffier
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