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Onderwerp
Voorbereidingsbesluit krachtens de Wet ruimtelijke ordening.

Voorstel en besluit:
De raad voor te stellen:

1. een voorbereidingsbesluit krachtens artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te 
nemen. Het gebied waarvoor het voorbereiding besluit geldt is weergegeven op de 
bij dit besluit behorende kaart. De grenzen van het gebied waarvoor het 
voorbereidingsbesluit dient te gelden verlopen globaal vanuit het noordoosten via 
de grens met gemeente Brunssum en vervolgens in zuidelijke richting over de 
Heerenweg. De zuidelijke grens verloopt via de Unolaan en buigt in noordwestelijke 
richting af langs begraafplaats Heerlerheide ter plaatse van de achterste 
perceelsgrenzen van de K.S.G. straat en de Navolaan tot aan de Europalaan. De 
grens verloopt hierna trapsgewijs via achtereenvolgens de Europalaan, Willem 
Barentsz weg, John Franklinstraat en vervolgens via de noordelijke perceelsgrens 
van de aaneengebouwde woningen aan de Colombusstraat, een gedeelte van de 
Houtmanstraat, de achterperceel grens van de Bartholmeo Diazstraat, de Marco 
Polostraat, Terweijerweg, Oranjeboomstraat. De westgrens van het gebied sluit aan 
via de Akerstraat Noord;

2. het is verboden het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het onder 1 
genoemd gebied te wijzigen;

3. van het verbod tot gebruikswijziging als bedoeld onder 2 bij 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken, mits het gebruik past binnen het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

4. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na die van 
bekendmaking. 
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Inleiding/aanleiding
Binnen het grondgebied van de gemeente Heerlen vigeren nog verschillende 
bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar, die daarom op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening moeten worden geactualiseerd, waarbij één nieuw 
bestemmingsplan verschillende oudere bestemmingsplannen kan vervangen. Eén 
van de te actualiseren plangebieden is het plangebied Heerlerheide Noord.

Een voorbereidingsbesluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen een 
voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Daarbij dient 
te worden opgemerkt dat een voorbereidingsbesluit in beginstel gedurende een 
periode van één jaar –na inwerkingtreding- geldt. Eventuele aanvragen voor een 
omgevingsvergunning die gedurende de periode van één jaar worden ingediend, 
zullen moeten worden afgehandeld na afloop van de voornoemde 
voorbereidingstermijn van één jaar. 

Gebied voorbereidingsbesluit
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Kernthema:
Fysieke Leefomgeving

Bevoegdheid
Artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.

Voorstel
1. een voorbereidingsbesluit krachtens artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te 
nemen. Het gebied waarvoor het voorbereiding besluit geldt is weergegeven op de 
bij dit besluit behorende kaart. De grenzen van het gebied waarvoor het 
voorbereidingsbesluit dient te gelden verlopen globaal vanuit het noordoosten via 
de grens met de gemeente Brunssum en vervolgens in zuidelijke richting over de 
Heerenweg. De zuidelijke grens verloopt via de Unolaan en buigt in noordweste-
lijke richting af langs begraafplaats Heerlerheide ter plaatse van de achterste 
perceelsgrenzen van de K.S.G. straat en de Navolaan tot aan de Europalaan. De 
grens verloopt hierna trapsgewijs via achtereenvolgens de Europalaan, Willem 
Barentsz weg, John Franklinstraat en vervolgens via de noordelijke perceelsgrens 
van de aaneengebouwde woningen aan de Colombusstraat, een gedeelte van de 
Houtmanstraat, de achter perceel grens van de Bartholmeo Diazstraat, de Marco 
Polostraat, Terweijerweg, Oranjeboomstraat. De westgrens van het gebied sluit aan 
via de Akerstraat Noord;
2. het is verboden het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen de bewuste 
onder 1 genoemd gebied te wijzigen;
3. van het verbod tot gebruikswijziging als bedoeld onder 2 bij 
omgevingsvergunning kan worden afgeweken, mits het gebruik past binnen het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
4. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na die van 
bekendmaking. 

Argumenten
1.1. Een voorbereidingsbesluit anticipeert op een bestemmingsplan.

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de raad dat een 
bestemmingsplan voor een desbetreffend gebied wordt voorbereid. Met dit 
besluit wordt voorbereidingsbescherming beoogd.

1.2. Voorkomen van ongewenste ontwikkelingen.
(Onvoorziene) ongewenste ontwikkelingen kunnen door het nemen van een 
voorbereidingsbesluit worden tegengegaan. Omgevingsvergunningen voor 
bouwactiviteiten, die passen in het huidige planologische regime moeten 
worden aangehouden. Dit zodat geen omgevingsvergunningen dienen te 
worden verleend die passen in het nieuwe planologisch regime en de 
(stedenbouwkundige) visie voor het bewuste gebied. 

Tegenargumenten
N.V.T. 
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Kosten en dekking
N.V.T.

Communicatie
Het voorbereidingsbesluit zal krachtens artikel 3.7, lid 7 Wet ruimtelijke ordening 
worden gepubliceerd in het GVOP, de gemeentelijke website en de Staatscourant. 
Tevens zal het voorbereidingsbesluit op digitale wijze worden bekend gemaakt en 
zal in te zien zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het raadsbesluit met de daarbij behorende overzichtskaart zullen voor een periode 
van zes weken voor een ieder in de publiekshal ter inzage liggen. 

Evaluatie
N.V.T. 

Planning, procedure en uitvoering
N.V.T.

Bijlagen
Een kaart met het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit zal gaan gelden. 

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,                       de wnd. burgemeester,
M.Wilke                                       E.G.M. Roemer

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie voor ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

drs. T.W. Zwemmer R.K.H. Krewinkel


