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Verzoek tot vestiging tweede supermarkt in Dinteloord 
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Aan de Raad, 
Inleiding/Achtergrond 
In de door u in mei 2012 vastgestelde structuurvisie, is voor de kern Dinteloord opgenomen dat de 
vestiging van een tweede supermarkt in een bepaalde zone rond het winkelcentrum tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren, mits uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor een tweede supermarkt. De eigenaren 
van een bedrijfsperceel gelegen tussen de Westerstraat en Westgroeneweg hebben op 26 maart 2013 
een haalbaarheidsonderzoek aangeleverd. Naar aanleiding van dit ingediende onderzoek is vanuit de 
gemeente een second-opinion aangevraagd bij een ter zake kundig adviesbureau. Tevens is in het kader 
van een zorgvuldige besluitvorming de mening gevaagd van de winkeliersvereniging Dinteloord-
Winkeloord. 

Overwegingen 
Haalbaarheidsonderzoek 
Het haalbaarheidsonderzoek van de initiatiefnemer is als bijlage bijgevoegd en heeft kort samengevat de 
volgende inhoud: 
In het rapport wordt gesteld dat een tweede supermarkt in Dinteloord levensvatbaar is, mits er sprake is 
van een discount supermarkt. Er is in het rapport een zogenaamde marktruimteberekening gemaakt, 
waarbij uitgegaan wordt van een minimumvariant en een maximumvariant. Als wordt uitgegaan van de 
minimumvariant is er geen marktruimte voor een tweede discountsupermarkt. Bij de maximale variant is 
er wel ruimte voor een tweede discountsupermarkt in Dinteloord. Het verschil tussen de minimum en 
maximumvariant zit in het feit dat in de maximumvariant er van wordt uitgegaan dat er vanuit andere 
kenen in de omgeving, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Kruisland, Welberg, De Heen, Ooltgensplaat, 
Willemstad, Heijningen, Fijnaart Oud-Gastel Standaardbuiten en Stampersgat meer mensen naar 
Dinteloord zullen komen dan in de minimumvariant. De maximumvariant wordt realistisch genoemd 
omdat Dinteloord een aantrekkelijk winkelcentrum heeft met een belangrijke publiekstrekker als de 
Action. 

Second-opinion: 
In de second-opinion staat opgenomen dat de grote aantrekkingskracht op mensen van buiten het dorp 
(koopkrachttoevloeiing) te hoog wordt ingeschat in het haalbaarheidsonderzoek. De conclusie wordt 
getrokken dat de komst van een tweede supermarkt in welke vorm dan ook onwenselijk is, omdat er 
onvoldoende economische ruimte is voor twee supermarkten. Toevoeging van een tweede supermarkt 
kan tot gevolg hebben dat de bestaande full-service supermarkt (Albert Heijn) wegvalt of de tweede 
supermarkt zelfs niet levensvatbaar is. 

Standpunt winkeliersvereniging Dinteloord-Winkeloord 
Het is niet acceptabel om buiten het centrum een tweede supermarkt te vestigen. Het gevaar bestaat dat 
één van de supermarkten haar deuren zal moeten sluiten. In het slechtste scenario is dit de huidige 



supermarkt in de winkelkern van Dinteloord. Er zou dan mogelijk een leegstand van 1100 m2 kunnen 
ontstaan in het (hartje) centrum. 

Op basis van de second-opinion zijn wij tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende ruimte aanwezig is 
om planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van een tweede supermarkt buiten het 
centrum van Dinteloord. Er wordt niet voldaan aan de eis die is opgenomen in de structuurvisie dat 
aangetoond moet zijn dat er voldoende ruimte is voor de vestiging van een tweede supermarkt. 

Risico's 
Het risico op leegstand midden in het centrum wordt hoog geschat en als onwenselijk gezien wat mede 
heeft geleid tot het besluit om geen planologische medewerking te verlenen om een tweede supermarkt 
te vestigen in Dinteloord aan de Westerstraat/Westgroeneweg. 
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