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Medewerker | 

idingsbesluit voor het gebied gelegen tussen de Kerkstraat, 

n onder g van de Wet openbaarheid van bestuur de 

houdingsbesluit en het voorbereidingsbesluit, inclusief 

met ingang van 

2021) vervalt. 

3. _ Te verklaren dat een bestemmi 

tussen de Kerkstraat, Wheer 

behorende situatietekening. 

4. Dit voorbereidingsbesluit in 

Argumenten 

Algemeen 

buiten het kernwinkelgebied van Goor. Met het besluit 

(nieuwe detailhandel) buiten het kernwinkelgebied t ni 2018 tot en met 

besluit te nemen voor het gebied tussen de Kerkstraat, de Wheei 

reden daarvoor was dat er een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplar r was 

ingediend met het verzoek de vergunde supermarkt positief in het beste 

nemen. Destijds liep tegen die betreffende vergunning nog hoger beroep En was er nog geen 

datum voor de zitting ingepland. Daarom is toen besloten om een nieuw voorbereidings- 

besluit te nemen zodat er, wachtende op de uitspraak van de Raad van State, geen nieuwe 

ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. 

Er is inmiddels duidelijkheid over de eerste omgevingsvergunning voor de supermarkt. Bij 

uitspraak van 23 januari 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

het hoger beroep van alle partijen ongegrond verklaard. De aangevallen uitspraak van de 

rechtbank is hiermee bevestigd. De omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt 

is daarmee onherroepelijk. 



Er is inmiddels ook duidelijkheid over de ingetrokken vergunning voor een uitrit op het 

perceel aan de Wheeme in Goor en over de verleende vergunning voor een uitrit nabij het 

adres Kerkstraat 2 in Goor. De rechtbank heeft in beide gevallen geoordeeld dat de 

vergunning terecht ingetrokken, dan wel verleend was. Tegen die uitspraken is door zowel 

derden als door vergunninghouder beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. In de uitspraak van de afdeling op 28 oktober 2020 is het hoger beroep 

ongegrond verklaard en de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Zowel de ingetrokken 

vergunning voor een uitrit op het perceel aan de Wheeme in Goor en over de verleende 

vergunning voor een uitrit nabij het adres Kerkstraat 2 in Goor zijn daarmee onherroepelijk. 

j 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor een gewijzigd bouwplan dat 

   

    
  

  

rocedure. Het pro forma beroep is op 21 januari 2021 aangevuld met 

enten. Op dit moment wordt er door de rechtbank Overijssel een 

ìg treden van een te nemen voorbereidings- 

ingsvergunningen voor bouw- en 

    

  

  

   

  

   
  

   

   

besluit dienen beslissing&n over aanvr: 

aanlegactiviteiten, die in overeenstem| 

it, te worden aangehouden 

ediend vóór de inwerking- 

treding van een voorbereidingsbeslüit diei an het geldende bestem- 

mingsplan. Dit is geregeld in artikel 33 jen omgevingsrecht 

(Wabo). 

voorbereid. 

Artikel 3.7 van de Wro geeft de gemeenteraad de bevoegdheid eer sluit te 

nemen. Hiermee verklaard de gemeenteraad dat er een bestemmi ereiding is 

voor het betreffende gebied. Voorbereidingsbesluiten worden in sommige en niet 

opgevolgd door een ontwerpbestemmingsplan maar door een nieuw vo idingsbesluit. 

Uit de tekst van artikel 3.7 Wro volgt niet dat er geen nieuw voorbereidingsbesluit mag 

worden genomen, indien het eerdere voorbereidingsbesluit is vervallen, zonder dat een 

planherziening daadwerkelijk in voorbereiding is genomen. De herhaling van voorbereidings- 

besluiten leidt niet tot permanente voorbereidingsbescherming (zie vorenstaande). 

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar en beroep open omdat het op de 

zogenaamde negatieve lijst van artikel 8:5 Awb is vermeld. 



Begrenzing voorbereidingsbesluit 

Voorgesteld wordt een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied tussen de Kerkstraat, 

de Wheeme en de Laarstraat. Het gaat om de percelen die plaatselijk bekend staan als de 

Kerkstraat 2, 10, 14 en 16 in Goor. Dit overeenkomstig de bij het raadsbesluit behorende 

situatietekening met de begrenzing van het gebied waar het voorbereidingsbesluit betrekking 

op heeft. 

Concrete bouwplannen 

Voor herontwikkeling van deze locatie bestaat een concreet bouwvoornemen. De vergunning 

van 28 mei 2018 voor de supermarkt is met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht- 

Ie Raad van State op 23 januari 2019 onherroepelijk geworden. De verleende 

   

   

     

   

    
  

  

   

    

   
  

   

   

ktober 2020 onherroepelijk geworden. Op 24 januari 2020 is een 

ning voor een aangepast bouwplan (met laden/lossen Kerkstraat) verleend. 

Ining is beroep ingesteld. In afwachting van een uitspraak van de Afdeling 

de Raad van State kan een voorbereidingsbesluit worden 

sbesluit in werking treedt. Op grond van artikel 3.7 lid 

kend gemaakt door de ter inzage legging er van. 

behandelen en de stukken (vooralsnog 

heeft op 24 augustus 2021 geheimho 

Ons college verzoekt uw raad o 

gelezen in samenhang met artikel 

baarheid van bestuur (Wob) de gehei 

voorbereidingsbesluit, inclusief de daart 

dat deze geheimhouding met ingang van 

(15 september 2021) vervalt. 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betreft het voorkor 

benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken rechts; 

treedt voordat het besluit in werking treedt, is het mogelijk dat in d el een 

aanvraag om omgevingsvergunning wordt gedaan voor een niet 

ontwikkeling. Dit zou de werking van een voorbereidingsbesluit frustreren 

daarmee onevenredig benadelen. 

gemeente 

Samenvatting 

Op grond van de Wro kan een eerder voorbereidingsbesluit worden opgevolgd door een 

nieuw voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit voorkomt ongewenste ontwikkelingen 

en bevriest als het ware de huidige situatie gedurende een jaar, tenzij dit besluit eerder wordt 

opgevolgd door een ontwerpbestemmingsplan. Mocht er dan een nieuwe aanvraag 

omgevingsvergunning worden ingediend, bijvoorbeeld voor een gewijzigd bouwplan, dan 

wordt deze voor de duur van het voorbereidingsbesluit aangehouden. Het nemen van het 

voorbereidingsbesluit is in lijn met de opdracht van de gemeenteraad aan het College om de 

bouw van een supermarkt op de aangegeven locatie als ongewenste planologische 

ontwikkeling te behandelen. 



Risico’s 

Een voorbereidingsbesluit wordt genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en 

wordt dan opgevolgd door een ontwerpbestemmingsplan waarin de ongewenste ontwikke- 

lingen niet mogellijk zijn. Bij voorliggende locatie zijn er al twee omgevingsvergunningen 

verleend voor de ongewenste ontwikkeling (een supermarkt) waarvan er 1 onherroepelijk is. 

Er is daarmee een reëel risico dat het doel tot het tegengaan van ongewenste ontwikke- 

lingen niet wordt bereikt. 

Alternatieven 

1. Geen voorbereidingsbesluit nemen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt dan 

toetst aan het geldende bestemmingsplan ‘Goor centrum e.0.’ waarbinnen 

lel op deze locatie mogelijk is. 

pbestemmingsplan ter inzage leggen. Aangezien er een onherroepelijke 

(ergunning ligt, zal deze daarin positief bestemd moeten worden. 
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. Nauta-van Moorsel MPM 

Bijlage: 

1. _ Situatietekening 


