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Onderwerp: 
ParliEile herziening Bestemmingsplan 
Gorredijk - Bedrijventerrein Overloom 

Ontwerp-besluit 

Beesterzwaag, ............... 2004. 

Naar aanleiding van het gewijzigde beleid ten aanzien van de vestiging van 
perifere detailhandel en het mogelijk maken van sporlvoorzieningen op het 
bedrijventerrein Overloom te Gorredijk. 

Overwegende; 

dat op het bedrijventerrein Overloom van toepassing is het bestemmings
plan "Gorredijk Bedrijventerrein Overloom", aid us vastgesteld bij raadsbe
sluit van 5 juli 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Fries
land bij besluit van 27 januari 2000; 

dat het gebied waar naar aanleiding van het gewijzigde beleid perifere de
tailhandel mogelijk moet worden gemaakt, zijnde de uitbreidingslocatie van 
het bedrijventerrein, de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" heeft; 

dat het gebied waar sporlvoorzieningen mogelijk moeten worden gemaakt, 
zijnde de bestaande en de uitbreidingslocatie van het bedrijventerrein, de 
bestemming "Bedrijfsdoeleinden" heeft; 

dat ingevolge artikel 4 lid F sub 3 de mogelijkheid wordt geboden voor ves
tiging van perifere detailhandel, echter met uitzondering van detailhandel 
en meubels en woninginrichtingsartikelen en met uitzondering van het ge
bied dat op de kaart is voorzien van de aanduiding "uitbreiding"; 

dat perifere detailhandel op de gewenste uitbreidingslocatie ingevolge 
voomoemde vrijstellingsbevoegdheid niet mogelijk is; 

dat de vestiging van perifere detailhandel op voomoemde uitbreidingsloca
tie, met inachtneming van het rijks- en provinciaal beleid, ruimtelijk functio
neel aanvaardbaar is; 

dat ingevolge artikel 4 lid A sub 1 juncto artikel 15 lid A niet de mogelijkheid 
wordt geboden voor het toestaan van sportvoorzieningen op het bedrijven
terrein Overtoom; 

dat het toestaan van sportvoorzieningen op het voornoemde bedrijventer
rein ruimtelijk-funclioneel aanvaarbaar is; 

gelet op artikel 34 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
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Besluiten: 

De tekst van sublid 3 van artikel 4 lid F als voigt aan te passen: 

"het bepaalde in lid E sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat gronden 
en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van detailhandel: 
a. in brand- en explosiegevaarlijke goederen; 
b. volgens een formule die vanwege de aard en omvang van de gevoerde 

artikelen, zoals auto's, boten, caravans, bouwmaterialen, meubels en 
woninginrichtingartikelen, landbouwwerktuigen en tuininrichtingsartike
len, een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstalling; 

mits: 
de gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van detailhandel in meubels 
en/of woninginrichtingartikelen ten hoogste 7500 m2 zal bedragen." 

Na artikel 4 lid F sub 4 een nieuw sublid 5 met de volgende tekst toe te 
voegen: 

"het bepaalde in lid A sub 1 juncto artikel 15 lid A en toestaan dat gronden 
en bouwwerken tevens worden gebruikt voor sportvoorzieningen zoals een 
kunstskibaan, een sportschool en naar de aard en de invloed op de omge
ving daarmee gelijk te stellen voorzieningen, mits: 
a. deze vrijstellingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien er geen 

alternatieve locatie voor vestiging voorhanden is; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeers- en parkeer

situatie." 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .............................. 2004. 

De voorzitter, De griffier, 


