
 
  Pagina 1 

 
 
RAADSSTUKKEN        
 
 

Voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad, jaar 2012 
 
Datum vergadering :  Agendapunt : 

Registratienummer : ? 
Afdeling : Ontwikkeling 
 
Raadscommissie : Niet van toepassing 
Portefeuillehouder : wethouder Verheijen 
Onderwerp : Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Uithoorn 
 
Bijlage 

verbeelding d.d. 08-11-2012 

Korte inhoud 

Voor het bedrijventerrein Uithoorn geldt  een bestemmingsplan (Bedrijventerrein Uithoorn 1995) dat is ver-
ouderd. Reden waarom het college een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied aan het voorbereiden is. 
Om te voorkomen dat vooruitlopend op dit nieuwe bestemmingsplan ongewenste situaties ontstaan, stelt 
het college de raad voor om een voorbereidingsbesluit te nemen.  
 
 
Aan de Raad. 
 
 

Inleiding 

Voor het bedrijventerrein is een verouderd be-
stemmingsplan (Bedrijventerrein Uithoorn 1995) 
van toepassing. Dit wordt binnenkort vervangen 
voor een nieuw bestemmingsplan. Vooruitlopend 
hierop stelt het college de raad voor een voorberei-
dingsbesluit te nemen. 
 
 

Wettelijke procedures en in acht te nemen 
termijnen 

Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening geldt dat de raad kan verklaren dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Bij het voorbe-
reidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het 
geldt en met ingang van welke dag het in werking 
treedt. Een voorbereidingsbesluit vervalt, indien niet 
binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding 
daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan 
ter inzage is gelegd. Een voorbereidingsbesluit 
vervalt tevens op het moment waarop het bestem-
mingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is 
genomen, in werking treedt. Tegen een voorberei-
dingsbesluit kan geen bezwaar en/of beroep wor-
den ingediend. 
 

Overwegingen 

Voor het bedrijventerrein Uithoorn is een verouderd 
bestemmingsplan (Bedrijventerrein Uithoorn 1995) 
van toepassing. Reden waarom de gemeente het 
bestemmingsplan gaat herzien. Doordat het be-
stemmingsplan is verouderd, voldoet het niet meer 
aan recente wetgeving zoals het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit is van belang van-
wege het feit dat het  bedrijf Amsteldijk Beheer BV 
binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
ligt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu) heeft de ge-
meente daarom verzocht een voorbereidingsbesluit 
te nemen. Het voorbereidingsbesluit heeft voorna-
melijk betrekking op het plangebied dat is gelegen 
binnen de plaatsgebonden risico-contour van Am-
steldijk Beheer BV. Op een aantal locaties is de 
grens om administratief-technische redenen iets 
ruimer gelegd. Dit omdat anders bestemmingsplan-
technisch onlogische situaties ontstaan, waarbij de 
contour midden over een bedrijf loopt. 
 
Het nemen van een voorbereidingsbesluit betekent 
niet automatisch dat het gebied binnen de contour 
volledig op slot gaat en geen nieuwbouw meer mo-
gelijk is. Het gaat erom dat geen nieuwe kwetsbare 
objecten, zoals woningen en bejaardentehuizen zijn 
toegestaan.   
 

Alternatieven 
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Indien geen voorbereidingsbesluit wordt genomen, 
kunnen situaties ontstaan die ongewenst zijn. 
 
 

Aanpak 

Niet van toepassing 
 

Financiële overwegingen 

Het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft 
geen financiële consequenties.  
 
 

Communicatie 

Wat betreft communicatie geldt een wettelijke ver-
plichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening en de 
Algemene wet bestuursrecht. Op grond van artikel 
3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening geldt dat 
een voorbereidingsbesluit bekend wordt gemaakt 
door terinzagelegging van dit besluit. Artikel 3:42 
van de Algemene wet bestuursrecht is van toepas-
sing. Dit betekent dat het besluit bekend moet wor-
den gemaakt in een huis-aan-huisblad (Nieuwe 
Meerbode). Van het voorbereidingsbesluit wordt 
tevens mededeling gedaan in de Staatscourant en 
voorts langs elektronische weg. Het besluit treedt in 
werking de dag na bekendmaking. 
 
Het is niet verplicht en gebruikelijk dat belangheb-
benden, zoals  bedrijven en bewoners binnen het 
plangebied, persoonlijk worden geïnformeerd. Voor 
wat betreft dit voorbereidingsbesluit wordt ervoor 
gekozen om dit wel te doen. Hierbij worden belang-
hebbenden gelijktijdig geinformeerd over de situatie 
omtrent Amsteldijk Beheer b.v. 
 
 

Raadscommissie 

Niet van toepassing 
 
 
 

Voorstel 

 
1.    te verklaren dat een herziening van het be-
stemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, 
dat op de bij dit besluit behorende verbeelding is 
aangegeven (voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein 
Uithoorn); 
2.  te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in wer-
king treedt op de dag na kennisgeving van de terin-
zagelegging.
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