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Onderwerp  : Vaststellen voorbereidingsbesluit diverse locaties centrum Ulft 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Ir. Sassenstraat 5-5A, 8-10, 20-
20A-20B, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met identificatiecode 
NL.IMRO.1509.VB030-VA01; 

2. met het oog op de herontwikkeling van het centrum van Ulft voor deze locaties te verklaren, dat het 
verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken te wijzigen.  

3. te bepalen, dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 24 oktober 2013. 

 
Aanleiding 
In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen is een bestemmingsplan in voorbereiding voor het 
centrum van Ulft, dat begrensd wordt door het Dru-gebied, de Oude IJssel, de Bongersstraat, de 
Heggenseveld en de Debbeshoek. In dit gebied zijn enkele leegstaande winkelpanden gesitueerd, die buiten 
het kernwinkelgebied zijn gelegen, zoals dat bij het structuurplan “Centrum Ulft” in 2007 is vastgesteld. Met 
het oog op de huidige leegstand en het deels gebruik van deze detailhandelsbestemmingen voor andere 
doeleinden, is het gewenst de vinger aan de pols te houden om mogelijk ongewenste ontwikkelingen in 
relatie tot met name het kernwinkelgebied, te kunnen aanhouden.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen, dat in de periode, dat een nieuw bestemmingsplan 
wordt voorbereid, medewerking moet worden verleend aan plannen, die in overeenstemming zijn 
met het huidige bestemmingsplan voor het centrum van Ulft, maar die niet passen in het nieuwe 
ruimtelijke beleidskader. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het voorbereidingsbesluit strekt tot bescherming van een bestemmingsplan in voorbereiding en 

maakt het mogelijk ongewenste ontwikkelingen te weren. 
2.  

2.1 Met het oog op situaties van leegstand is het wenselijk om naast bouwactiviteiten tevens 
ingebruikneming te kunnen aanhouden. 

 
Uitvoering 
 
Planning 

• Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.  
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