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Inleiding 
Zie voor de inhoud .en overwegingen het bijgevoegde concept raadsvoorstel.

Centrale vraag 
Kunt naar aanleiding van de historie, het ontwerp bestemmingsplan en de overwegingen 
van de zienswijzen bepalen of u de gemeenteraad adviseert om het bestemmingsplan vast te 
stellen?

Argumenten 
In het verleden is vaak door college en raad gesproken over de gewenste uitbreiding van het 
bedrijf. Wij beperken de advisering nu dan ook' tot de conclusie dat het bestemmingsplan op 
de juiste wijze tot stand gekomen is en voldoet aan de richting 'die in het verleden door 
toenmalig college en raad kenbaar gemaakt zijn.
De zienswijzen geven juridisch geen aanleiding om het bestemmingsplan te veranderen of niet 
vast.te stellen'. Deze' concentreren zich .uiteindelijk tot de bestuurlijke hoofdvraag of' bij dit 
bedrijf op deze locatie nog eenmaal meegewerkt wordt aan een uitbreiding ten behoeve van de 
verbetering van de bedrijfsvoering. De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat hierover een 
besluit moet nemen.

Aanpak/uitvoering 
'Indieners van de zienswijzen' krijgen gelegenheid om in raadscommissie zienswijzen mondeling 
toe te lichten, ook de indiener van het bestemmingsplan kan gebruik maken van het.
inspraakrecht.
Op basis daarvan, de onderliggende stukken en uw advies zal gemeenteraad besluitnemen.

Conclusie 
Gelet op de eerdere beraadslaging van college en raad stellen wij u voor het bijgevoegde 
raadsvoorstel voor te' leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Communicatie 
Gebruikelijk traject bij besluitvorming over bestemmingsplannen.

Bijlage(n)
Ontwerp bestemmingsplan met bijlagen.
Ingediende zienswijze .en nota van beantwoording 
Raadsvoorstel en concept raadsbesluit.
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