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Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr.

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit supermarkten - grootschalige detailhandel

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 novemb er 2016;

gelet op artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening;

overwegende dat: de vigerende bestemmingsplannen in de nieuwvestiging van detailhandel
met name supermarkten en grootschalige detaithandel voorzien, maar ãaivoor sommige van
deze activiteiten de ruimtelíjke gevolgen onvoldoende inzichtelijk zijn;

overwegende dat: er voorkomen dient te worden dat er op ongewenste locaties binnen de
gemeente supermarkten en grootschalige detaifhandelsbedrijven kunnen worden opgericht
waardoor een (duurzame) ontwríchting van het voorzieningeñniveau kan ontstaan;

overwegende dat: onder supermarkt wordt verstaan in dit voorbereidingsbesluit: een vorm
van grootschalige detailhandel waar in overurregende mate levensmiddélen worden verkocht,
waarbij de winkel een minimum oppervlakte heèft van 300 m2;

overwegende dat: onder grootschalige detailhandel wordt verstaan in dit
voorbereidingsbesluit: dat het niet gaat om de omvang van de goederen, maar om de
omvang van de winkel zelf. Grootschalige detailhandelsvestigingen zijn minimaal g00 m,
bruto vloeroppervlak. Voor grootschaligé detailhandelsvestigingãn geldt geen
branchebeperking;

overwegende dat: het voorbereidingsbesluit alleen ziet op de nieuwvestiging van
su permarkten en/of grootscha lige detailhandel ;

overwegende dat: door artikel 3.3 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren wordt
voorkomen dat het gebied minder geschikt gaát worden vóor de op het pãrceel, kadastraal
bekend gemeente Gemert, sectie K, nummer(s) 2902 en 3246, g"r"nri" bestemming. Het is
namelijk niet wenselijk dat er gaten ontstaan in.het straatbeeld van Gemert-Bakel. Daãrnaast
is het ook niet wenselijk dat er daar gebouwen worden gesloopt voor het creëren van
parkeerplaatsen en dergelijke;

overwegende dat: alle overige ontwikkelingen als gewenste planologische ontwikkelíngen
worden gezien en daarmee niet worden geraakt dõor het voorbereid]ngsbesluit;

overwegende dat: gezien het bovenstaande een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk
is te achten;

overwegende dat: op basis van de uitkomsten van de eventueel uit te voeren onderzoeken
zal bepaald worden 

9f.e9.n beperking op het gebied van nieuwvestiging van supermarkten
en/of grootschalige detailhandel zal moeten p-laatsvinden. Tevens zãt ñaar aanìeiding
hiervan mede de mate van beperking bekend worden;



overwegende dat: de vigerende bestemmingsplannen een conseryerend karakter hebben;

Besluit

.9."n voorbereidingsbesluit conform artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening te nemen en
hierbij te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid uoor ril" gronden
binnen het grondg.ebied van de gemeente Gemert-Bakelwaarop op grond van de ten
tijde van dit besluit vigerende beètemmingsplannen supermarkten enTof grootschalige
detailhandel toegestaa n zijn, zoals aangegeven op de verbeelding met itvlno
kenmerk NL. IMRO. I 6S2.VBdetaithandet-VÁ01 ;
te bepalen dat op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro het verboden is het gebruik van degronden of bouwwerken van het bepaalde gebied te wijzigen voor nieuwvestiging van
supermarkten en/of nieuwvestiging van grootschalige ãeiailhandel, maar voor het
overige de gebruiks- en bouwmogelijkheðen van dÑigerende besiemmingsplannen
in stand te laten;
om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de realisatie van degewenste bestemming, artíkel 3.3 wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren, op de locatie en gebouwen zoals inbi¡gevoegoã o¡tage b uandlt besluit
zijn weergegeven;
te bepalen dat in het kader van dit besluit onder'supermarkten'wordt verstaan: een
vorm van grootschalige detailhandelwaar in overwegende mate levensmiddelen
worden verkocht, waarbij de winkel een minimum op-pervlakte heeft van gOO mã;
te bepalen dat in het kader van dit besluit onder'groótschalige detailhandel'wordt
verstaan: dat het niet gaat om de omvang van dJgoederen, maar om de omvang van
de winkelzelf. Grootschalige detailhandelsvestigirigen zijn minimaal g00 m. bruto
vloe roppervla k. Voor g rootscha I ige deta i I ha noetãveltig i n ge n ge ldt geen
branchebeperking;
te bepalen dat in afirvijking van het gestelde, het college van B&w een
omgevingsvergunning kan verlenen, indien de activiteit:
3- l¡"1in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; of
b. de locatie is gelegen bínnen het bestemmingsplan Centrurmgebied Geme ft2012
met imrocoderíng: NL. lMRo. 1 652.centrumgemert2 012-vAolbinnen de
bestemmingen waar reeds supermarkten of grootschalige detailhandelsvestigingen
kunnen worden gevestigd; of
c. de locatie Sint Wilbertsplein te Bakel, de voormalige locatie C1000, plaatselijk
bekend adres Sint Wilbertsplein te Bakel, bestemmiñgsplan Bakel Milheeze De Rips
met imrocodering: NL. lMRo. 1 652. BPBMR-VAO2 melde bestemming centrum A;
te bepalen dat indien.er voor een deelgebied dan wel het gehele gro-ndgebied een
3nd9l voorbereidingsbesluit van krachi is, dit voorbereidinlsbesluit eveneens van
kracht blijft;

8. het voorbereidíngs.besluit ter inzage te leggen op de in artikel 3.7 lid 7 wet ruimtelijke
^ ordening jo 3:42 Algemene wet bestuursrecnt beschreven wijze;9. het voorbereidingsbesluít in werking treedt op de dag van be-kendmaking van het

voorbereidingsbeslu it.
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Aldus vastgesteld Ín
de raad voornoemd,
de griffier,

P.J van Boxtel

de raadsvergadering 10 november 2016

voorzitter,

R. van D

!li!"9" 1: tekening !lp. vgorbereídingsbesluit 'supermarkt en grootschalige detaithandel,;Bijlage 2: artiket 3.3 wet ruimterijke oróening rroop*roðá.
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2: artikel 3.3 Wet ru ordeni rbod

ffi ffi*{
¡@
W¡Ðtu

fitnruturqflrUeåS

',I.

( *

\ r

De bebouwing zoals opgenomen in bovenstaande verbeelding mag niet worden gesloopt
Het gaat met name om de bebouwíng omgeving zoals weergegeven in de legenda.
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