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12ini01191 
1. Onderwerp: 
 

Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

10 mei / 5e cyclus 2012 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Het voorbereidingsbesluit heeft een beschermende werking waardoor het 
mogelijk is ongewenste ontwikkelingen in het betreffende gebied te weren. 
 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 
Raadsbesluit 
Kaart met daarin het gebied waarvoor een voorbereidingsbesluit wordt genomen. 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

n.v.t. 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

n.v.t. 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

n.v.t. 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: Dhr. J.W. Haverdil 

13 Meer informatie 
bij:  

M. Steenbeek, tel.: 0315 – 292 419 
e-mail: m.steenbeek@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
12int00330 

 
Datum raadsvergadering : 10 mei 2012  

 

Bundelnummer :  2  
 

 
 

 
 
Onderwerp  : Voorbereidingsbesluit centrum Terborg 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor gedeelten van het centrum van Terborg 
2. de datum van inwerkingtreding voor het besluit te laten bepalen op 12 juni 2012 
 
 
Inleiding 
Omdat de geldigheidsduur van het op 16 mei 2011 genomen voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van 
het centrum van Terborg afloopt, adviseren wij de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
voorbereidingsbesluit te nemen. 
 
Het gaat hierbij om het gebied van het centrum van Terborg, dat omgrenst wordt door 
− Aan de zuidzijde: het Gravenpad; 
− Aan de oostzijde: het fietspad nabij het St. Jorisplein en de Doetinchemseweg; 
− Aan de noordzijde: de bebouwing ten zuiden van de Walstraat; 
− Aan de westzijde: de Hoofdstaat en de Laan van Wisch. 
 
 
Samenvatting 
Voor gedeelten van het centrum van Terborg loopt de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit af. Om 
ongewenste ontwikkelingen te weren en ter bescherming van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is 
het nodig dat een nieuw voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. 
 
Meetbaar effect 
Het voorbereidingsbesluit heeft een beschermende werking waardoor het mogelijk is ongewenste 
ontwikkelingen te weren. 
 
Argumenten 

 
1.1 Een voorbereidingsbesluit, artikel 3.7 Wro, strekt tot bescherming van een bestemmingsplan in 

voorbereiding en maakt het mogelijk ongewenste ontwikkelingen te weren. 
 

 
2.1  Het geldende voorbereidingsbesluit loopt af op 12 juni 2012 
 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 



12ini01147         
 
 
 
Raadsvergadering d.d. 10 mei 2012, nr. 2 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2012; 
 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gedeelten van het centrum van 

Terborg. Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening 
en zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1509.VB028-VA01; 

2. De datum van inwerkingtreding van het besluit te bepalen op 12 juni 2012. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van  
10 mei 2012. 
 
 
 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
J. van Urk      J.P.M. Alberse 
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