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Verslag: Overleg ontwikkeling bedrijfslocatie Karei Doormanstraat en wens tot vestiging tweede 
supermarkt
Datum : 23 november 2017
Tijd : 11:00 uur
Locatie : Gemeentehuis Steenbergen
Onderwerp: Ontwikkeling bedrijfslocatie gebroeders Huijsmans aan de Karei Doormanstraat /wens
tot realisering tweede supermarkt

Aanwezig:
Namens de gebroeders Huijsmans:
E. Huijsmans 
R. Huijsmans

Namens de gemeente:
Wethouder P. Lepolder (ruimtelijke ordening)
Wethouder M. Vos (economische zaken)
P. Coban (beleidsmedewerker economische zaken)
M. Meulblok (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)

Afwezig:

Afwezigheid adviseur adviesbureau Kardol
Het adviesbureau was uitgenodigd voor het overleg maar is niet aanwezig. De heren Huijsmans geven 
aan dat dit niet nodig is omdat het advies van BRO duidelijk is, omdat BRO al in 2013 positief 
geadviseerd heeft over een discounter in Dinteloord. De vragen die er waren naar aanleiding van de 
Dpo zijn door R. Huijsmans beantwoord. De heer Meulblok geeft aan dat de beantwoording 
onvoldoende is om als basis te dienen voor de te volgen bestemmingsplanwijziging.

Ladder voor duurzame verstedeliikinq/beantwoordina zes toeaestuurde vragen naar aanleiding van
het DPO opqesteld door adviesbureau Kardol
De heren Huijsmans geven aan dat het advies van Kardol duidelijk was. De heer Meulblok geeft aan 
dat een goede onderbouwing van de behoefte essentieel is om het plan te laten slagen. De kans dat 
dit bij de Raad van State uitkomt, is vrijwel ÎOOVo gelet op het te verwachten verzet vanuit de 
winkeliersvereniging. Het is dan ook van het grootste belang in het kader van een goede 
onderbouwing van de ladder voor duurzame verstedelijking dat de behoefte aan een tweede 
supermarkt goed in beeld wordt gebracht. Er wordt afgesproken dat er met de heer Meulblok en 
mevrouw Coban nog een apart overleg wordt ingepland om verder in te gaan op de vragen als het kan 
in bijzijn van het adviesbureau dat het rapport heeft opgesteld. De gebroeders Huijsmans nemen het 
initiatief om dit overleg in te plannen.

Principebesluit uitbreiding Lidl
De heren Huijsmans vinden het onbegrijpelijk dat er een principebesluit is genomen door het college 
om de Lidl te laten uitbreiden. Er zijn al meer dan genoeg supermarkten in Steenbergen en in 
Dinteloord is één supermarkt te weinig. Wethouder Lepolder geeft aan dat de Lidl in Steenbergen wil 
blijven. Ter plaatse kon na lange studie van een aantal járen niet uitgebreid worden. Momenteel wordt 
gekeken naar de planologische haalbaarheid van de ontwikkeling van een nieuwe locatie waarbij nog 
niet gekeken kan worden naar mogelijke initiatieven elders in de gemeente die nog niet concreet zijn, 
zoals de plannen voorde vestiging van een tweede supermarkt in Dinteloord. Dhr.Huijsmans vraagt 
hoe het kan zijn dat ten tijde van de beoordeling van de DPO van Lidl/Aldi het niet bekend zou zijn bij 
de Gemeente en initiatiefnemers Aldi en Lidl dat er supermarkt ontwikkelingsplannen waren voor en in 
Dinteloord. Sedert 2005 zijn er door de gebroeders Huijsmans vele verzoeken gedaan om te komen 
tot een tweede supermarkt in Dinteloord. Overleggen zijn gevoerd met ambtenaren en wethouders. In 
de raadsvergaderingen is de tweede supermarkt veelvuldig aan de orde geweest, tot op heden. 
Stedenbouwkundige producties en Dpo's zijn gemaakt op diverse locaties. Voorts wordt de 2e
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supermarkt in de structuurvisie en dorps ontwikkelingsplan genoemd. En als dan nog de Aldi en Lidl 
het niet hadden geweten, had de Gemeente Steenbergen hun er wel op kunnen attenderen van het 
plan in de kern Dinteloord. E. Huijsmans zegt dat er geen ruimte is in kern van Steenbergen U voegt 
ten onrechte de inwoners van de zelfvoorzienende kern Dinteloord bij aan het aantal van de kern 
Steenbergen. Gemeente vertelt dat verplaatsing van de Lidl wel betekent dat de huidige locatie 
gesaneerd moet worden en de winkel bestemming eraf moet. Lidl is geen eigenaar van het pand en 
zal in overleg moeten met de eigenaar voordat er gesproken kan worden over een verplaatsing. De 
reden waarom de plannen in Dinteloord niet zijn meegenomenbij-debeoordeling voor de 
uitbreidingsplannen van de Lidl is gelegen-in-het feit dat deze plannen nog onvoldoende concreet zijn
om mee te nemen.

Nieuwvestiaina supermarkt Grote Kerkstraat
Aan de Grote Kerkstraat is een nieuwe supermarkt gevestigd. De gebroeders vragen of er een DPO is 
overlegd voordat de gemeente hier toestemming voor heeft gegeven. Wethouder Lepolder antwoordt 
hierop dat het bestemmingsplan dat ter plaatste geldt dit toelaat en dat hierdoor de gemeente geen 
weigeringsgronden heeft. Als het bestemmingsplan voldoet hoeft er geen behoefteonderzoek op basis 
van de ladder voor duurzame verstedelijking te worden uitgevoerd, de DPO is niet uitgevoerd.. Erik 
Huijsmans vraagt aan de wethouders of zij zich ervan bewust zijn dat dit ten koste gaat van het 
beschikbare aantal supermarktmeters in de kern Steenbergen, eventuele plannen (Aldi Lidl) voor de 
kern Steenbergen dienen daar rekening mee te houden. Als antwoord wordt aangegeven dat hiermee 
rekening zal dienen te worden gehouden indien er bij de uitbreidingsplannen een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.

Moaeliike uitbreiding Aldi in Steenbergen
Met de Aldi zijn gesprekken gaande om te kijken of er mogelijkheden zijn om ter plaatse aan de 
Westdam uit te breiden. Het bestemmingsplan laat al uitbreidingsmogelijkheden toe. Dus hier moet 
het college als er daadwerkelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend aan 
meewerken. Dit betreft dus geen planologische uitbreiding van de vierkante meters aan supermarkt 
capaciteit, Dhr. Huijsmans zegt wederom; let op het beschikbare aantal supermarktmeters na de 
vestiging van een nieuwe supermarkt aan de Grote Kerkstraat. Het antwoord hierop is wederom 
hetzelfde als bij het vorige punt als het bestemmingsplan al voldoet is het niet noodzakelijk om een 
behoefteonderzoek te doen.

Welke supermarktketen wil zich in Dinteloord vestigen
Wethouder Lepolder vraagt welke supermarktketen zich wil vestigen in Dinteloord. De heer R. 
Huijsmans geeft aan dat we de naam van de keten nog niet bekend maken, wij zijn de initiatiefnemer 
en wij willen geen ruis op de lijn. Wethouder Lepolder geeft aan dat hieraan wel bezwaren kleven. Als 
we planologisch meewerken als gemeente aan het wijzigen van het bestemmingsplan voor een 
supermarkt dan willen we ook wel zeker weten dat er een supermarkt komt en niet dat er een 
bestemming ligt waarvan geen gebruik wordt gemaakt.

WOB verzoek gegevens via de e-mail
De gebroeders Huijsmans hebben via de e-mail een Wob verzoek om informatie ingediend. Dit kan 
alleen via een brief. Het is ook mogelijk om het gedane Wobverzoek in te trekken en gewoon om 
informatie te vragen. Dan beschik je sneller over de gevraagde informatie. Dhr. Huijsmans vraagt of er 
afspraken gemaakt zijn tussen de gemeente Steenbergen en Aldi/ Lidl. Wethouder Vos meldt dat er 
geen concrete toezeggingen zijn gedaan aan de Supermarktorganisaties, ze zijn nog niets verder dan 
de gebroeders Huijsmans. alleen dat er een principe verzoek door de Lidl is gedaan, voorts staat er 
niets geheims in. Dhr. Huijsmans vraagt om de betreffende stukken dan gewoon te verstrekken.
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