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Onderwerp
Toetsing marktbehoefte supermarkt stad Steenbergen

Steenbergen; 26 april 2016.

Aan de raad,
1.

Inleiding

In het tweede halfjaar van 2015 hebben zowel de Aldi als de Lidl aangegeven hun winkelvloeroppervlak
te vergroten in Steenbergen. Dit heeft het college doen besluiten om een uitgangspuntennotitie op te
stellen. Deze is op 23 september 2015 door het college vastgesteld en aan uw raad ter informatie
aangeboden. Hierdoor is het proces bepaald en de supermarkten verzocht hun uitbreidingsbehoefte te
onderbouwen. Zowel Aldi als Lidl hebben met de inlevering van een rapport aan dat verzoek voldaan.
Extern advies van BRO in opdracht van de gemeente onderschrijft de onderbouwing van beide rapporten
en concludeert dat de door beide supermarkten gevraagde uitbreidingsruimte van beide supermarkten
beschikbaar is. Graag informeren wij u over de inhoud van de drie rapporten en de naar aanleiding van
deze drie rapporten bepaald vervolg proces. Het college heeft op grond van artikel 25 lid 2. Gemeentewet
juncto artikel 10. lid 1 onder c. Wet openbaarheid bestuur besloten de rapporten met het kenmerk
BM1601065, 1505660, 1505619 en 1505620 geheim te laten verklaren en vraagt u hetzelfde te besluiten.
Op deze manier trachten wij u kennis te laten nemen van alle informatie zonder gevoelige
bedrijfsinformatie openbaar te maken.
2.

Overwegingen

Geadviseerd wordt om de bijgesloten rapporten Steenbergen, 'beoordeling marktbehoefte onderzoeken
supermarkten Gemeente Steenbergen' van BRO in opdracht van gemeenten, het ruimtelijk economisch
onderzoeksrapport 'Uitbreidingsbehoefte Aldi Steenbergen' en het onderzoeksrapport 'Marktverkenning
Lidl Steenbergen' op grond van artikel 25 lid 2. Gemeentewet juncto artikel 10. lid 1 onder c. Wet
openbaarheid van bestuur geheim te laten verklaren.
Artikel 10 lid 1. onder c. luidt: Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit: bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
Zowel de Aldi als de Lidl hebben beide verzocht om de rapporten niet openbaar te maken gezien de
bedrijfsgevoelige informatie die de stukken bevatten. Ze vragen om uitsluitend onder geheimhouding de
gemeenteraad te informeren over de rapporten.
3. Middelen

Eventuele financiële middelen voor extern advies en ondersteuning bij planvorming zullen worden gedekt
door de initiatiefnemer in de vorm van een anterieure overeenkomst volgens het kostenverhaal van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Steenbergs grondbeleid.
4.

Risico's

Het communiceren van de juiste en meest volledige informatie is van groot belang gelet op het
Ter inzage ligt:

maatschappelijke en economisch belang van dit onderwerp. Communicatie van onjuiste of onvolledige
informatie kan tot onrust en risico's leiden. Het is logisch dat goede communicatie naar raad,
ondernemers en derden van belang is om mogelijk procesonduidelijkheid, ruis en risico's te voorkomen.
Twee supermarkten hebben aangegeven een uitbreidingsbehoefte te hebben. De andere supermarkten
hebben dit niet gedaan. Het risico bestaat dat zij in de procedure bezwaar gaan maken vanuit competitief
oogpunt. Transparante, vroegtijdige communicatie in hun richting kan dit risico beperken.
In de voorbereidende fase is niet alleen gesproken met ondernemers zelf, maar ook met partijen die
namens hen onderzoek verrichten. Het risico bestaat dat een ongecoördineerde informatievoorziening de
verhoudingen tussen gemeente, ondernemer/initiatiefnemer en adviseurs/derden vertroebelt. Daardoor
kan ruis in het proces ontstaan waardoor mogelijk (financiële) claims ontstaan van niet gehonoreerde
initiatieven. Dit kan worden voorkomen door enkel met de eigenaren/ondernemers/ initiatiefnemers te
communiceren of met hun formeel benoemde vertegenwoordigers.
5.

Communicatie/Aanpak

Het college heeft op basis van de rapporten besloten het proces met beide supermarkten te vervolgen en
het ontwikkeltraject te continueren. In het vervolg proces zullen de supermarkten separaat uitgenodigd
worden om hun plan in te dienen voor de locatie- en vestigingsontwikkelingen met in achtneming van de
Ladder voor duurzame verstedelijking. Besluiten en informatieverstrekking tijdens het vervolgproces zal
worden opgenomen in opvolgende B&W nota's en raadsstukken wanneer vereist/ gewenst.
De documenten worden u voor kennisgeving aangeboden. Zo bent u volledig op de hoogte over de
achtergrond en afweging van het college om het proces met beide supermarkten te vervolgen.
Wel wordt geadviseerd om de drie rapporten op grond van op basis artikel 25 lid 2. Gemeentewet juncto
artikel 10. lid 1 onder c. Wet openbaarheid van bestuur geheim te laten verklaren.
6. Voorstel

1.
2.

Kennis nemen van het vervolgproces en bijgevoegde documenten.
Besluiten op grond van artikel 25 lid 2. Gemeentewet juncto artikel 10. lid 1 onder c. Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de documenten met het kenmerk
BM1601065, 1505660, 150Ş619 en 1505620 tot het moment dat procedures afgewikkeld zijn.
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