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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In de raadsvergadering van september 2016 heeft u een amendement aangenomen over de wens tot het 
realiseren van een tweede discountsupermarkt in Dinteloord op de locatie Westerstraat 56. Omdat er bij 
een supermarkt voldoende parkeergelegenheid noodzakelijk is en deze alleen valt te realiseren op het 
tegenover liggende gemeentelijke perceel waar de brandweerkazerne is gelegen is het noodzakelijk om 
de brandweerkazerne te verplaatsen. 

2. Achtergrond 
In de structuurvisie is opgenomen dat een tweede supermarkt in Dinteloord gevestigd dient te worden 
binnen een bepaalde zone. De Westerstraat is gelegen binnen deze zone en voldoet hieraan. Naast de 
ligging is van belang dat er voldoende behoefte is naar een tweede supermarkt in Dinteloord. Tot nu toe is 
dit nog niet aangetoond. Wij kunnen u dan ook nu alleen informatie geven over de kosten en andere 
knelpunten en niet over de behoefte. De behoefte dient door de initiatiefnemer te worden aangetoond en 
zal door ons worden getoetst op basis van de ladder voor duurzame verstedelijking. De ladder voor 
duurzame verstedelijking is landelijke wetgeving vastgelegd in het Besluit Ruimtelijke ordening waaraan 
uw gemeenteraad zich dient te houden. 

3. Overwegingen 
Een aantal aandachtspunten voor de ontwikkeling van de locatie Westerstraat 56 als discountsupermarkt 
zijn bekeken. 
Planologie m.u.v. de ladder voor duurzame verstedelijking 
Planologisch gezien is er vooral een probleem te verwachten waar het betreft de hoeveelheid te 
realiseren parkeergelegenheid. 
Er kunnen op het gemeentelijke terrein hoek Westerstraat/Zuideinde, waaronder de locatie van de huidige 
brandweerkazerne, ongeveer 54 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De norm (landelijke richtlijn Crow) 
voor een discountsupermarkt in weinig stedelijk gebied buiten het centrum ligt tussen 6,5 en 8,5 
parkeerplaats per 100m2 bedrijfsvloeroppervlakte. De totale bedrijfsvloeroppervlakte ligt rond de 1200m2. 
Dit komt neer op een noodzaak van minmaal 78 parkeerplaatsen (12 x 6,5). Mogelijk kun je hier ook een 
lagere norm aanhouden en de ligging beschouwen als in het schil overloopgebied van het centrum. Dan 
ligt de norm tussen 4,6 en 6,6 parkeerplaats per 100m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Als je uitgaat van de 
lagere norm schiloverloopgebied van 4,6 kom je uit op 56 parkeerplaatsen. Echt wenselijk is dit niet 
omdat er in Dinteloord al sprake is van een parkeerprobleem in het centrum en de nabijheid van het 
centrum. Dit probleem zal dus vergroot worden. Gelet hierop zijn wij dus uitgegaan van de strengere 
normen qua parkeren. Op basis van de hoeveelheid ruimte om parkeergelegenheid te kunnen realiseren 
is de locatie van de brandweerkazerne en het naast gelegen parkeerterrein te klein. De enige optie is om 
het naast gelegen perceel aan de Westerstraat 47 aan te kopen. De hoeveelheid parkeergelegenheid is 
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dan nog aan de krappe kant. Uit een eerste globale studie gemaakt door aannemersbedrijf Huysmans (de 
initiatiefnemer) blijkt dat er dan maximaal 77 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. In de praktijk 
zal dit waarschijnlijk minder zijn omdat er bijvoorbeeld ook minder valide parkeerplaatsen, die breder zijn 
dan reguliere parkeerplaatsen, dienen te worden aangelegd en er nog nader gekeken moet worden naar 
de draaicirkels die auto's nodig hebben om in - en uit een parkeerplaats te rijden. Duidelijk is in ieder 
geval wel dat de initiatiefnemer dus meer grond moeten aankopen dan alleen de grond van de 
brandweerkazerne en het huidige tijdelijke parkeerterrein omdat er anders een parkeerprobleem ontstaat. 
Hoewel niet zozeer direct gekoppeld aan de vestiging van een supermarkt wijzen wij u erop dat er tijdelijk 
extra parkeergelegenheid is gecreëerd in Dinteloord op de locatie op de hoek Zuideinde/Westerstraat. 
Deze parkeergelegenheid wordt dan gereserveerd voor de supermarkt. Ook over het wegvallen van dit 
tijdelijke parkeerterrein of het evt. compenseren elders, zult u als alles doorgaat een besluit dienen te 
nemen. 
Een ander belangrijk aandachtspunt betreft het laden en lossen, zowel qua geluid op de woningen in de 
omgeving als verkeerskundig. Dit is een belangrijk punt van aandacht in een evt. vervolgproces. 
Natuurlijk zijn er nog andere planologische zaken van belang. Dit zal nog nader meer op detailniveau 
dienen te worden bekeken bij de verdere uitvoering. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat andere 
punten niet voor onoverkomelijke problemen zullen zorgen. 

Verplaatsing brandweerkazerne: 
De regionale brandweer ziet geen noodzaak tot verplaatsing van de kazerne maar zij staan er niet bij 
voorbaat negatief tegenover. Als de brandweerkazerne verplaatst zou moeten worden, willen zij in ieder 
geval niet dat de kazerne bij het nieuwe sportpark naast de ambulancepost komt te staan. Dit omdat dit 
tot vertraging lijdt van de aanrijtijden. De vrijwilligers die in Dinteloord wonen, dienen zo snel mogelijk bij 
de brandweerkazerne te zijn. Door de afgelegen ligging wordt dit niet gewaarborgd. Als de 
brandweerkazerne naar een andere locatie dient te gaan, moet dit dus in Dinteloord zelf zijn. Daarnaast is 
de brandweer het ook niet eens met de locatie bij het sportpark omdat het wenselijk is om de kazerne zo 
dicht mogelijk bij de meest risicovolle objecten te situeren, zoals scholen en bejaardencentra. 

Kosten/inkomstenderving: 
De brandweerkazerne dient opnieuw te worden gebouwd. De extra kosten die samenhangen met de 
verplaatsing van de brandweerkazerne, inclusief ambtelijke kosten en kosten mogelijke kosten 
aanpassing bestemmingsplan voor de verplaatsing van de brandweerkazerne, worden geschat op 6 
745.000, -. Waarbij nog geen rekening is gehouden met eisen in het kader van het convenant duurzaam 
bouwen en uit is gegaan van een goedkope grondprijs voor de grond waar de nieuwe brandweerkazerne 
dient te worden gebouwd. 

Daarnaast is er sprake van inkomstenderving en heeft de huidige kazerne nog een boekwaarde. De 
bestaande woon- en maatschappelijke bestemming dienen te worden wegbestemd, dit zorgt voor de 
genoemde inkomstenderving. Hiertegenover staat de beperkte opbrengst van grond, uitgaande van een 
parkeerbestemming zonder bebouwingsmogelijkheden Bij het kopje middelen vindt u een nadere 
detaillering. 

Conclusie 
A. Er is nog geen duidelijkheid of er wel voldoende behoefte is voor de vestiging van een tweede 

supermarkt in Dinteloord. Dit zal de initiatiefnemer nog moeten aantonen. 
B. De locatie Westerstraat 56 kan alleen maar worden ontwikkeld als naast de brandweerkazerne en 

het naastgelegen tijdelijke parkeerterrein (in bezit van de gemeente) één of twee naastgelegen 
percelen worden aangekocht door de initiatiefnemer, aannemersbedrijf Huysmans. 

C. De regionale brandweer wil de kazerne niet verplaatsen naar de locatie nabij het nieuwe 
sportpark. Er zal dus nog moeten worden gezocht naar een andere geschikte locatie voor de 
brandweerkazerne. 

2 



D. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne en het wegbestemmen van de woonbestemming op 
de grond bedoeld voor de realisering van het parkeerterrein brengt aanzienlijke kosten met zich 
mee, waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden in de meerjarenbegroting (zie middelen). 

E. Hoewel er nog vele hobbels zijn te nemen is het niet bij voorbaat uitgesloten dat er aan de 
Westerstraat 56 in Dinteloord een discount-supermarkt kan worden gevestigd. 

4. Middelen 
Inschatting kosten bouw nieuwe brandweerkazerne, inclusief sloopkosten huidige kazerne, aanleggen 
infrastructuur, verharding etc.: C 725.000, - incl. btw. 
Overige kosten ambtelijke kosten, maken bestemmingplan: 6 20.000, -
Totaal te verwachten kosten direct samenhangend met verplaatsing brandweerkazerne ĉ 745.000, - incl 
btw 

Afschrijving boekwaarde huidige brandweerkazerne 6 37.700, -

Inkomstenderving als gevolg van wijziging bestemmingsplan naar parkeerterrein 
Huidige grondoppervlakte met woonbestemming is 625m2 x 225, excl. btw = C 140.625, -
Huidige grondoppervlakte met maatschappelijke bestemming 861,5m2 x 6 100, - excl.btw (niet getaxeerd, 
globale inschatt ing^ C 86.150, -

Opbrengsten: verkoop grond 1486,5m2 X 6 25, - (prijs nog niet getaxeerd, globale schatting op basis van 
gebruik parkeerterrein zonder bebouwing= 6 37.162,5 excl.btw) 

De totale inkomstenderving bedraagt dan 6 189.612,50 

Om de opbrengsten te verhogen kan de keuze worden gemaakt om de grond te verkopen tegen de prijs 
van de huidige bestemming. Omdat er geen noodzaak is tot verplaatsing van de brandweerkazerne en dit 
eventueel alleen gedaan zou worden om de vestiging van de supermarkt mogelijk te maken, is het ook 
mogelijk om de initiatiefnemer een gedeelte of de gehele kosten van de verplaatsing te laten dragen. Op 
dit moment hoeft hierover geen keuze te worden gemaakt en gaat het enkel om het inzichtelijk maken op 
hoofdlijnen van de consequenties van de vestiging van een discountsupermarkt aan de Westerstraat 56 
in Dinteloord zoals aangegeven in uw amendement. 

5. Risico's 
Op dit moment zijn er geen risico's. 

6. Communicatie/Aanpak 
De initiatiefnemer en de winkeliersvereniging zullen op de hoogte worden gebracht van uw besluit. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om verder te gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden tot het vestigen van een 
discountsupermarkt aan de Westerstraat 56 in Dinteloord. Waarbij het noodzakelijk is dat als eerste stap 
op basis van de ladder voor duurzame verstedelijking een behoefte-onderzoek wordt uitgevoerd door de 
initiatiefnemer. 

Hoogachtend 

óeje de burgemeester 
a 


