
Initiatiefvoorstel 

  

  

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit voor het gebied 

buiten het kernwinkelgebied van Goor 

Registratienummer: 

Voorstel: 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt 

voorbereid voor het gebied gelegen buiten het 

kernwinkelgebied van Goor (overeenkomstig de 

bij het raadsbesluit behorende situatietekening). 

2. Dit voorbereidingsbesluit in werking laten treden 

op 22 juni 2017 (daags na bekendmaking).     

Argumenten 

1.1 Algemeen 

Op 8 mei 2012 heeft de gemeenteraad de 

structuurvisie “Masterplan centrum Goor” 

vastgesteld. Deze visie is gericht op het verbeteren 

van de aantrekkingskracht en de ruimtelijke kwaliteit 

van het centrum van Goor. Zo is het onder meer 

gewenst dat vestiging van detailhandel plaatsvindt in 

het kernwinkelgebied. Om vestiging van detailhandel 

buiten het kernwinkelgebied tegen te gaan, kan de 

gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. Met 

een dergelijk besluit worden immers ongewenste 

ontwikkelingen tegen gegaan en gewenste 

ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 

1.2 Wettelijke grondslag 

De Wet ruimtelijke ordening biedt op grond van artikel 

3.7 de mogelijkheid om een voorbereidingsbesluit te 

nemen. Na de in werkingtreding van een te nemen 

voorbereidingsbesluit dienen beslissingen over 

aanvragen voor omgevingsvergunningen voor bouw- en 

aanlegactiviteiten, die in overeenstemming zijn met het 

geldende bestemmingsplan én zijn ingediend na de 

inwerkingtreding van een voorbereidingsbesluit, te 

worden aangehouden (omgevingsvergunningvrij 

bouwen blijft mogelijk). Dit is geregeld in artikel 3.3 van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor een 

periode van één jaar, maar kan ook korter gelden in 



het geval binnen dat jaar een 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of als 

het voorbereidingsbesluit eerder door de 

gemeenteraad wordt ingetrokken. Een 

voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. 

De gemeenteraad verklaart met een 

voorbereidingsbesluit dat een bestemmingsplan voor 

het betreffende gebied wordt voorbereid. 

1.3 Begrenzing voorbereidingsbesluit 

Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit te 

nemen voor het centrum van Goor, met uitzondering 

van het kernwinkelgebied. Dit overeenkomstig de bij 

het raadsbesluit behorende situatietekening met de 

begrenzing van het gebied waar het 

voorbereidingsbesluit betrekking op heeft. Het 

voorbereidingsbesluit geldt voor gronden binnen het 

betreffende gebied met de bestemming 

“Centrumvoorzieningen” en “Detailhandel” alsmede 

voor gronden waarop — al dan niet bij recht - 

detailhandel (niet zijnde ondergeschikte detailhandel) 

is toegestaan. 

1.4 Concrete bouwplannen 

Voor herontwikkeling van de locatie van de 

Rabobank en aangrenzende percelen, bestaat een 

concreet bouwvoornemen. Deze locatie is gelegen 

buiten het kern winkelgebied en dus in het gebied 

waarvoor het voorbereidingsbesluit kan worden 

genomen. 

Het perceel Wijnkamp 48, eveneens gelegen buiten 

het kern winkelgebied, wenst men te gebruiken voor 

wonen. Dit zal worden meegenomen bij het nieuwe 

bestemmingsplan voor het centrum en de 

woongebieden van Goor. 

Van andere concrete bouwplannen in het betreffende 

gebied is geen sprake. 

21 Inwerkingtreding 

Voorgesteld wordt het voorbereidingsbesluit daags 

na bekendmaking in werking te laten treden. Een 

latere datum van inwerkingtreding kan leiden tot 

ongewenste ontwikkelingen. 

Risico’s 

e Aanhoudingen van beslissingen op aanvragen 

voor bouwactiviteiten kan een grond vormen 

voor het indienen van een verzoek om 

tegemoetkoming in schade als gevolg van 

inkomensderving of vermindering van de 

waarde van een onroerend goed. 

e Om opvolging te geven aan het 

voorbereidingsbesluit, kan het 



bestemmingsplan worden herzien. Herziening 

kan leiden tot planschade. 

Alternatieven 

Geen voorbereidingsbesluit vaststellen. Het 

achterwege laten van een voorbereidingsbesluit heeft 

tot gevolg dat conform de geldende bestemming 

medewerking moet worden verleend aan ongewenste 

activiteiten en bouwaanvragen. In verband met de 

regievoering op de ontwikkeling is dat ondoelmatig. 

Zonder voorbereidingsbesluit bestaat minder 

zekerheid over het daadwerkelijk realiseren van de 

gewenste ontwikkeling van het betreffende gebied. 

Een dergelijk alternatief besluit wordt ontraden. 

Uitvoering 

Een besluit tot het nemen van het 

voorbereidingsbesluit wordt ter inzage gelegd. Tegen 

dat besluit staat geen bezwaar of beroep open. 

De fracties van Hof van Twente, 
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