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Onderwerp  : voorbereidingsbesluit voor gedeelte bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor gedeelten van het bedrijventerrein Akkermansweide, zijnde de 
percelen Oude IJsselweg nummer 29a tot en met 49 in Terborg ingevolge artikel 3.7 Wro; 

− naast het weren van ongewenste ontwikkelingen het ook verboden is het gebruik van de 
aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen; 

2. de raad voorstellen de datum van inwerkingtreding van dat besluit te bepalen op 5 juli 2010. 
 

 
Inleiding 
In de visie “ Oude IJsselstreek op weg naar 2020 “ wordt onder meer ingezet op functiewijziging van het 
bedrijventerrein Akkermansweide naar  woongebied. 
(Dit sluit overigens aan op de in 2000 als streekplanuitwerking vastgestelde Intergemeentelijke Ruimtelijke 
Inrichtingsschets (IRIS).  
 
Het in uw vergadering van 28 april 2009 voor het hele gebied genomen voorbereidingsbesluit loopt af op 4 
juli 2010. Met het oog daarop adviseren wij u om een nieuw voorbereidingsbesluit  te nemen voor het aan de 
IJsselweg gelegen deel van het plangebied Akkermansweide. Echter zal het nieuwe voorbereidingsbesluit 
niet uit hetzelfde plangebied bestaan. Het voorbereidingsbesluit zal enkel nieuwe ontwikkelingen weren voor 
IJsselweg 29a tot en met 49. Deze keuze is gemaakt om de transformatie, van bedrijventerrein naar wonen, 
gefaseerd te laten verlopen. Naast het weren van ongewenste ontwikkelingen is het ook van belang om het 
gebruik te wijzigen van de aangewezen gronden of bouwwerken. 
 
 
Samenvatting 
In verband met de beoogde omzetting van het bedrijventerrein Akkermansweide in woongebied, wordt ter 
wering van ongewenste ontwikkelingen een nieuw voorbereidingsbesluit genomen voor het aan de 
IJsselweg, nummer 29 a tot en met 49, gelegen deel van dat bedrijventerrein. Tevens wordt het verboden 
om het gebruik van de aangewezen gronden danwel bouwwerken te wijzigen. 
 
 
Meetbaar effect 
Het scheppen van de mogelijkheid om bouwaanvragen die niet passen  in de beoogde ontwikkeling, aan te 
houden. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het is van belang eventuele bouwplannen die de beoogde nieuwe ontwikkeling doorkruisen, te 

kunnen weren. 
De gemeenteraad kan verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Daarbij wordt bepaald voor 
welk gebied het geldt en met ingang van welke datum het in werking treedt. Het biedt o.a. de 
mogelijkheid  bouwplannen die voldoen aan het geldende bestemmingsplan, maar niet passen in een 
beoogde toekomstige ontwikkeling, te kunnen aanhouden om zodoende doorkruising van de in 
voorbereiding zijnde plannen te voorkomen. Daarnaast kan het besluit genomen worden om het gebruik 
van de aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen te verbieden. Het is wenselijk de inzet van dit 
wettelijk instrument ten dienste van de transformatie van het bedrijventerrein Akkermansweide naar 
woongebied  te continueren. 



 
 

 
Kanttekeningen 

a. De in 2007 en 2008 genomen voorbereidingsbesluiten waren  gericht op het hele gebied 
Akkermansweide. In 2009 is het gebied vanwege fasering verkleind. Inmiddels is gebleken dat het 
gebied nog te groot is om het  in zijn geheel te transformeren naar wonen. Hierdoor zal het gebied 
waar het nieuwe voorbereidingsbesluit voor gaat gelden kleiner wordt, dat wil zeggen dat de 
percelen Oude IJsselweg nummer 29a tot en met 49 worden beschermd tegen ongewenste 
ontwikkelingen. Het is nodig de voorbereidingsbescherming daar nader op af te stemmen. 

 
 

Planning:  
Vaststelling in de raadsvergadering van 22 juni 2010. 
 
 
Communicatie: 
Openbare bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze, voorafgaand aan de inwerkingtreding. 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


