
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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Referendum mogelijk: Nee 
door op

Voor vragen
Naam: Haiko ter Heide / Evelien Haak
Telefoon: 0316-279 387 
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Besluitvorming door de gemeenteraad op 2 december 2016

Zaaknr,: I bp\l t)

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Centrum Duiven

Beslispunten
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 
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 m* 1 2 3 4 5 6;

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.

Inleiding
Het vigerende planologische kader in het centrum van Duiven is grotendeels 
ontwikkelingsgericht opgezet om de projectontwikkeling van de afgelopen jaren mogelijk te 
maken. Ruimtelijke doelstelling van het ontwikkelingstraject Vitaal Centrum Duiven is het 
creëren van een samenhangend, evenwichtig en economisch rendabel centrum. Bij de reeds
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voltooide planontwikkelingsfasen is geconstateerd dat supermarkten een cruciale rol spelen in 
het bereiken van de ruimtelijke doelstellingen. Door verplaatsing van de Lidl naarde nieuwe 
locatie aan de Kastanjelaan is een functioneel eindbeeld ontstaan met een evenwichtige 
verdeling van supermarkten met bijbehorende parkeervoorzieningen over het gehele centrum. 
In de vigerende bestemmingsplannen kan geen juridisch onderscheid worden gemaakt tussen 
supermarkten en overige detailhandel. Hierdoor kan momenteel in het publieke spoor geen 
regie worden gevoerd op de situering en de omvang van supermarkten.
Middels het voorbereiden van een bestemmingsplan en het nu nemen van een 
voorbereidingsbesluit, kan dit worden ondervangen. Een voorbereidingsbesluit is een besluit 
van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt 
voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming opgelegd, waarmee een 
aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten en het gebruik van gronden of 
bouwwerken. In dit geval betekent dit dat aanvragen omgevingsvergunningen betreffende 
(uitbreiding van) supermarkten die passend zijn binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan 
toch niet rechtens kunnen worden verleend. Het college heeft echter de mogelijkheid om de 
aanhoudingsplicht te doorbereken indien zij het initiatief passend acht binnen het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan Centrum. Daarmee fungeert het voorbereidingsbesluit 
niet als onnodige verlamming van supermarkt gerelateerde initiatieven uit de markt maar 
versterkt het de regierol van het college op het gewenste ruimtelijke eindbeeld.

Beoogd effect
Het waarborgen van een evenwichtige detailhandelsstructuur binnen het centrum van Duiven 
middels een bestemmingsplan Centrum en daarop vooruitlopend een voorbereidingsbesluit.

Argumenten
7.7 Door het nemen van een voorbereidingsbesluit geldt een aanhoudingsplicht voor 

aanvragen die leiden tot het realiseren, wijzigen en vergroten van supermarkten.
Dit instrument biedt het college de mogelijkheid de gerealiseerde ruimtelijke structuur te 
handhaven en waar mogelijk te versterken.

7.2 Door het voeren van regie op de locatie en omvang van supermarkten kan afstemming 
worden verzorgd met de beschikbare parkeervoorzieningen en hiermee parkeerknelpunten en 
parkeeroverlast worden voorkomen.
In de huidige ruimtelijke opzet van centrum grenzen direct aan de drie supermarktlocaties 
parkeervoorzieningen. Dit is een van de essentiële bouwstenen van een goed functionerend 
centrum.

Kanttekeningen
7.7 Het voorbereidingsbesluit kan de suggestie wekken dat het gehele gebied op slot wordt 
gezet.
Het voorbereidingsbesluit beperkt zich tot supermarkt gerelateerde ontwikkelingen, voor 
overige ontwikkelingen geldt de beperking van het voorbereidingsbesluit niet. Bovendien is het 
college bevoegd om ondanks de geldende aanhoudingsplicht medewerking te verlenen aan 
supermarkt gerelateerde initiatieven indien deze niet in strijd zijn met het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan.
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1.2 Voor vastgoedeigenaren worden de directe gebruiks- en herbestemmingsmogelijkheden 
van supermarkt gerelateerde ontwikkelingen ingeperkt.
Momenteel worden planologisch binnen het vigerende bestemmingsplan geen beperkingen 
gesteld aan de vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van supermarkten. Het aanhouden 
van supermarkt gerelateerde initiatieven geeft vastgoedeigenaren onzekerheid over het 
resultaat. Het is echter niet uitgesloten dat na afweging door het college een initiatief alsnog 
passend wordt geacht en vergunning kan worden verleend.

1.3 Het te nemen voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.
Binnen de werkingsduur van het voorbereidingsbesluit dient een ontwerp voor een 
bestemmingsplan ter inzage te worden gelegd.

Financiële paragraaf
Niet van toepassing.

Communicatieparagraaf
Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Duivenpost, de gemeentelijke website 
en www.ruimteliikeplannen.nl. Tegen de vaststelling van een voorbereidingsbesluit kan geen 
bezwaar of beroep worden ingediend.

Duiven, 1 december 2016.

Verdere informatie:

1. Verbeelding plangebied NL.IMR0.0226.VBCENTRUM007-VS01

16RV096/1-12-16 pagina 3

http://www.ruimteliikeplannen.nl



