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Voorbereidingsbesluit Industrieterrein 

Assendelft-Noord te Assendelft, 

Zaanstad

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad maken ingevolge de Wet ruimtelijke 
ordening het volgende bekend:
De gemeenteraad van Zaanstad heeft in zijn vergadering van 26 september 2013
1. verklaard dat voor het gebied ‘Industrieterrein Assendelft-Noord’ begrensd in het noorden door de 

Provincialeweg, in het oosten door de Nauernasche Vaart, in het zuiden door het bestemmingsplan 
Industriegebied Saendelft en in het westen door de Dorpsstraat in Assendelft een bestemmings-
plan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0479.VBassendelftnoord-0001 met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van 
de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de 
GBKZ versie 2013;

2. aangegeven dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendma-
king.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 oktober 2013 en geldt voor een periode van één jaar. 
Het heeft tot doel om ongewenste ontwikkelingen in het gebied tegen te gaan.

Inzage: 

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 10 oktober 2013 op de volgende wijzen ter inzage:
• Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl; 
• Als pdf bestand inclusief bijbehorende stukken op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl 

(zoekterm ‘Bestemmingsplan’ of ‘Voorbereidingsbesluit’);
• Op dinsdag, woensdag en donderdag bij het gemeentearchief en op maandag en vrijdag bij de 

Klantenbalie van het gemeentehuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor 
een juiste doorverwijzing. Openingstijden maandag – donderdag van 09:30 tot 16:00 uur en vrijdag 
van 08:30 tot 12:00 uur.

Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Zaandam, 9 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Zaanstad
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