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Raadsbeslt¡it

Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr.

Ondenrerp: Voorbereídingsbesluit supermarkten - grootschalige detaílhandel

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 detailhandelmet name supermarkten en grootschalige oétåitnandel voorzíen, raarã"iuoo, sommige vandeze activiteiten de ruimtelijkã gevorgen-onvordoende ínzicht erijk zijn;

overwegende dat: er voorkomen dient te worden dat er op ongewenste locaties binnen degemeente supermarkten en grootschalige detailhandefsbedrijien kunnen worden opgerichtwaardoor een (duurzame) ontwríchting van het voorzieningenniveau kan ontstaan;

overwegende dat: gnder supermarkt wordt verstaan in dit voorbereidingsbesluít: een vormvan grootschalige detailhandel waar in overwegende mate levensmiddãlen worden verkocht,waarbij de winkeleen minimum oppervlakte heãft van 300 *i:
overwegende dat: onder grootschalige detaílhandet wordt verstaan in dit
voorbereidíngsbesluít:. dat-het niet gàat om de omvang van de goederen, maar om deomvang van de winkel zelf. Grootschalige detailhandelsvestigiñgen z¡n minimaal g00 m.bruto vloeroppervlak. Voor grootschalige Oetaitnandefsvestigì'ngén g"ldt g""n
branchebeperking;

overwegende dat: het voorbereidingsbesluit alleen ziet op de nieuwvestiging van
su permarkten en/of grootschalige dêtailhandel ;

overwegende dat: door artíkel 3.3 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren wordtvoorkomen dat hetgebied minder geschikt gaåt worden vóor de op het pãrceel, kadastraalbekend gemeente G-emert, sectíe k, nummèr(s) 2902 en 3246, gewenste bestemming. Het ísnamelíjk niet wenselijk dat er gaten ontstaan in het straatbeeld vãn Gemert-Bakel. Daarnaastis het ook niet wensel¡-k dat ei daar gebouwen worden testoopt voor het creëren vanparkeerplaatsen en dergelijke;

overwegende dat: alle overige ontwikkelingen als gewenste planologische ontwikkelingenworden gezien en daarmee niet worden geraakt dõor het voorbereidr:ngsbesluit;

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

overwegende dat: op basis van de uitkomsten van de eventueel uit te voeren onderzoekenzal bepaald worden 
9f."9.n beperking op het gebied van nieuwvestiging van supermarktenen/of grootschalige detailhandel zal ãroeten plaatsvinden. Tevens iat Ãaaraanleidinghiervan mede de mate van beperking bekend worden;



overwegende dat: de vigerende bestemmingsplannen een conserverend karakter hebben;

Beslult

1' Een voorbereidíngsbesluit conform artikel 3.7 wet ruimtelijke ordening te nemen enhierbij te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbóreid voo, aie gronden
binnen het grondgebied van de gemeente Gemert-Bakelwaarop op giono van de tentiide van dít besluit vigerende beltemmingsplannen supermarkten en/of grootschalige
deta ithander 

!99_o9s1aa n ziin, zoars aangãgãu"n oþ o" verbeerdin j*ãi 
r n¡ nokenmerk NL. tMRO. 1 652.VBdetailhanoeÉvÁ01 ;2' te bepalen dat op grond van artikel 3.7 lid 4wro het verboden is het gebruik van degronden of bouwwerken van het bepaalde gebied te wijzigen voor nie-uwvestiging vansupermarkten. en/of nieuwvestiging van grootschalige detailhandel, maar voor hetoverige de gebruíks- en bouwmógðt¡rneãen van dJvigerende besiemmingsplannen

in stand te laten;
3' om te voorkomen dat het gebíed mínder geschikt wordt voor de realisatie van degewenste bestemming, artíkel 3.3 Wet ruimtelijke ordening u"n to"pã6ing teverklaren, op de locatie en gebouwen zoals in b¡gevoegoe oi.itage 

'2 
,.ndit besluitzijn weergegeven;

4' te bepalen dat in het kader van dit besluit onder'supermarkten'wordt verstaan: eenvorm van grootschalige detailhandelwaar ín overwegende mate levensmiddelen
worden verkocht, waarbij de winkel een minimum opiervtakte heeft urn g00 ;1,5' te bepalen dat in het kader van dit besluít onder'gróåtscnatige detailhandet,wordt
verstaan: dat het níet gaat om de g.mvang van de goederen,-maar om de omvang vande wínkel zelf- Grootschalige detailhande'isvestigirigen zijn minimaal g00 m, brutovloeroppervlak.. Voor grootáchalige detailhanoetéveltigingen geldt geen-
branchebeperking;

6. te bepafen dat in afwíjking van het gestelde, het college van B&w een
omgevingsvergunning kan verrenen, indien de activitàit:
3 l¡"1ín strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsptan; ofb' de locatie is gelegen binnen het beste"mmingsplan centrrimgebi'eã Gemert z0t2met ím rocodering : NL. I MRo. 1 652. centrrrg";"rtz0 1 2-vA0 1 

-bin 
nen dàbestemmingen waar reeds supermarkten of!rootsclralige detailhandelsvestigingen

kunnen worden gevestigd; of
c' de locatie Sint Wilbertsplein te Bakel, de voormalíge locatie C1000, plaatselijk
bekend adres Sínt wilbertsplein te _83!91,_bestemmiñgsptan Baket n¡¡íneeze De Ripsmet imrocodering : NL. I MRO. 1 652. B PBM R-vA02 r"id" bestem m íng Centrum n;

7 ' te bepalen dat indien er voor een deelgebied dan wel het gehele grondgebied eenander voorbereidingsbesluit van kracht ís, dit voorbereidinlsbestu'ít eveñeãn, u"nkracht btrjft;
8' het voorbereidíngs.besluit ter inzagete leggen op de in artikel 3.7 lid 7 wet ruimtelijke
^ ordening jo 3:42 Argemene wet bestuursieint båschreven wiize;9' het voorbereidingsbesluít in werking treedt op de dag van bekendmaking van hetvoorbereidírrgsbesluit



Aldus vastgesteld in
de raad voornoemd,
de griffier,

P.J van Boxtel

de raadsvergadering i0 november 2016.

voorzitter,

R. van

Pü|"g" 1: tekeníng p.lo. vgorlereidingsbesluit 'supermarkt en grootschatige detaithandet,;Bijlage 2: artiker 3.3 wet ruímterijke orãening sroopverbod.
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Verklaringen

kadastrale ondergrond

Voorbereidin gsbesluit'supermarkt en grootschalige detailhandel,

Gemeente Gernert-Bakel

NL.IMRO. I 652.VBdetaithandet-VA01

prcjectnr. BRO:

projeclnr.EP: EP_Rù2006_154

schaal: '1:75.000

fomaat: A3

deelplan:

status: vastgôsteld

concepl: dd-mm-llij / tek

voorontwerp; dd-mr.ilij / tek

ontwerp: dd-mFjüj / tek

vastgesteld: 1011-2016 / ES

wljzlging: dd-mm-¡ill / tek

wüziglng; dd-mm-jüj / tek

wljziglng: dd-mm{ili/ tek

laatste w¡jziglng; dd-mm-jijj / tek

bestandsnaam: [tDN.nummôr],dgn
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B 2: artikel 3.3 Wet ru ordeni
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De bebouwing zoals opgenomen in bovenstaande verbeelding mag níet worden gesloopt.Het gaat met name om de bebouwing omgeving zoals weergegeven in de legenda.
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