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Raadsvoorstel tot het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit Groot Vettenoord en het 
volkstuinencomplex 

Vlaardingen, 13 december 2011 

Aan de gemeenteraad. 

Toelichting 
Voor de gebieden bedrijventerrein Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex gelden 
bestemmingsplannen respectievelijk uit 1996 en 1950. Voorgenomen is de bestemmingsplannen te 
actualiseren en er tevens zorg voor te dragen dat het gehele gebied valt onder de werking van een 
actueel bestemmingsplan. De directe aanleiding voor actualisering van de bestemmingsplannen is 
tweeledig: 

L de Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat voor het gehele grondgebied van de gemeente een 
bestemmingsplan moet gelden. 

2. De wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de bestemming van gronden, met inbegrip van de 
met het oog daarop vastgestelde regels, binnen een periode van 10 jaar, gerekend vanaf de 
datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw wordt vastgesteld; 

In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het rapport "Groot 
Vettenoord"; samen lossen we het op. In dit rapport worden de visie en het maatregelenpakket 
gepresenteerd voor de herstructurering van het bedrijventerrein. De problematiek op het bedrijventerrein 
betreft vijf thema's. Deze thema's worden uitgewerkt naar 15 concrete maatregelen om te komen tot het 
toekomstprofiel. Deze maatregelen zijn het resultaat van de bijeenkomsten waarin ondernemers, 
vastgoedeigenaren en bewoners op het bedrijventerrein waren betrokken. Een van de maatregelen is 
het opstellen van een verkeerscirculatieplan ter voorbereiding op het uitwerken van de 
herstructureringsplannen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verkeerscirculatieplan. Dit plan vormt 
de verkeerskundige basis voor mogelijke reconstructies van de hoofdstructuur en herinrichting van de 
secundaire wegen op het bedrijventerrein. Een van de volgende maatregelen uit het rapport is dat er in 
2011 zal worden gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 
Groot Vettenoord. Het volkstuinencomplex wordt aan het betreffende plangebied toegevoegd. 

Op grond van artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk om bij een voorbereidingsbesluit te 
bepalen dat het verboden is het gebruik van aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. In wezen 
kan de bestaande gebruikssituatie door middel van een voorbereidingsbesluit worden bevroren. 
Er geldt dan een verbod om gebruik te wijzigen. Daaraan kan (daarom niet verplicht) een 
ontheffingsbevoegdheid worden verbonden. Aangezien er in het bovengenoemde plangebied ook 
panden zijn aangewezen als karakteristiek is het van belang ook hiervoor een beschermende bepaling 
op grond van artikel 3.7, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening op te nemen. 
Om enerzijds ongewenste ontwikkelingen te kunnen tegengaan (aanhouden bouwaanvragen) en 
anderzijds juist medewerking te kunnen verienen aan ontwikkelde bouwplannen (doorbreken 
aanhoudingsplicht) is het nodig dat er een voorbereidingsbesluit geldt voor het plangebied 
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bedrijventerrein Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex. Het oude voorbereidingsbesluit heeft een 
looptijd tot en met 16 februari 2012. Een voorbereidingsbesluit vervalt echter indien niet binnen een jaar 
na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. 
Op dit moment ligt er een voorontwerp-bestemmingsplan dat in het wettelijk vooroverieg zit maar er zal 
voordat het oude voorbereidingsbesluit vervalt nog geen ontwerp-bestemmingsplan liggen die de 
bescherming van het voorbereidingsbesluit overneemt. 
Ter voorkoming dat het bovengenoemde gebied niet meer wordt beschermd en dat daarmee 
ongewenste ontwikkelingen niet kunnen worden voorkomen is het van belang dat er een nieuw 
voorbereidingsbesluit wordt genomen. 
Het plangebied wordt begrensd door de Beethovensingel, Maassluissedijk, Marathonweg en de spooriijn. 

Financiele consequenties 
Er zijn geen financiele gevolgen. 

Juridische consequenties 
N.v.t 

Communicatie 
Publicatie van het genomen voorbereidingsbesluit in Groot Vlaardingen, de Staatscourant, de 
gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voorstel 
Het vorenstaande in ogenschouw genomen stellen wij uw raad voor: 

1. Te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van de bestemmingsplannen die momenteel 
gelden in de gebieden Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, overeenkomstig de bij dit 
voorstel behorende tekening waarop het plangebied met een rode omkadering is aangegeven; 

2. De volgende bepalingen op te nemen in het voorbereidingsbesluit 
a. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart 

aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken te wijzigen; 
b. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart de 

bouwwerken op de bijgevoegde lijst geheel of gedeeltelijk te slopen; 
c. dit sloopverbod geldt niet voor normaal onderhoud of voor werk dat al in uitvoering is op 

het tijdstip dat dit besluit van kracht wordt; 
d. een omgevingvergunning activiteit slopen kan alleen worden verieend als: 

1. de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is en niet meer zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 

2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven; 
3. het delen van het gebouw betreft, die op zichzelf niet karakteristiek zijn, en waarvan 

de sloop geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm betekent 
3. Van het verbod onder 2a en 2b kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing 

worden verieend indien de wijziging van het gebruik naar het oordeel van het college van 
burgemeester en wethouders er niet toe leidt dat het bij het voorbereidingsbesluit aangewezen 
(deel van) het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van bij een in voorbereiding 
zijnd bestemmingsplan te geven bestemmingen en gebruiksregels. 

4. Te bepalen dat dit voorbereidpngsbesluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die 
van de bekendmaking. 
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Aan de gemeenteraad. 

Toelichting 
Voor de gebieden bedrijventerrein Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex gelden 
bestemmingsplannen respectievelijk uit 1996 en 1950. Voorgenomen is de bestemmingsplannen te 
actualiseren en er tevens zorg voor te dragen dat het gehele gebied valt onder de werking van een 
actueel bestemmingsplan. De directe aanleiding voor actualisering van de bestemmingsplannen is 
tweeledig: 

L de Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat voor het gehele grondgebied van de gemeente een 
bestemmingsplan moet gelden. 

2. De wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de bestemming van gronden, met inbegrip van de 
met het oog daarop vastgestelde regels, binnen een periode van 10 jaar, gerekend vanaf de 
datum van vaststelling van het bestemmingsplan, telkens opnieuw wordt vastgesteld; 

In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het rapport "Groot 
Vettenoord"; samen lossen we het op. In dit rapport worden de visie en het maatregelenpakket 
gepresenteerd voor de herstructurering van het bedrijventerrein. De problematiek op het bedrijventerrein 
betreft vijf thema's. Deze thema's worden uitgewerkt naar 15 concrete maatregelen om te komen tot het 
toekomstprofiel. Deze maatregelen zijn het resultaat van de bijeenkomsten waarin ondernemers, 
vastgoedeigenaren en bewoners op het bedrijventerrein waren betrokken. Een van de maatregelen is 
het opstellen van een verkeerscirculatieplan ter voorbereiding op het uitwerken van de 
herstructureringsplannen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verkeerscirculatieplan. Dit plan vormt 
de verkeerskundige basis voor mogelijke reconstructies van de hoofdstructuur en herinrichting van de 
secundaire wegen op het bedrijventerrein. Een van de volgende maatregelen uit het rapport is dat er in 
2011 zal worden gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 
Groot Vettenoord. Het volkstuinencomplex wordt aan het betreffende plangebied toegevoegd. 

Op grond van artikel 3.7, lid 4 Wet ruimtelijke ordening is het mogelijk om bij een voorbereidingsbesluit te 
bepalen dat het verboden is het gebruik van aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. In wezen 
kan de bestaande gebruikssituatie door middel van een voorbereidingsbesluit worden bevroren. 
Er geldt dan een verbod om gebruik te wijzigen. Daaraan kan (daarom niet verplicht) een 
ontheffingsbevoegdheid worden verbonden. Aangezien er in het bovengenoemde plangebied ook 
panden zijn aangewezen als karakteristiek is het van belang ook hiervoor een beschermende bepaling 

. op grond van artikel 3.7, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening op te nemen. 
Om enerzijds ongewenste ontwikkelingen te kunnen tegengaan (aanhouden bouwaanvragen) en 
anderzijds juist medewerking te kunnen verienen aan ontwikkelde bouwplannen (doorbreken 
aanhoudingsplicht) is het nodig dat er een voorbereidingsbesluit geldt voor het plangebied 
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bedrijventerrein Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex. Het oude voorbereidingsbesluit heeft een 
looptijd tot en met 16 februari 2012. Een voorbereidingsbesluit vervalt echter indien niet binnen een jaar 
na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. 
Op dit moment ligt er een voorontwerp-bestemmingsplan dat in het wettelijk vooroverleg zit, maar er zal 
voordat het oude voorbereidingsbesluit vervalt nog geen ontwerp-bestemmingsplan liggen die de 
bescherming van het voorbereidingsbesluit overneemt 
Ter voorkoming dat het bovengenoemde gebied niet meer wordt beschermd en dat daarmee 
ongewenste ontwikkelingen niet kunnen worden voorkomen is het van belang dat er een nieuw 
voorbereidingsbesluit wordt genomen. 
Het plangebied wordt begrensd door de Beethovensingel, Maassluissedijk, Marathonweg en de spooriijn. 

Financiele consequenties 
Er zijn geen financiele gevolgen. 

Juridische consequenties 
N.v.t 

Communicatie 
Publicatie van het genomen voorbereidingsbesluit in Groot Vlaardingen, de Staatscourant de 
gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voorstel 
Het vorenstaande in ogenschouw genomen stellen wij uw raad voor: 

1. Te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van de bestemmingsplannen die momenteel 
gelden in de gebieden Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, overeenkomstig de bij dit 
voorstel behorende tekening waarop het plangebied met een rode omkadering is aangegeven; 

2. De volgende bepalingen op te nemen in het voorbereidingsbesluit 
a. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart 

aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken te wijzigen; 
b. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart de 

bouwwerken op de bijgevoegde lijst geheel of gedeeltelijk te slopen; 
c. dit sloopverbod geldt niet voor normaal onderhoud of voor werk dat al in uitvoering is op 

het tijdstip dat dit besluit van kracht wordt; 
d. een omgevingvergunning activiteit slopen kan alleen worden verieend als: 

1. de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is en niet meer zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 

2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven; 
3. het delen van het gebouw betreft die op zichzelf niet karakteristiek zijn, en waarvan 

de sloop geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm betekent; 
3. Van het verbod onder 2a en 2b kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing 

worden verieend indien de wijziging van het gebruik naar het oordeel van het college van 
burgemeester en wethouders er niet toe leidt dat het bij het voorbereidingsbesluit aangewezen 
(deel van) het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van bij een in voorbereiding 
zijnd bestemmingsplan te geven bestemmingen en gebruiksregels. 

4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op die 
v§n de bekendmaking. 
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Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen 

De gemeenteraad van Vlaardingen, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, R.nr. 105.1; 

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Besluit 

1. Te verklaren dat een herziening wordt voorbereiding van de bestemmingsregelingen/plan die 
momenteel gelden in de gebieden Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, overeenkomstig 
de bij dit voorstel behorende tekening waarop het plangebied met een rode omkadering is 
aangegeven; 

2. De volgende bepalingen op te nemen in het voorbereidingsbesluit: 
a. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart 

aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken te wijzigen; 
b. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart de 

bouwwerken op de bijgevoegde lijst geheel of gedeeltelijk te slopen; 
c. dit sloopverbod geldt niet voor normaal onderhoud of voor werk dat al in uitvoering is op 

het tijdstip dat dit besluit van kracht wordt; 
d. een omgevingvergunning activiteit slopen kan alleen worden verleend als: 

1. de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is en niet meer zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 
2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven; 
3. het delen van het gebouw betreft, die op zichzelf niet karakteristiek zijn, en waarvan 
de sloop geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm betekent 

3. Van het verbod onder 2a en 2b kan door het college van burgemeester en wethouders 
ontheffing worden verieend indien de wijziging van het gebruik naar het oordeel van het college 
van burgemeester en wethouders er niet toe leidt dat het bij het voorbereidingsbesluit 
aangewezen (deel van) het gebied minder geschikt wordt voor de venwezenlijking van bij een in 
voorbereiding zijnd bestemmingsplan te geven bestemmingen en gebruiksregels. 

4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op 
die van de bekendmaking. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 26 
januari 2012. 

//I De griffier. 

ruinsma 
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Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen 

De gemeenteraad van Vlaardingen, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, R.nr. 105.1; 

Gelet op het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening; 

Besluit 

1. Te verklaren dat een herziening wordt voorbereiding van de bestemmingsregelingen/plan die 
momenteel gelden in de gebieden Groot Vettenoord en het volkstuinencomplex, overeenkomstig 
de bij dit voorstel behorende tekening waarop het plangebied met een rode omkadering is 
aangegeven; 

2. De volgende bepalingen op te nemen in het voorbereidingsbesluit 
a. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart 

aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken te wijzigen; 
b. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende kaart de 

bouwwerken op de bijgevoegde lijst geheel of gedeeltelijk te slopen; 
c. dit sloopverbod geldt niet voor normaal onderhoud of voor werk dat al in uitvoering is op 

het tijdstip dat dit besluit van kracht wordt; 
d. een omgevingvergunning activiteit slopen kan alleen worden verieend als: 

1. de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is en niet meer zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 
2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven; 
3. het delen van het gebouw betreft die op zichzelf niet karakteristiek zijn, en waarvan 
de sloop geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm betekent; 

3. Van het verbod onder 2a en 2b kan door het college van burgemeester en wethouders 
ontheffing worden verieend indien de wijziging van het gebruik naar het oordeel van het college 
van burgemeester en wethouders er niet toe leidt dat het bij het voorbereidingsbesluit 
aangewezen (deel van) het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van bij een in 
voorbereiding zijnd bestemmingsplan te geven bestemmingen en gebruiksregels. 

4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op 
die van de bekendmaking. 

Aldus besloten in de openbare vergaopring van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 26 
januari 2012. 

C'l De griffier, 

drs. E.W.K. Meurs 
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LIJST BEELDBEPALENDE PANDEN BESTEMMINGSPLAN GROOT VETTENOORD 
EN HET VOLKSTUINENCOMPLEX 

STRAATNAAM HUISNUMMER OBJECT BOUWSTIJL 
Energieweg 46 Bedrijfshal met 

kantoor 
Functionalisme 

Industrieweg 10-13 Industrie-eenheden Wederopbouw 
Industrieweg 14-16 Industriehallen Functionalisme 
Industrieweg 20 Machinefabriek 

Fontijne 
Functionalisme 

Industrieweg 21, verbonden met nr. 
20 

Industriehal Functionalisme 
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Registratienummer VLD/2011/37942 

Onderwerp Het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit Groot Vettenoord en 
het volkstuinencomplex 

Bijlage(n) Naam van de bijlage(n): 
Kaartje plan 
Lijst beeldbepalende panden 

Registratienummer: 
VLD/2011/38171 
VLD/2011/38176 

Datum behandeling in 
de raad 

26 januari 2012 

Locatie Raadzaal 

Behandeld in 
raadscommissie d.d. 

n.v.t. 

Raadsvoorzitter T.P.J. Bruinsma 

Raadsgriffier E.W.K. Meurs 

Portefeuillehouder J. Versluijs 

Doei behandeling Nemen voorbereidingsbesluit 

Wijze van behandelen Debat 

Korte inhoud Het oude voorbereidingsbesluit heeft een looptijd tot en met 16 februari 
2012 

(Evt.) vervolgtraject Na vaststelling raad publicatie en tervisielegging 

Voorgenomen 
raadsbesluit 

1. Te verklaren dat een herziening wordt voorbereid van de bestemmings
plannen die momenteel gelden in de gebieden Groot Vettenoord en het 
volkstuinencomplex, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende teke
ning waarop het plangebied met een rode omkadering is aangegeven; 

2. De volgende bepalingen op te nemen in het voorbereidingsbesluit: 
a. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij be
horende kaart aangewezen gronden en daarop aanwezige bouwwerken 
te wijzigen; 
b. het is verboden van de bij het voorbereidingsbesluit en de daarbij be
horende kaart de bouwwerken op de bijgevoegde lijst geheel of gedeel
telijk te slopen; 
c. dit sloopverbod geldt niet voor normaal onderhoud of voor werk dat al 
in uitvoering is op het tijdstip dat dit besluit van kracht wordt 
d. een omgevingvergunning activiteit slopen kan alleen worden ver
leend als: 
1. de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is en niet meer 

zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; 
2. de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet is te handhaven; 
3. het delen van het gebouw betreft, die op zichzelf niet karakteristiek 

zijn, en waarvan de sloop geen onevenredige aantasting van de ka
rakteristieke hoofdvorm betekent; 

3. Van het verbod onder 2a en 2b kan door het college van burgemeester 
en wethouders ontheffing worden verieend indien de wijziging van het 
gebruik naar het oordeel van het college van burgemeester en wethou-
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ders er niet toe leidt dat het bij het voorbereidingsbesluit aangewezen 
(deel van) het gebied minder geschikt wordt voor de venwezenlijking 
van bij een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan te geven bestem
mingen en gebruiksregels. 
Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang 
van de dag volgend op die van de bekendmaking. 


