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Onderwerp Aanvraag vergunning Lidl

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee
*Betreft toelichtende vrogen von technische aard

Beleidsterrein Vergunningverlening/ Ruimtetij ke Ordening

Portefeuittehouder Wethouder Lok/Wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

Van bewoners uit de Kroeven hebben wij vernomen dat de Lidl een vergunningsaanvraag
heeft ingediend. Wij hebben begrepen dat de Lidl voornemens is om over de gehele lengte
(inclusief het pand van de drogisterij datzr¡ hebben aangekocht) aan de voorkant uit te
bouwen. Over deze aanvraag heeft de VLP de navolgende vragen:

1. Klopt onze informatie dat de Lidl een vergunningsaanvraag heeft ingediend? Zo ja,
wat is het plan van de Lidl/waarvoor is de vergunningsaanvraag gedaan?

2. Past de ingediende vergunningsaanvraag binnen het bestemmingsplan?
3. ls het college voornemens om de grondstrook voor de Lidl te verkopen aan de Lidl?
4. ls de buurt al geïnformeerd over de plannen? Zo ja, op welke w¡ze? Zo nee,

wanneer bent u voornemens om dat te doen?
5. De vrees van de omwonenden van de Lidl is dat de Lidl niet langer fungeert als

buurtsuper maar een trekpleister wordt voor de gehele gemeente. Het parkeren bij
de Lidl is momenteel al lastig. Hoe verwacht het college dit op te lossen als de Lidl
uitbreidt?

6- Daarnaast hebben wij vernomen dat ook aan de achterzijde wijzigingen plaats gaan
vinden. Kunt u ons toelichten wat er wordt gewijzigd bij het laden en lossen?

Namens de fractie van de VLP
Evelien van der Star



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja, op 9 april 2018 heeft Lidl Nederland GmbH een aanvraag om omgevingsvergunning voor
de activiteit'bouwen' bij ons ingediend. Deze aanvraag betreft inpandige bouwactiviteiten
bestaande uit het herinrichten van de winkel en het betrekken van de naastgelegen
voormalige drogisterij bij de winkel, het uitbreiden van de winkel aan de voorzijde en het
aanpassen van het bestaande laad- en losplateau aan de achtezijde van de winkel.

2. De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning past grotendeels in het ter plaatse
geldende bestemmingsplan. De uitbreiding van de winkel aan de voorzijde past niet in het ter
plaatse geldende bestemmingsplan. Aan deze uitbreiding is medewerking alleen mogelijk
middels een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan
(kruimelgeval). Dit is een bevoegdheid van B&W.

3. Ja, mits met Lidl definitief overeenstemming wordt verkregen over de verkoopvoonraarden.
4. Medio april is een informatiebijeenkomst georganiseerd door Lidl in samenwerking met Alwel

voor de ondernemers in het winkelcentrum en de bewoners van de daarboven gelegen
woningen.

5. Onderdeelvan de verkoopvoon¡vaarden is dat Lidl de kosten van aanleg van minimaal 9 extra
parkeervoozieningen betaalt en verder de overige kosten voor noodzakelijke aanpassing van
het openbaar gebied als gevolg van de uitbreiding van de supermarkt.

6. De ingediende aanvraag betreft onder andere het aanpassen van het bestaande laad- en
losplateau aan de achtezijde van de winkel. Uit de tekeningen behorende bij de aanvraag
blijkt dat het bestaande laad- en losplateau zal worden vergroot en zal worden afgezet met
een hekwerk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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