


De fractie heeft de volgende vragen:

Recent  is  in  het  bestemmingsplan  Tolbergcentrum  nog  een  aanpassing  geweest  in  de 
definitie  van een supermarkt.  Eerst  was een supermarkt  een supermarkt  van meer  dan 
1000m², daarna werd de 1000m2 verwijderd en was een supermarkt ineens een supermarkt.
Volgens  de  dikke  van  Dale  is  een  supermarkt  een  zelfbedieningszaak  met  een  grote 
verscheidenheid aan artikelen, bepaaldelijk van levensmiddelen. Van Dale zegt niets over de 
bvo (bruto vloer oppervlakte) van een supermarkt.
In Tolbergcentrum mag geen derde supermarkt bijkomen conform het nieuw vastgestelde 
bestemmingsplan. Overigens wordt in het algemeen geroepen dat er in Roosendaal geen 
supermarkten  bij  mogen  komen.  Op  doorvragen  blijkt  men  primair  te  bedoelen;  geen 
supermarkten van de landelijke ketens met een aanbod voor de Nederlandse markt en een 
oppervlakte van meer dan 1000m².
In het  bestemmingplan Langdonk is het begrip supermarkt  niet  verder gedefinieerd. Wel 
staat  er  in  de  detailhandelsnota  2015  een  opmerking  over  de  mogelijkheid  voor 
aanpassingen in het aantal supermarkten.
Citaat:  Lindenburg:  vitaal  houden  Winkelcentrum  Lindenburg  beschikt  voor  een 
buurtwinkelcentrum over een zeer compleet aanbod. Het centrum heeft hiermee een prima 
uitgangspositie. De omvang en branchering is bij de tijd. Wel vormt de ruimtelijke uitstraling  
van de buitenzijde van het winkelcentrum een aandachtspunt. Een verdere uitbreiding van  
het winkelcentrum wordt niet voorgestaan, tenzij er mogelijkheden ontstaan om één van de  
solitaire supermarkten uit de omgeving naar dit centrum te verplaatsen. Einde citaat.
Nu is het onze fracties ter ore gekomen dat een ondernemer in de Lindenburg een nieuwe 
supermarkt wil starten.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Welke definitie hanteert  de gemeente voor het  begrip supermarkt  en hoe heeft  de 
gemeente dit juridisch juist vastgelegd in haar beleidsstukken, zodat verdere discussie 
over het begrip supermarkt niet meer nodig is?

2. Welk  beleid  voert  de  gemeente  met  betrekking  tot  het  aantal  en  de  grootte  van 
supermarkten in Roosendaal?

3. Is dit beleid alleen voor de grote Nederlandse ketens van supermarkten zoals de AH, 
De Plus, Aldi, Lidl, Jumbo, etc. of ook voor de supermarkten zoals nu gevestigd zijn in 
de Molenstraat, de Gastelseweg en straks in de Lindenburg? Indien uw beleid alleen 
voor  de Nederlandse ketens bedoeld  is,  welk  beleid  voert  u  dan voor  de overige 
winkels die volgens de Dikke van Dale en volgens de beleving van de inwoners van 
Roosendaal ook supermarkten zijn? 

4. Op welke solitaire supermarkten doelt u in de detailhandelsnota 2015 die conform de 
detailhandelsnota 2015 verplaatst mogen worden naar de Lindenburg?

5. Is  er  bij  u  bekend  of  er  voor  meer  locaties  interesse  is  getoond  (formeel  danwel 
informeel) ten aanzien van het vestigen van een ‘supermarkt’ met een bvo van minder 
dan 1000m²?  
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. De definitie die de gemeente hanteert voor het begrip supermarkt: een 
zelfbedieningswinkel, waar een breed assortiment algemene en verse levensmiddelen 
en voedingsmiddelen worden verkocht, met een additioneel assortiment non-food.

Deze definitie is tot nu toe in twee bestemmingsplannen gehanteerd, te weten Binnenstad 
en Tolbergcentrum, en daar is een minimale oppervlakte van 1000 m2 aan toegevoegd.

Waar dit van toepassing is zullen wij bij nieuwe en te herziene bestemmingsplannen deze 
definitie hanteren.

2. In de detailhandelsnota is aangegeven dat er slechts beperkt kwantitatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn in de dagelijkse artikelensector. Dit betekent dat er in 
beginsel geen planologische medewerking zal worden verleend aan de komst van een 
nieuwe supermarkt. Daarnaast is in de nota per winkelgebied de grootte van de 
supermarkten aangegeven. 

3. We handelen hierbij volgens de Europese Dienstenrichtlijn. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt naar herkomst van de supermarkt.

4. In de detailhandelsnota zijn als solitaire supermarkten vermeld de Agrimarkt 
(Streuvelslaan), Dirk van den Broek (Laan van Henegouwen) en Aldi (Boulevard).

5. Bij ons is op dit moment geen interesse bekend voor de nieuwvestiging van een dergelijke 
onderneming. Op 19 maart j.l. hebben wij uw raad reeds bericht dat een mogelijke 
verplaatsing van de Poolse onderneming aan de Gastelseweg naar de voormalige Aldi-
locatie aan de Philipslaan in een gesprek met de exploitant aan de orde zal komen.  

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok


