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plan van start. Dit is nodig omdat veel
Laarberg Bio-Based TÍansitiep;rk. Hiermee wordt het huidige bestemmingsplan niet meer uitgevoerd en gaat een herziening van het
milieucate8orieën. De raad stemóe in
in
verschillende
ën
Energie
lnnovàtie
voor
reguliere bedrijven gebruik willen maken van gronden op de Laarberg, die nu nog bestèmd zi.in

met het voorbereidingsbesluit.

Geen bedrijfsbestemming Innovatie en Energie
de gronden bestemd tot
Het huidige bestemmingsplan Laarberg Bio-Based Transitiepark is in 2014 vaígesteld door de gemeenteraad. In dit bestemmingsplan ziin
naar groene grondstoffen in
bedrijventerrein lnnovatie en Energie. Het is een speciÍieke bestemming voor bedrijven in innovatie en energie en op de overganS van fossiele

verschillende milieucategorieën. Andere bedÍijvigheid dan deze is in het huidige bestemmingsplan niet toe8estaan. De tronden ri,n in eitendom van LaaÍberg
wethouderMariekeFrank:
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op ledÍilven die zich op kofie lermijn Yiiilen vestiten in deze sectore.l."
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Veel belangstetling van andere bedrijvigheid
bedriiven te vestigen in
uit vragen van de bedrijvenmarkr blijkr een grote behoefte naar reguliere bedrijfskavels. Het is nu door de specÍfeke bestemming niet mogelijk om deze
is het nodig om een nieuw
dlt
te
stàan
binnen
toe
bedÍíjven
reguliere
en
ook
tetemoet
re
Komen
Sebied
wens
deze
Transiriepark.
Om
aan
plangebied
van Bio-Based
het
bestemmÍngsplen voor dit geoied te maken. Hlerbij zal aandacht ziin voor innovaileve en toekomstgeÍichte bedíijven.

Hoe werkt een voorbereidingsbesluit?
verkavelíng- Qoordat de raad heeft ingeste1d
Een nieuw bestemmintsplan maken vraagt ti.id. Bijvoorbeeld voor regionale en provinciale afspraken en ook voor stedenbouw en
maar Íuimtelijk en
mer het_voorbereidingsbesluit kan behandeling van een aangevÍaatde omgevintsvergunnint van bedriiven die passen in hèt hu,idige bestemmingsplan,

sminssplan,vo;eenjaarwordenaangehouden.Indietijdkangewerktwordenaandeher2ieningVanhet
bestemmingsplen.

