
Gemeente Duiven

Raadsbesluit

Besluitnr.: 16RB084 
Zaaknr.:

iico 03;
Voorbereidinqsbesluit Centrum Duiven

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouders d.d.
1 december 2016;

gelet op artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat:
- de vigerende bestemmingsplannen Centrum en Vitaal Centrum in nieuwvestiging dan 

wel uitbreiding van supermarkten voorzien, maar dat de ruimtelijke gevolgen van deze 
activiteiten onvoldoende inzichtelijk zijn;

- er voorkomen dient te worden dat op ongewenste locaties binnen het centrum 
supermarkten worden opgericht dan wel uitgebreid waardoor de evenwichtige 
detailhandelsstructuur binnen het centrum van Duiven verstoord raakt;

- door het voeren van regie op de locatie en omvang van supermarkten afstemming kan 
worden verzorgd met de beschikbare parkeervoorzieningen en hiermee 
parkeerknelpunten en parkeeroverlast worden voorkomen;

- onder supermarkt in dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: een vorm van 
grootschalige detailhandel waar in overwegende mate levensmiddelen worden 
verkocht, waarbij de winkel een minimum oppervlakte heeft van 300 m2;

- het voorbereidingsbesluit alleen ziet op de nieuwvestiging dan wel uitbreiding van 
supermarkten;

- door artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren wordt voorkomen 
dat de gewenste regie op de centrumontwikkeling niet kan worden gevoerd;

- alle overige ontwikkelingen niet worden geraakt door het voorbereidingsbesluit;

1. Een voorbereidingsbesluit conform artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te nemen en 
hierbij te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied, 
zoals aangegeven op de verbeelding met IMRO kenmerk 
NL.IMR0.0226.VBCENTRUM007-VS01;

2. te bepalen dat op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro het verboden is het gebruik van de 
gronden of bouwwerken van het bepaalde gebied te wijzigen voor nieuwvestiging dan
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wel uitbreiding van supermarkten, maar voor het overige de gebruiks- en 
bouwmogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen in stand te laten;

3. te bepalen dat in het kader van dit besluit onder 'supermarkten' wordt verstaan: een 
vorm van grootschalige detailhandel waar in overwegende mate levensmiddelen 
worden verkocht, waarbij de winkel een minimum oppervlakte heeft van 300 m2;

4. te bepalen dat in afwijking van het gestelde, het college van B&W een 
omgevingsvergunning kan verlenen, indien de activiteit niet in strijd is met het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan;

5. het voorbereidingsbesluit ter inzage te leggen op de in artikel 3.7 lid 7 Wet ruimtelijke 
ordening jo 3:42 Algemene wet bestuursrecht beschreven wijze;

6. het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van besluitvorming door de 
gemeenteraad.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 december 2016.

griffier, voorzitter,
M.P.M. (Mat) Gijsbers drs. H.B.I. (Rik) de Lange
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