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e
 ronde (bestuurlijke vragen) Vragen/opmerkingen fracties: 

 
 

Bestuurlijke vragen; 
 

 Wat zijn de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden op deze plek? 
In het bestemmingsplan is reeds vastgelegd dat het College bevoegd is om de watertorenlocatie van 
bestemming te wijzigen naar "Gemengd". Hieronder wordt verstaan bedrijven en/of kantoren en/of 
maatschappelijke voorzieningen. Dit mogen dan enkel bedrijven zijn t/m categorie 2 en het maximaal 
aantal bouwlagen varieert van 3 (noordelijk deel) tot 4 (zuidelijk deel). 
 
Tijdens de overleggen voor de actualisatie van het bestemmingsplan De Wildeman (en de 
bijbehorende PDV strook) heeft de provincie uitgesproken dat de vestiging van een supermarkt op De 
Wildeman niet past in het provinciaal beleid. Vervolgens is door de provincie gemeld dat de 
Watertorenlocatie niet direct een "nee" zal krijgen. Maar e.e.a. is wel afhankelijk van de ruimtelijke 
onderbouwing en de toetsing aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking. 
 
Pas in de volgende stap (het formele planologische proces) zullen alle onderzoeken en 
onderbouwingen nader ingevuld moeten worden. Belangrijk daarbij zal zijn de ruimtelijke en 
economische effecten. De "Ladder van Duurzame Verstedelijking" verplicht ons dat ook. In dat kader 
staan 3 vragen centraal: 
 1. Is er sprake van regionale vraag en behoefte naar de beoogde ontwikkeling? 
 2. Is deze behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied? 

  3. Kan de beoogde locatie, indien deze buiten het stedelijk gebied ligt, voldoende  
      ontsloten worden? 

Worden deze vragen onvoldoende beantwoord of onderbouwd, dan zal de provincie ten allen tijde 
haar medewerking niet verlenen. Daarbij zal zij ook toetsen aan provinciaal planologisch beleid. 
 

 Wat was de primaire overweging van het College om medewerking te verlenen aan de 
projectontwikkelaar om te komen tot dit plan en om dit plan opiniërend aan de raad aan te 
bieden terwijl dit plan tegen het bestemmingsplan ingaat dat we nog maar een jaar geleden 
hebben vastgesteld? 
In het bestemmingsplan is reeds vastgelegd dat het College bevoegd is om de watertorenlocatie van 
bestemming te wijzigen naar "Gemengd". Hieronder wordt verstaan bedrijven en/of kantoren en/of 
maatschappelijke voorzieningen. Dit mogen dan enkel bedrijven zijn t/m categorie 2 en het maximaal 
aantal bouwlagen varieert van 3 (noordelijk deel) tot 4 (zuidelijk deel). Fastfood/horeca, tankstations 
en wasstraatvoorzieningen vallen binnen deze categorie.  Het is dus niet juist te stellen dat deze 
ontwikkeling geheel niet in het Bestemmingsplan past. Alleen voor de bestemming supermarkt is een 
bestemmingsplanwijziging nodig. 

 

 In de ruimtelijk-economische onderbouwing zijn de Hoogvliet en de Jumbo in Gameren niet 
meegenomen. Graag een geactualiseerde ruimtelijk-economische onderbouwing, uitgevoerd 
door een onafhankelijke partij bij een verdere behandeling van het plan. Belangrijk punt daarbij 
is uitsluitsel of de detailhandel structuur van onze gemeente ontwricht zou raken door de 
komst van de Lidl. 
Pas in de volgende stap (het formele planologische proces) zullen alle onderzoeken en 
onderbouwingen nader ingevuld moeten worden. Belangrijk daarbij zal zijn de ruimtelijke en 
economische effecten. De "Ladder van Duurzame Verstedelijking" verplicht ons dat ook. In dat kader 
staan 3 vragen centraal: 
 1. Is er sprake van regionale vraag en behoefte naar de beoogde ontwikkeling? 
 2. Is deze behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied? 

  3. Kan de beoogde locatie, indien deze buiten het stedelijk gebied ligt, voldoende  
      ontsloten worden? 

Worden deze vragen onvoldoende beantwoord of onderbouwd, dan zal de provincie ten aller tijde 
haar medewerking niet verlenen. Daarbij zal zij ook toetsen aan provinciaal planologisch beleid. 



 

 In het verlengde van voorgaande punt: in het plan en tijdens de bespreking in de carrousel 
werd gesteld dat realisatie van dit plan leidt tot een impuls van/extra besteding in onze 
binnenstad. Op welke wijze wordt dan de verbinding gelegd tussen locatie Watertoren en 
binnenstad? Graag een paar concrete voorbeelden hoe dit in de praktijk zou kunnen gaan 
werken? 
TBL wil samen met de gemeente Zaltbommel, de exploitanten van de uiteindelijke formules en de 
OVZ invulling geven aan het aan elkaar koppelen van de Watertorenlocatie en de binnenstad. In de 
vervolgstappen zal getracht worden dat concreet vorm te geven. 
 
 

 Wat is uw ambitieniveau met deze A locatie ? 
Deze locatie is de entree van de stad Zaltbommel en derhalve ligt de lat hoog. Smaak is altijd 
persoonlijk, maar er zullen zeer hoge eisen gesteld worden op het gebied van duurzaam en 
hoogwaardig bouwen. De landschappelijke inpassing dient eveneens van een kwalitatief hoog niveau 
te zijn. In het vervolg proces zal de gemeenteraad ook betrokken worden in de nadere uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan. De bijgaande presentatie van Lidl laat het hoge ambitieniveau zien m.b.t. 
het duurzaamheid en de kwalitatieve uitgangspunten.    
 

 Heeft u integrale afwegingen als genoemd gemaakt? En de triptieklijn gevolgd? 
De Ladder van Duurzame Verstedelijking verplicht de gemeente om een integrale beoordeling én 
afweging te doen. Daarbij wordt gekeken naar het effect op bestaande voorzieningen in de gemeente 
Zaltbommel en de regio. 
 

 Welke innovatieve en duurzaamheidsaspecten heeft u betrokken? 
Lidl heeft duurzaamheid zeer hoog in het vaandel staan. Zo wordt op dit moment het nieuwe DC in 
Waddinxveen gebouwd, dat het label BREEAM Outstanding (niveau 4) krijgt. Dit is het hoogte label op 
het gebied van duurzaamheid. Ter vergelijk: het DC van Hitachi Data Systems in Zaltbommel heeft 
het label BREEAM Excellent (niveau 3). Daarnaast heeft ruim 70% van alle Lidl filialen geen 
gasaansluiting en worden nieuwe winkels gebouwd met een quattro plus label dit is een EP van 0,3 
en lager. De standaard Energielabel voor alle nieuw te bouwen filialen is A++++, de hoogst haalbare 
klasse van het label  wat de ambitie van Lidl op het gebied van duurzaam bouwen bekrachtigd. 
 

 Heeft u een actieve acquirerende rol, vervuld voor deze locatie? 
Nee. Daar waar het gaat over het verkopen van bedrijfsterreingronden ligt de prioriteit en focus bij De 
Wildeman. 
 

 Op welke wijze denkt u  spin-off te creëren tussen de Poort van Bommel en de binnenstad? 
Op dit moment is er een oververtegenwoordiging in Zaltbommel daar waar het gaat over fullservice-
supermarkten en een ondervertegenwoordiging op het gebied van de kwaliteitsdiscounters. Door deze 
laatste categorie aan te vullen, wordt een andere groep klanten naar Zaltbommel getrokken. Een 
discounter als Lidl heeft namelijk een groter bereik qua verzorgingsgebied dan een full-
servicesupermarkt. Door de ligging van de Watertorenlocatie, met goede bereikbaarheid en 
voldoende parkeerplaatsen, wordt een groot achterland bereikt. Deze extra klanten 
(koopkrachttoevloeiing) combineren dit eventueel met een bezoek aan andere detaillisten in 
Zaltbommel, Als gevolg van de realisatie van een Lidl in Zaltbommel vloeit er ook minder koopkracht 
weg naar omliggende plaatsten, zoals naar de Lidl in Kerkdriel, Den Bosch-Noord en Woudrichem 
(koopkrachtbinding) 
TBL wil samen met de gemeente Zaltbommel, de exploitanten van de uiteindelijke formules en de 
OVZ invulling geven aan het aan elkaar koppelen van de Watertorenlocatie en de binnenstad. In de 
vervolgstappen zal getracht worden dat concreet vorm te geven. 
 

 Heeft u relevante stakeholders bij deze optie betrokken: kopgroep, ontwikkelaar Buitenstad? 
TBL heeft de gemeente om geheimhouding verzocht tot het openbaar worden van de opiniërende 
nota. Dit verzoek heeft de gemeente ingewilligd, zoals dit te doen gebruikelijk is tijdens dergelijke 
(toekomstige) grondtransacties. Direct na het openbaar worden van het initiatief, is de Kopgroep 
hierover geïnformeerd. Op 7 oktober jongstleden heeft TBL haar plannen toegelicht aan de Kopgroep. 
Gezien het feit dat het een initiatief is van TBL, is het aan haar om kontakt te zoeken met andere 
partijen zoals bijvoorbeeld WaalBommel BV. Het is verder niet aan de gemeente Zaltbommel om 
concurrenten onderling van elkaars plannen op de hoogte te brengen. 
 



In het vervolgproces zullen alle stakeholders betrokken worden. 
 

 Heeft u elders uw licht opgestoken? 
Elke situatie en locatie is uniek. Door gesprekken met diverse formules / holdings heeft het College 
een goed beeld van de ontwikkelingen en trends in de retail en levensmiddelenbranche. Niet alleen 
voor dit project steekt het College haar licht elders op; ook voor projecten zoals de Buitenstad en 
Spoorveste. 
 

 De provincie heeft volgens u aangegeven, dat dit de meest geschikte locatie is. Waar kunnen 
we dit vinden? 
Tijdens de overleggen voor de actualisatie van het bestemmingsplan De Wildeman (en de 
bijbehorende PDV strook) heeft de provincie uitgesproken dat de vestiging van een supermarkt op De 
Wildeman niet past in het provinciaal beleid. Vervolgens is door de provincie gemeld dat de 
Watertorenlocatie niet direct een "nee" zal krijgen. Maar e.e.a. is wel afhankelijk van de ruimtelijke 
onderbouwing en de toetsing aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking. 
 

 Waarom heeft u een exclusiviteitsovereenkomst met Ten Brinke gemaakt? 
Er is geen overeenkomst met TBL gemaakt. De gemeente Zaltbommel heeft in de zomer van 2014 
middels een brief gemeld dat TBL de ruimte krijgt om haar plannen te onderzoeken en dat in de 
tussenliggende tijd er geen afspraken met derden gemaakt worden door de gemeente. Deze 
toezegging is in juli van dit jaar verlengd tot en met 31 december 2015. TBL heeft het streven om met 
de gemeente Zaltbommel voor deze deadline een koopovereenkomst te sluiten. 
 

 Deze nieuwe ontwikkeling  ligt naast het nieuwe sportcomplex, geeft dit geen problemen voor 
de toekomst, en dan met name voor uitbreiding van het sportcomplex ? 
Ruimte voor uitbreiding van het sportcomplex is voorzien aan de westzijde van het complex. Daar is in 
het bestemmingsplan ook ruimte voor geboden. Uitbreiding naar het oosten (het Vitens terrein) is niet 
aan de orde of aan de orde geweest en wordt dan ook niet belemmerd door de plannen van TBL. 
 

 Hoe zit het met de verkeerstromen op en rond dit gebied?  

 Er is in deze nota wel naar een paar varianten gekeken maar een oplossing geeft dit niet, 
komen er nog vervolg onderzoeken voor de infrastructuur? 
Indien de formele ruimtelijke procedure wordt opgestart, is 1 van de verplichtingen dat de 
verkeersstromen compleet in beeld worden gebracht en hoe noodzakelijke aanpassingen aan de 
infrastructuur worden vormgegeven. Indien van toepassing, zal het reeds uitgevoerde onderzoek door 
GoudappelCoffeng worden aangevuld of aangepast. E.e.a. is immers ook afhankelijk van de 
uiteindelijke functies die in het plan worden opgenomen. Maar dat is dat alleen voor de 
verkeersafwikkeling op het terrein. Doordat de provincie de aanpassing van de Steenweg in de 
werkzaamheden van de N322 meeneemt, moesten we hierop al anticiperen wat de ontsluiting betreft. 
In het oorspronkelijke plan had de provincie namelijk 2 kleinere ontsluitingen van de Watertorenlocatie 
voorzien, een ter hoogte van de Watertoren en een ter hoogte van de ontsluiting Steenweg/N322. 
Deze plekken waren qua ontsluiting sowieso niet wenselijk (te dicht op de rotonde en op de VRI). Dat 
is mede de redeng geweest om GoudappelCoffeng te laten onderzoeken wat op basis van dit soort 
gecombineerde functies en verkeersbewegingen de beste ontsluiting is en op welke plek. Deze 
ontsluiting wordt integraal aangelegd in het werk van de provincie m.b.t. de N322. Hierdoor wordt 
kapitaalvernietiging achteraf voorkomen. Daarnaast wordt extra overlast voor de inwoners voorkomen. 
 

 Als er op het sportcomplex ook belangrijke competitie wedstrijden gespeeld gaan worden door 
welke club dan ook, is er dan voldoende parkeerruimte voor de toeschouwers en deelnemers ? 
Is dit dan in samen spraak met de invulling die gegeven wordt in deze nota. 
Voor het sportcomplex wordt de parkeerbehoefte opgevangen door het realiseren van een 
parkeervoorziening op de huidige Van Heemstraweg (N322). Uitbreiding van deze ruimte is mogelijk 
op de ruimte ten westen van de Tijningenplas. Daarnaast betekent de ontwikkeling door TBL dat er 
(op relatief korte termijn) een extra parkeerruimte beschikbaar komt, die ook door de 
sportverenigingen gebruikt kan en mag worden. 
 

 Ten Brinke/Lidl geeft in deze nota aan dat zij uitbreidingsmogelijkheden zien in de 
levensmiddelen branche. Wat vindt het College hiervan? 
Deze beoordeling wordt vooral door de markt en de consument gedaan. Uit DPO's blijkt of en hoeveel 
meters beschikbaar zijn. Maar vooral het feit dat het een toevoeging / aanvulling betreft, is vooral de 



vraag wat er kwalitatief wordt toegevoegd in plaats van alleen hoeveel er wordt toegevoegd. Ook hier 
geldt de bereidheid van de partijen om dit te laten onderzoeken. 
 

 In Zaltbommel hebben we een Kopgroep die samen gesteld is om juist over zulk soort zaken te 
spreken en te adviseren, wat is hun advies hierin? 
De Kopgroep heeft diverse vragen over met name de gevolgen voor de winkels in de binnenstad en 
vrezen voor een nieuw winkelcentrum. Tijdens de toelichting door TBL op 7 oktober jongstleden is 
expliciet gemeld dat het enkel om een supermarkt gaat en een brandstofverkooppunt met mogelijk 
een wasstraat en niet over andere vormen van detailhandel. Zij zien niet zo zeer problemen in de 
komst van Lidl, maar zouden dit liever op een plek in of direct nabij de binnenstad wensen. 
 

 Hoe wordt er aangekeken tegen het vestigen van een fastfood pal naast een sportcomplex? 
TBL spreekt niet exclusief over een fastfoodrestaurant maar heeft haar in planopzet ruimte 
gereserveerd voor horeca/fastfood. Het College ziet geen planologische beperkingen voor de een 
dergelijke functie in het plan. Daarnaast kan ook opgemerkt worden dat gezien de mobiliteit van 
mensen, zij hun weg wel weten te vinden naar fastfoodketens ongeacht de ligging.  
 

 3 stuks benzinestations op 1000 m1, is dat een ideale situatie?  Wat vindt het college hiervan? 
In een planologische afweging, is concurrentie geen item. Of het teveel is, is dan ook niet aan ons om 
te beoordelen. Wel is het opvallend te noemen dat, na het openbaar worden van de plannen van TBL, 
groot aantal benzine-ketens zich hebben gemeld voor het exploiteren van een brandstofverkooppunt 
op de betreffende locatie. Ook de reeds in Zaltbommel aanwezige ondernemers hebben interesse om 
hier een uitbreiding te laten plaatsvinden. 
Deze bestemming is overigens in het huidige bestemmingsplan sowieso al mogelijk. 
 

 Is er nog een ander alternatief voor invulling van deze locatie?  
Er is momenteel geen geschikt alternatief bekend en/of beschikbaar. 
 

 Waarom bent u niet akkoord gegaan met het oorspronkelijke voorstel om instemming van de 
raad te verkrijgen? 
Het college vond dat het voorstel op dat moment niet rijp was voor besluitvorming door het College. In 
juni is vervolgens het advies nogmaals aangeboden, maar aangevuld op basis van de eerste 
behandeling. Het college heeft toen besloten dat het beter was om het voorstel een opiniërende nota 
aan de raad te laten zijn. Op die manier kan de raad aan de voorkant van het proces worden 
meegenomen in de planvorming. 
Dat impliceerde dat het besluit niet akkoord was (om vorm-redenen) en dat er een nieuw voorstel 
moest komen. Dat voorstel omvat niet meer dan het vaststellen van de opiniërende nota voor de raad 
en het doorgeleiden ervan. 

 
 Waarin wijkt de oorspronkelijke nota af van de nu voorliggende nota?  

Het oorspronkelijke voorstel was een advies nota voor de raad, waarin de raad een besluit diende te 
nemen. Het voorstel zoals uiteindelijk aan de raad is aangeboden, betreft een opiniërende nota 
waarover de raad een standpunt dient in te nemen. 
 

 In de besluitenlijst van 8 september is ook nog sprake van een discussienota ten behoeve van 
de economische ontwikkeling. Is dit dezelfde als de opiniërende nota of is dit een andere nota? 
De nota was nagenoeg hetzelfde, maar tekstueel niet volledig, wat voor het college reden was om 
deze aan te passen. 
 

 Waarom legt u het voorstel voor een wijziging van de plannen nu pas aan ons voor? 
TBL heeft de afgelopen maanden de tijd nodig gehad om haar concept vorm te geven en om de 
onderzoeken uit te voeren welke als bijlage bij de opiniërende nota zijn bijgevoegd. Wij vonden het 
niet juist om u zonder enige onderbouwing een idee voor te leggen. 

 
 Ik krijg stellig de indruk dat met de projectontwikkelaar de deal al bijna rond is? 

Nee, er is geen sprak van een (bijna) afgeronde deal. Er zal uiteindelijk een koopovereenkomst 
moeten worden gesloten. 

 
 Is dat zo, of kunt u met goed fatsoen nog anders beslissen? 



Er is geen (bijna) afgeronde deal. De gemeente Zaltbommel kan dus altijd anders beslissen. 
Momenteel zien wij daar geen aanleiding toe. 
 

 Wat maakt dat u nu al af wil wijken van het bestemmingsplan van 2014? 
Het bestemmingsplan is op 30 januari 2014 door de Raad vastgesteld. Op dat moment was er nog 
geen enkel initiatief vanuit de markt en was er ook nog geen contact met TBL. Het initiatief kwam pas 
in juni 2014 vanuit de markt op ons af. 
 
In het bestemmingsplan is reeds vastgelegd dat het College bevoegd is om de watertorenlocatie van 
bestemming te wijzigen naar "Gemengd". Hieronder wordt verstaan bedrijven en/of kantoren en/of 
maatschappelijke voorzieningen. Dit mogen dan enkel bedrijven zijn t/m categorie 2 en het maximaal 
aantal bouwlagen varieert van 3 (noordelijk deel) tot 4 (zuidelijk deel). Fastfood/horeca, tankstations 
en wasstraatvoorzieningen vallen binnen deze categorie.  
 

 Welke ideeën leefden er bij het college bij de term maatschappelijke voorzieningen, die daar 
mogelijk zouden komen?  
Het is niet juist om te stellen dat daar mogelijk maatschappelijke voorzieningen zouden komen. In het 
vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen, die de 
mogelijkheid biedt om -indien wenselijk- bestemmingen te wijzigen naar "Gemengd". Hieronder wordt 
verstaan bedrijven en/of kantoren en/of maatschappelijke voorzieningen. Dit mogen dan enkel 
bedrijven zijn t/m categorie 2 en het maximaal aantal bouwlagen varieert van 3 (noordelijk deel) tot 4 
(zuidelijk deel). Fastfood/horeca, tankstations en wasstraatvoorzieningen vallen binnen deze 
categorie. 
Overigens, onder "maatschappelijke voorzieningen" worden vaak voorzieningen verstaan die door de 
overheid worden aangeboden of door de overheid (of uit algemene middelen) gesubsidieerde 
instellingen. 

 
 Waarom heeft de gemeente met Ten Brinke  een exclusiviteitsafspraak gemaakt? 

De gemeente Zaltbommel heeft in de zomer van 2014 middels een brief gemeld dat TBL de ruimte 
krijgt om haar plannen te onderzoeken en dat in de tussenliggende tijd er geen afspraken met derden 
gemaakt worden door de gemeente. Deze toezegging is in juli van dit jaar verlengd tot en met 31 
december 2015. TBL heeft het streven om met de gemeente Zaltbommel voor deze deadline een 
koopovereenkomst te sluiten. 
 

 Het was een projectontwikkelaar in oprichting. Hoe komt het dat u in hem zoveel vertrouwen 
had dat u alleen met hem in zee wilde gaan? (Het bedrijf heeft zich pas 28 september 
ingeschreven bij de KvK, als Ten Brinke Lubbers Projectontwikkeling). Heeft u voldoende 
pogingen ondernomen om andere geïnteresseerden te vinden? 
De contacten zijn gelegd met Ten Brinke Groep. Dit is een gerenommeerd familiebedrijf dat ruim 110 
jaar bestaat en een ruime staat van dienst heeft. Voor de ontwikkeling bij de Watertoren is een 
speciale joint venture opgericht, genaamd Ten Brinke Lubbers Projectontwikkeling, welke op 28 
september is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Afspraak daarbij is dat Ten Brinke Groep 
garant staat voor de net opgerichte vennootschap Ten Brinke Lubbers. 
 

 Wat was de inhoud van deze exclusieve afspraken? 
De gemeente Zaltbommel heeft in de zomer van 2014 middels een brief gemeld dat TBL de ruimte 
krijgt om haar plannen te onderzoeken en dat in de tussenliggende tijd er geen afspraken met derden 
gemaakt worden door de gemeente. Deze toezegging is in juli van dit jaar verlengd tot en met 31 
december 2015. TBL heeft het streven om met de gemeente Zaltbommel voor deze deadline een 
koopovereenkomst te sluiten. 
 

 Waarom zo ingezet wordt op Lidl, waarom niet gewacht wordt op betere mogelijkheden en of er 
alternatieven zijn onderzocht. Wat schieten we op met nog meer concurrentie tussen grote 
ketens? 
TBL is haar planvorming ingegaan zonder afspraken met formules m.b.t. de diverse onderdelen. TBL 
ontwikkelt ook voor AH, Jumbo, Aldi en andere formules. Pas verderop in de verdere invulling van het 
project is Lidl in het project gestapt. 
Op dit moment is er een oververtegenwoordiging in Zaltbommel daar waar het gaat over fullservice-
supermarkten en een ondervertegenwoordiging op het gebied van de kwaliteitsdiscounters. Door deze 
laatste categorie aan te vullen, wordt een andere groep klanten naar Zaltbommel getrokken. Een 



discounter als Lidl heeft namelijk een groter bereik qua verzorgingsgebied dan een full-
servicesupermarkt. 
 

 Was van meet af aan voor u duidelijk dat Lidl daar zou kunnen komen?  
TBL is haar planvorming ingegaan zonder afspraken met formules m.b.t. de diverse onderdelen. TBL 
ontwikkelt ook voor AH, Jumbo, Aldi en andere formules. Pas verderop in de verdere invulling van het 
project is Lidl in het project gestapt. 
 

 Denkt u dat Zaltbommel een (extra grote nog wel) Lidl nodig heeft? Is 1 Lidl in de 
Bommelerwaard niet genoeg? Waarom zouden wij Lidl terwille moeten zijn? Waarom moeten 
wij Lidl helpen in haar behoefte te voorzien? Het hele rapport heeft als uitgangspunt of Lidl 
voldoende winst kan maken. 
Dat is niet aan het College om te beoordelen. Op basis van marktonderzoek concludeert Lidl dat er 
een grote potentie voor een Lidl is binnen de gemeente Zaltbommel. Tevens stellen zij dat de winkel 
in Kerkdriel niet optimaal functioneert , vanwege het feit dat deze winkel fysiek te klein is voor de 
omzet die gedraaid wordt. Dit sluit niet aan op de huidige wensen van Lidl qua oppervlakte, 
bereikbaarheid, uitstraling en duurzaamheid. Zij willen dan ook met de vestiging in Zaltbommel bewust 
een deel van de omzet uit Kerkdriel weghalen om daar een betere prestatie te leveren en voor de 
consumenten een Lidl in Zaltbommel realiseren en exploiteren die voldoet aan de hedendaagse 
vraag. 
 

 Waarom bent u niet anders te werk gegaan en heeft u eerst onderzocht wat wenselijk zou zijn 
voor de inwoners van Zaltbommel?  
In dit stadium heeft er geen consultatie plaatsgevonden. De initiatiefnemer heeft haar concept eerst 
uitgewerkt. Pas op het moment dat de (formele) ruimtelijke procedure wordt opgestart, zullen ook de 
belangen van inwoners worden getoetst. 
Lidl wordt in regelmatig benaderd door inwoners van de gemeente Zaltbommel met de vraag/het 
verzoek om een filiaal daar te openen. Lidl heeft inmiddels (op 30 oktober 2015) een Facebook-peiling 
uitgezet onder de inwoners van de gemeente Zaltbommel e.o. om de interesse van de inwoners te 
peilen.  
 

 Met betrekking tot de bewuste strook. Welke maatschappelijke voorziening zou er passen? 
Bijvoorbeeld iets wat in het verlengde ligt van het sportcomplex. (zwemschool?) Met 
betrekking tot het winkelbestand. Wat past bij de bestaande plannen? Wat tast de 
concurrentiepositie van andere winkeliers aan? Bij sommige winkels in dorpen staat het water 
aan de lippen. Welke winkels zouden een meerwaarde hebben? En waar zouden die dan 
moeten komen? (Bijvoorbeeld een extra versmarkt in de binnenstad?) 
In het vigerende bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen, die de 
mogelijkheid biedt om -indien wenselijk- bestemmingen te wijzigen naar "Gemengd". Hieronder wordt 
verstaan bedrijven en/of kantoren en/of maatschappelijke voorzieningen. Dit mogen dan enkel 
bedrijven zijn t/m categorie 2 en het maximaal aantal bouwlagen varieert van 3 (noordelijk deel) tot 4 
(zuidelijk deel). Fastfood/horeca, tankstations en wasstraatvoorzieningen vallen binnen deze 
categorie. 
Overigens, onder "maatschappelijke voorzieningen" worden vaak voorzieningen verstaan die door de 
overheid worden aangeboden of door de overheid (of uit algemene middelen) gesubsidieerde 
instellingen. Als partijen zich aandienen is TBL bereid daarmee besprekingen te voeren om te 
bekijkenof dit ruimtelijk en economisch in te passen is. 
 
Bij de komst van een nieuwe supermarkt treedt er altijd verdringing op. Dit is gemiddeld 2 tot 5% bij 
een nieuwe supermarkt. Dat betekent dat bestaande supermarkten (bij elkaar opgeteld) max 5% 
minder omzet zullen krijgen. Tot en met 3% wordt er gesproken over een gezond concurrentie-effect, 
ofwel dit kan ook gebeuren bij een ongewijzigd winkelbestand. Vanaf 10% kan er gesproken worden 
over duurzame ontwrichting. 
Door een koopkrachttoevloeiing tot circa 40% en een stijging van de koopkrachtbinding tot 95% wordt 
verwacht dat het juist kansen biedt. 
 
 

 Waarom zou er nog een tankstation bij moeten? Vindt u 3 tankstations op een rij niet teveel 
van het goede? Wat betekent dat voor de concurrentiepositie van het huidige tankstation? En 
wat vindt de eigenaar daarvan? 



In een planologische afweging, is concurrentie geen item. Of het teveel is, is dan ook niet aan ons om 
te beoordelen. Wel is het opvallend te noemen dat, na het openbaar worden van de plannen van TBL, 
een groot aantal benzine-ketens zich hebben gemeld voor het exploiteren van een 
brandstofverkooppunt op de betreffende locatie. Ook de reeds in Zaltbommel aanwezige 
ondernemers hebben interesse om hier een uitbreiding te laten plaatsvinden. 
Deze bestemming is overigens in het huidige bestemmingsplan sowieso al mogelijk. 
 

 Er wordt gesproken over Lidl als levensmiddelenwinkel. Maar het is óók een spulletjeswinkel. 
(non-food). Wat is uw mening daarover? Heeft u gesproken met de plaatselijke middenstand 
over deze plannen? 
Het College neemt afstand van een dergelijke kwalificatie. Lidl is onlangs uitgeroepen tot beste 
Supermarktketen van Nederland en is 5 jaar op rij de beste supermarkt van Nederland voor Groente 
en Fruit geweest. "Spulletjes" winkel past naar onze mening niet bij een dergelijke prestatie. 
Daarnaast voert elke Lidl in Nederland een assortiment van 1300 artikelen met 70 non-food artikelen 
(ongeacht het formaat van de winkel), terwijl een gemiddelde full-service supermarkt tussen de 
18000-22000 artikelen, waarvan naar schatting 50-200  non-food artikelen,met uitschieters naar 
boven en beneden, voert. Hierbij is geen rekening gehouden met het aantal non-food artikelen dat via 
bol.com is af te halen bij Albert Heijn.  
De Kopgroep heeft diverse vragen over met name de gevolgen voor de winkels in de binnenstad en 
vrezen voor een nieuw winkelcentrum. Tijdens de toelichting door TBL op 7 oktober jongstleden is 
expliciet gemeld dat het enkel om een supermarkt gaat en een brandstofverkooppunt met mogelijk 
een wasstraat en niet over andere vormen van detailhandel. Zij zien niet zo zeer problemen in de 
komst van Lidl, maar zouden dit liever op een plek in of direct nabij de binnenstad. 

 

 Wat betekent het voor de verdere verkeersstromen? 
Met de ontwikkeling van deze locatie, kan het gehele gebied (N322, sportcomplex en economische 
ontwikkeling) als 1 geheel uitgevoerd worden. Dat houdt in dat de infrastructuur ook op alle 
ontwikkelingen wordt afgestemd en ingericht. Met deze aanpak kan ook het scheiden van het 
langzame verkeer (fietsers) van het autoverkeer op de juiste wijze plaatsen. Ten opzichte van het later 
inpassen in een bestaande situatie is dit vele malen beter, veiliger en efficiënter. 
 

 Kunt u een berekening geven van o.m. de financiële consequenties? 
Bij de opiniërende nota heeft u tevens de exploitatierekening van het bedrijventerrein vertrouwelijk in 
kunnen zien. 
 

 Heeft de gemeente de 2 miljoen die de grond oplevert nu nodig? 
Indien er een overeenkomst met de betreffende ontwikkelaar overeen wordt gekomen, valt er ruim € 2 
miljoen van de betreffende voorziening vrij. Hiermee krijgt de algemene reserve grondexploitaties een 
forse impuls. Tevens zou een deel van de opbrengsten ingezet kunnen worden om het nog op te 
richten binnenstadsfonds een extra impuls te geven. 
 

 Hoeveel werknemers uit de Bommelerwaard gaan hier een baan vinden?  
Deze ontwikkeling zal, afhankelijk van de uiteindelijke invulling/formules, een flinke werkgelegenheid 
creëren. Alleen al Lidl gaat uit van 50-70 arbeidsplaatsen. De gemeente heeft daarbij het uitgangspunt 
/ randvoorwaarde dat hiervoor, waar mogelijk, met name mensen met een beperking tot de 
arbeidsmarkt in aanmerking komen. De ontwikkeling levert uiteindelijk nog meer banen op, maar dat 
is afhankelijk van de verdere invulling van de locatie. 
 

 Waarom heeft u geen rekening gehouden met de afspraken over de Buitenstad, heeft u geen 
contact gehad met de belanghebbenden hierover en ontbreekt samenhang in het beleid. 
TBL heeft de gemeente om geheimhouding verzocht tot het openbaar worden van de opiniërende 
nota. Dit verzoek heeft de gemeente ingewilligd, zoals dit te doen gebruikelijk is tijdens dergelijke 
(toekomstige) grondtransacties. 
Gezien het feit dat het een initiatief is van TBL, is het aan haar om kontakt te zoeken met andere 
partijen zoals bijvoorbeeld WaalBommel BV. Het is verder niet aan de gemeente Zaltbommel om 
concurrenten onderling van elkaars plannen op de hoogte te brengen. 
 

 Waar is de visie over de detailhandelsstructuur van kern Zaltbommel? 
Er is geen Detailhandelsvisie vigerend. Dit vanwege het feit dat een dergelijke visie niet accuraat is en 
niet in kan spelen op (vaak ruimtelijke) behoeftes van markt en consument. 



Daar waar het gaat over de visie op concentraties van winkels, is dit vastgelegd in 
bestemmingsplannen, en zijn de binnenstad, De Schans, Portage en De Vergt bestempeld als 
kernwinkelgebieden. Op de Wildeman is middels een PDV strook ruimtelijk voorzien in een clustering 
van grootschalige detailhandel. 
Solitaire winkels worden, op het moment dat een concreet verzoek zich aandoet, op hun merites 
beoordeeld. De wettelijk verplichte Ladder van Duurzame Verstedelijking zal dan uit moeten wijzen of 
een dergelijke ontwikkeling al dan niet past. 
Samengevat stelt het College dat er voldoende visie is op de detailhandel in de kern Zaltbommel. 
 

 Vraag naar onafhankelijk onderzoek ten aanzien van de effecten op winkels in kernen? 
TBL is haar planvorming ingegaan zonder afspraken met formules m.b.t. de diverse onderdelen. TBL 
ontwikkelt ook voor AH, Jumbo, Aldi en andere formules. Pas verderop in de verdere invulling van het 
project is Lidl in het project gestapt. 
Zowel TBL als Lidl zijn voorstander van het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek. 
 

 Wat heeft het college besloten. Wat is nu de procedure? 
Het college heeft besloten dat de opiniërende nota aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De 
uitkomsten van de carrousel bepalen welke (tussen)stappen er nu door TBL en het college gezet 
moeten worden. 

 
 
2

e
 ronde, meningsvorming/ oordeelsvorming: 

Vragen zijn beantwoord, de opmerkingen ter kennisname aangenomen. Waar mogelijk worden deze  
in het vervolgtraject meegenomen.  

 

 Wat is de visie en de ambitie van de wethouder? 
De ambitie van het college is om deze entree van Zaltbommel een mooie, waardevolle invulling te 
geven, zowel ruimtelijk, economisch als stedebouwkundig en duurzaam. Waarbij het verhogen en 
versterken van het  voorzieningenniveau nu en in de toekomst voor de gemeente Zaltbommel van 
essentieel belang is. 
 

 Wat is de maatschappelijke behoefte in relatie tot de ontwikkeling van een Lidl bij de 
watertorenlocatie? 
Deze vraag komt in de beantwoording van de vragen uit de 1

e
 ronde meerdere keren aan de orde, 

Graag verwijs ik u hier naar. 
 

 Procesgang niet optimaal 
 

 Maatschappelijke elementen ontbreken in dit plan 
 

 Teveel onduidelijkheden 
 

 Waar zijn de inwoners van Zaltbommel het beste mee af? Welke maatschappelijke voorzieningen?  
Voor de inwoners is een goed voorzieningenniveau in alle opzichten van groot belang. 
In de verdere uitwerking worden de inwoners van de gemeente Zaltbommel zeker betrokken. 
 

 Peil de winkelbehoefte, vooral ook in de dorpen en kijk daarbij ook naar Maasdriel. En dan pas kijken 
hoe je de strook het beste kunt invullen. Welke andere invulling zou ook nog kunnen? 
In de verdere uitwerking worden de inwoners van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel zeker  
betrokken. Inmiddels heeft Lidl al een Facebook-peiling uitgezet onder de inwoners van de  
Bommelerwaard. Er is momenteel geen alternatief qua invulling. 
 

 Kom met een integrale visie op de detailhandel. 
 

 Het plan mag niet leiden tot faillissement van al gevestigde supermarkten in onze stad en dorpen 
(meer concurrentie is prima, faillissement leidt echter o.a. tot verlies van werkgelegenheid en daar 
zitten we niet op te wachten). 
 



 Opname van een of meer maatschappelijke functies/voorzieningen in het plan, bv het zwembad of 
andere sport-gerelateerde activiteiten (logisch gezien de nabijheid van de nieuwe sportvelden) zou 
positief werken voor het plan (het plan draagt dan zichtbaarder bij aan het publieke belang) 

 


