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 Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Vlijtseweg 184-186 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 8 februari 2018 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen 
en zijn ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 wordt de planologische voorgeschiedenis uiteengezet 
e. In paragraaf 4 worden thema’s behandeld die centraal staan in de zienswijzen; 
f. In paragraaf 5 worden de zienswijzen beoordeeld. 
g. In paragraaf 6 worden de ambtshalve wijzigingen toegelicht. 

2  Communicatie 

Het bestemmingsplan is op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Daarnaast is 
een bewonersbrief verspreid en is de eigenaar over de ter visie legging geïnformeerd.  
 

3 Planologische voorgeschiedenis  
  
Context  
 Om de regeling  in het bestemmingsplan Vlijtseweg 184-186 en de ingediende zienswijzen in 
de juiste context te plaatsen, is het van belang de planologische voorgeschiedenis te 
beschrijven en dan met name vanuit de invalshoek van de juridische mogelijkheden van de 
verschillende bestemmingsplannen die hier golden alsmede vanuit het geldende en komende 
recht. En dat zijn:   
de voorheen geldende bestemmingsplannen Vlijtseweg en Vlijtseweg Herziening I:   
het thans geldende bestemmingsplan Kanaalzone-De Vlijt en   
het ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg 184 en 186.  
  
De voorheen geldende bestemmingsplannen  
1. Bestemmingsplan Vlijtseweg  
Op 3 maart 1988 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Vlijtseweg vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan werd op 22 augustus 1988 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Bij 
Koninklijk besluit van 10 december 1990 is de beslissing van Gedeputeerde Staten voor het 
onderdeel Vlijtseweg 184-186 vernietigd en is alsnog goedkeuring aan dit plandeel onthouden.  
De Kroon heeft in deze situatie overwogen dat de aanwezigheid van detailhandel op een 
bedrijventerrein minder gewenst is. Maar indien een detailhandelsbedrijf reeds op een 
bedrijventerrein is gevestigd en niet aannemelijk is dat binnen de planperiode de 
bedrijfsvoering zal worden beëindigd, dient het bestaande gebruik niet onmogelijk te worden 
gemaakt.  Gelet op het feit dat niet aannemelijk is dat de detailhandel zal worden beëindigd 
mag dit niet onder het overgangsrecht worden gebracht (zoals is gebeurd) en is een 
bestemming tot detailhandel aangewezen.   
Op dit onderdeel hebben appellanten gelijk gekregen en moest de gemeente een 
reparatieherziening in procedure brenggen. Ook hebben appellanten in 1990 gelijk gekregen  
dat met het oog op de bedrijfseconomische belangen de bestemmingsregeling de mogelijkheid 
moet geven om 10 % uit te breiden.    
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2. Bestemmingsplan Vlijtseweg Herziening I.  
Ter voldoening aan het Koninklijk Besluit is het bestemmingsplan Vlijtseweg Herziening I 
gemaakt en in procedure gebracht. In deze herziening is de bestaande bedrijvenbestemming 
gehandhaafd en is de bestemming detailhandel toegevoegd onder de restrictie dat detailhandel 
is toegestaan tot een  bebouwingspercentage van 41%. Dit percentage bestaat uit de ten tijde 
van de vaststelling van het bestemmingsplan bestaande oppervlakte aan detailhandel  
vermeerderd met 10%. Met deze regeling werd voldaan aan de voorheen geciteerde 
Kroonuitspraak.  
Deze herziening is op 19 december 1991 door de raad vastgesteld en door Gedeputeerde 
Staten op 18 februari 1992 goedgekeurd en onherroepelijk geworden. 

 
3. Het vigerende bestemmingsplan Kanaalzone-De Vlijt  
 Het thans geldende bestemmingsplan Kanaalzone de Vlijt is vastgesteld op 16 juni 2011. 
In dit vigerende bestemmingplan is de detailhandelsregeling van het bestemmingsplan 
Vlijtseweg Herziening I overgenomen. Maar er zijn wel belangrijke verschillen.  
In het vigerende bestemmingsplan Kanaalzone-De Vlijt is niet een bestemming detailhandel 
opgenomen maar de functieaanduiding supermarkt. Belangrijk verschil is verder dat de locatie 
van de supermarkt op de plankaart is vastgelegd door middel van een functieaanduiding 
supermarkt. Deze functieaanduiding komt overeen met het bebouwingspercentage van 41% 
uit het voorheen geldende bestemmingsplan.  Zie hieronder de uittreksel uit de geldende 
plankaart Kanaalzone-De Vlijt.  

  

 

 (su)   functieaanduiding supermarkt 

 (dhp) functieaanduiding detailhandel perifeer  
  
 
Het proces om te komen tot het vigerend bestemmingsplan Kanaalzone-De Vlijt kende 4  
stappen;  
Procedure voorontwerpbestemmingsplan (inspraak): 13-11-2007/ 20-12-2007;  
Ontwerpbestemmingsplan: 13-11-2008/24-12-2008;  
Vaststelling raad: 16 juni 20011;  
Uitspraak Raad van State (Onherroepelijk): 28-12-2011. 

  
In de periode, kort voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan Kanaalzone-
De Vlijt is door de eigenaar van de Vlijtseweg 184-186 op 7 april 2011 een aanvraag om 
vergunning ingediend voor de bouw van een supermarkt. Deze aanvraagdatum van 7 april 
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2011 is bepalend voor de vraag aan welk planologisch kader moet worden getoetst. Ten tijde 
van de aanvraag van 7 april 2011 gold het bestemmingsplan De Vlijt, Herziening 1.  De 
vergunning is op grond van dit verleend. De aanvraag is dus niet getoetst aan het 
ontwerpbestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt.  
Het bestemmingsplan De Vlijt Herziening I stond de bouw van een supermarkt op het gehele 
perceel toe met een oppervlakte van maximaal 4.100 m². Deze oppervlaktebeperking 
betekent dat sloop van de oude supermarkt noodzakelijk was om aan de 
bestemmingsplanvoorschriften van destijds te kunnen voldoen. Daarom heeft de aanvrager in 
de aanvraag aangegeven dat zij tot sloop zou overgaan.  

 
Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Kanaalzone-De Vlijt (2 maanden na 
indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning) heeft de gemeente geen rekening 
gehouden met deze aanvraag om vergunning maar is uitgegaan van de feitelijke situatie. 
Daardoor is nagelaten de bouwmogelijkheden ter plaatse van de toen nog te slopen 
supermarkt weg te bestemmen. De situatie ontstond dat in het vigerende bestemmingsplan 
Kanaalzone-De Vlijt de vergunde nieuwe supermarkt is wegbestemd en dat  de 
functieaanduiding supermarkt op de plek van de oude supermarkt is gehandhaafd.  Dit heeft 
tot het juridisch gevolg geleid dat er in zijn totaliteit veel meer potentiële m² supermarkt 
aanwezig was ( combinatie van verleende vergunning en handhaving oude 
supermarktbestemming) dan het toekomstige, het vigerende bestemmingsplan of de 
voorheen vigerende bestemmingsplannen mogelijk hebben willen maken.  

 
In de periode na de vaststelling van het bestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt zijn er 
vervolgens geen feitelijke ontwikkelingen geweest. Van de verleende omgevingsvergunning 
wordt geen gebruik gemaakt en de bestaande supermarkt blijft in gebruik. 
Eerst op 11 maart 2015 wordt de bouw van een nieuwe supermarkt aangekondigd. 
Mogelijkheden om de omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt in te trekken 
zijn niet aanwezig. 
 
Voorbereidingsbesluit 
Om verdere ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan heeft de raad op 11 februari 2016 en 
16 februari 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied. Gelet op het 
bepaalde in artikel 3.7, lid 5 van de Wro is het voorbereidingsbesluit van 16 februari 2017 nog 
in werking omdat op 8 februari 2018 – dus binnen een jaar na het nemen van het 
voorbereidingsbesluit – het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlijtseweg 184 en 186’ ter inzage is 
gelegd. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan Vlijtseweg 184-186  
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het vastleggen van de huidige vergunde situatie  in 
supermarkten. Hiervoor is uiteengezet dat er thans veel meer m² aan supermarkt zijn 
gerealiseerd dan het geldende bestemmingsplan en de voorheen geldende bestemmingsplan 
ooit mogelijk hebben willen maken.  
Verder is de planologische opzet om de uitbreidingsmogelijkheden van de supermarkten te 
bevriezen en een verbod om supermarkten te splitsen. De wegbestemde Dekamarkt wordt 
ingepast.  
De overige geldende rechten van het bestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt (bestemming 
bedrijven categorie 1 en 2, perifere detailhandel ) blijven in dit bestemmingsplan gehandhaafd. 
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  Plankaart behorende bij ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg 184-186 

Sdh-s1  specifieke vorm van detailhandel supermarkt 1  
 Sdh-s2  specifieke vorm van detailhandel supermarkt 2 

  

4 Thematische beantwoording 

De volgende drie thema’s staan centraal in de zienswijzen 

 
A. De gemeentelijk detailhandelsvisie; 

 

B. De Ruimtelijk-functionele onderbouwing van 23 januari 2018;   
 
 
C. De Dienstenrichtlijn en de beperking in detailhandel  
  
 
A. De gemeentelijke detailhandelsvisie   
Op 16 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Detailhandelsvisie 2014-2019 vastgesteld. De 
Detailhandelsvisie beschrijft de gemeentelijke visie op en ambities voor de lokale 
winkelstructuur. In de visie zijn de vijf hefbomen benoemd waar beweging noodzakelijk is en 
die bepalend zijn in het bereiken van het gewenste toekomstbeeld voor de detailhandel: de 
ontwikkeling van een robuuste, dynamische en complete winkelstructuur in Apeldoorn. Het 
gaat hierbij ondermeer om: 

1. Uitnodigende Binnenstad  
In de visie is de binnenstad duidelijk speerpunt van beleid en zijn keuzes erop gericht het 
centrum de gewenste impuls te geven.  

2. Vitale en fijnmazige winkelstructuur  
De fijnmazige winkelstructuur is uitgangspunt van beleid. In de visie wordt ruimte geboden 
voor dynamiek en staat het gemeentebestuur open voor nieuwe initiatieven die de vitaliteit 
versterken. 

3. Grootschalige en perifere detailhandel  
Locaties voor grootschalige en perifere detailhandel zijn een wezenlijk onderdeel van de 
Apeldoornse winkelstructuur, met ieder een eigen signatuur. In de visie wordt gekozen 
voor het verder ontwikkelen van deze locaties met ieder een duidelijk kernprofiel. 
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De visie en de ambitie van de gemeente Apeldoorn is om de fijnmazigheid van de 
winkelstructuur  voor de dagelijkse aankopen te waarborgen.   
De gemeente zet specifiek in op het behouden en waar nodig versterken van de fijnmazige 
winkelstructuur waarbij de gemeente kiest voor: 

• Ruimte bieden aan partijen die bestaande buurt- en wijkcentra aanpakken en/of 
saneren. 

• Ruimte bieden aan marktpartijen die de kwaliteit van de fijnmazige winkelstructuur 
verbeteren. 

De beide supermarkten zijn geen onderdeel van de wijk- en buurtcentra. Tot voor kort was er 
op dit bedrijventerrein 1 solitaire supermarkt gevestigd zonder dat er andere winkels in de 
directe omgeving waren. Nu er sinds kort – in strijd met de bedoeling van het bestemmingplan 
– 2 supermarkten gevestigd zijn, is er nog geen sprake van een buurt of winkelcentrum. In het 
gemeentelijk beleid uit 2003 en 2014 is ook nooit een buurt of winkelcentrum op deze locatie 
beoogd. De realisering van de tweede supermarkten rechtvaardigt derhalve niet  een 
aanduiding als winkelcentrum of buurtwinkelcentrum. 

 
Conclusie 
Een verdere uitbreiding van het supermarktareaal op de locatie Vlijtseweg past niet in het 
gemeentelijke beleid en is vanwege de te verwachten effecten op het functioneren en 
toekomstperspectief van de nabijgelegen buurt-, wijk, en staddeelcentra ongewenst. Dit pleit 
sterk voor een beperking van de mogelijkheden in het bestemmingsplan.  
 

B. Ruimtelijk-functionele onderbouwing 

Advies BRO  
De gemeente heeft BRO als externe adviseur gevraagd te adviseren over de inperking van de 
verdere uitbreidingsmogelijkheden van de supermarkten aan de Vlijtseweg.   
Door BRO is een Ruimtelijk-functionele onderbouwing consolidatie supermarktaanbod d.d. 23 
januari 2018 opgesteld. Deze onderbouwing  maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. 
Zo beschrijft BRO op pagina 8 van deze onderbouwing de effecten van de uitbreiding van het 
supermarktaanbod Vlijtseweg op het winkelcentrum Kerschoten (Mercatorplein) en 
Koninginnelaan:  
“De supermarkten in de winkelcentra Kerschoten (Mercatorplein) en Koninginnelaan zijn relatief klein en het  
eerstgenoemde centrum is bovendien sterk gedateerd. Het beperkte consumentendraagvlak in de omgeving van deze 
winkelcentra en de nabijheid van de supermarkten aan de Vlijtseweg betekent dat de kans groot is dat bij een verdere 
uitbreiding van het supermarktaanbod hier een vernieuwing van Kerschoten niet meer haalbaar zal zijn. Ter illustratie 
het volgende: de gehele wijk Noord telt ca. 12.550  inwoners, drie dicht bij elkaar gelegen winkelgebieden en vijf 
supermarkten. Daarbij zijn twee formules (DekaMarkt en Aldi) met twee vestigingen aanwezig. Hiermee is de markt 
al nu zeer vol, zo niet overvol te noemen. Bij een verdere versterking van het supermarktaanbod aan de Vlijtseweg 
bestaat het risico dat de kleinere vestigingen van de genoemde formules uit de markt genomen worden, omdat de 
functie overgenomen wordt door de grotere winkels aan de Vlijtseweg. Dat zal een negatief effect hebben op de 
consumentenverzorging en detailhandelsstructuur in de wijk Noord, en dat is strijdig met het beleid. Bij verdere 
uitbreiding van het supermarktaanbod aan de Vlijtseweg ruimte zal nog meer koopkracht uit de elkaar overlappende 
verzorgingsgebieden van Kerschoten en de Koninginnelaan getrokken worden dan nu al het geval is en het perspectief 
voor de aanwezige ondernemingen neemt daardoor af. Het wordt daarmee voor de betrokken ondernemingen en 
vastgoedeigenaren minder of niet meer interessant om nog te investeren in vernieuwing van de winkels / zaken en / 
of de winkelomgeving. Bij het uitblijven van vernieuwing is de kans op verdere toename van de leegstand in met name 
winkelcentrum Kerschoten groot, met een kwalitatieve achteruitgang van de consumentenverzorging en leefbaarheid 
in het omringende woongebied als resultaat.” 

En de effecten op het stadsdeelcentrum Anklaar:  
“Er wordt fors geïnvesteerd in het versterken van de stadsdeelverzorgende functie van dit winkelcentrum, en de 
supermarkten spelen daarbij een belangrijke rol als ‘motor’ voor het functioneren van het overige aanbod. Als door een 
uitbreiding van het supermarktaanbod aan de Vlijtseweg die rol ondermijnd wordt, heeft dat ook gevolgen voor het 
bezoek aan Anklaar en daarmee voor het functioneren van de daar aanwezige andere winkels en publieksgerichte 
voorzieningen. De kans op leegstand in het straks vernieuwde winkelcentrum Anklaar is daarom bij een verdere 
uitbreiding van het supermarktaanbod aan de Vlijtseweg groot, met negatieve gevolgen voor het verblijfsklimaat in en 
de aantrekkingskracht van dit winkelgebied.” 

 

En ten aanzien van de onderbouwing van de beperking van de shop in shop wordt  de
 volgende onderbouwing geciteerd: 

“De aantrekkingskracht van het winkelgebied, en daarmee ook de concurrentiepositie ten opzichte van omringende 
winkelgebieden, wordt niet alleen bepaald door de omvang van het aanbod, maar ook door de aard van en variatie in 
dat aanbod. Hoe gevarieerder het aanbod, hoe groter de keuzemogelijkheden voor de consument. Maar daarnaast 
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geeft de aanwezigheid van meerdere winkels ook een sterk beeld van compleetheid en dus veel keuzemogelijkheden. 
Als er dus meer winkels op het gebied van dagelijkse artikelen komen op de locatie Vlijtseweg, dan krijgt deze locatie 
ook meer de uitstraling van een echt op boodschappen doen gericht winkelcentrum. Daarmee zal de 
concurrentiekracht van deze locatie ten opzichte van de omringende buurt- en wijkverzorgende winkelcentra nog extra 
toenemen, met alle eerder beschreven negatieve gevolgen van dien. Dit pleit voor een beperking van het toegestane 
aantal verkooppunten. Daarbij kan het enerzijds gaan om het aantal supermarkten, maar anderzijds ook om 
speciaalzaken als zelfstandige vestiging in een supermarktpand of als shop-in-shop binnen de supermarkten.” 

 

Conclusie 
Vanwege de te verwachten effecten op het functioneren en toekomstperspectief van de 
nabijgelegen buurt-, wijk, en stadsdeelcentra is een uitbreiding van het supermarktareaal 
ongewenst en ook in strijd met detailhandelsvisie. Dit pleit sterk voor een beperking van de 
mogelijkheden in het bestemmingsplan (de beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van 
de beide supermarkten, het tegengaan van verruiming van het gebruik van supermarkt naar 
reguliere detailhandel en de beperking van de shop in shop). 

 
C. Strijd met de Dienstenrichtlijn  
In de zienswijzen wordt verwezen naar het recente arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van  30 januari 2018. De crux van dit arrest is, dat het een gemeente in beginsel 
is toegestaan om in regels van bestemmingsplannen kwantitatieve of territoriale beperkingen 
te stellen aan de vestiging van bepaalde diensten (en meer specifiek: vormen van 
detailhandel); maar dan moeten dergelijke beperkingen wel goed worden gemotiveerd in het 
licht van de voorwaarden als genoemd in artikel 15, derde lid Dienstenrichtlijn. Dat wil zeggen 
dat de beperking non-discriminatoir moet zijn, noodzakelijk (gerechtvaardigd om een 
dwingende reden van algemeen belang) en evenredig (de beperking moet geschikt zijn om het 
nagestreefde doel te bereiken en mag niet verder gaan dan nodig is om dat doel te bereiken; 
het doel moet niet met minder beperkende maatregelen kunnen worden bereikt). Uiteraard 
moet het bestemmingsplan voldoen aan de criteria van een goede ruimtelijke ordening uit 
artikel 3.1 van de Wro van een goede ruimtelijke ordening.  
 

Ad. 1 non-discriminatie  
De regels in een bestemmingsplan (en daarmee ook de gebruiksmogelijkheden en 
gebruiksverboden) gelden voor een ieder. De gebruiksmogelijkheden (en de 
gebruiksverboden) zijn niet afhankelijk gesteld van een specifieke persoon of rechtspersoon 
en daarmee zijn de regels van het bestemmingsplan non-discriminatoir. 

Ad. 2 noodzakelijkheid  
De cruciale vraag is of de betreffende bestemmingsplanregeling gerechtvaardigd is om een 
dwingende reden van algemeen belang. Onder verwijzing naar het rapport van BRO van 23 
januari 2018 (De Ruimtelijk-functionele onderbouwing) en de hierin genoemde beschreven 
effecten willen wij benadrukken dat als een verdere uitbreiding van supermarktmeters en 
andere vormen van detailhandel, dan perifere detailhandel, niet zou worden tegengegaan, 
deze situatie met zich zal brengen dat:  
a) de potentie van het stadsdeelcentrum Anklaar als winkelgebied en daarmee de leefbaarheid 
van de wijk als geheel, en,  
b) het behoud van Kerschoten (en Koninginnelaan) als buurt wijkcentrum, in ernstige mate in 
gevaar worden gebracht. Het weghouden / wegtrekken van koopkracht uit het 
stadsdeelcentrum Anklaar en buurt- /winkelcentrum Kerschoten / Koninginnelaan zal een risico 
vormen voor de potenties van deze winkelcentra en kan daarmee een risico vormen voor 
leegstand en het verminderen van leefbaarheid in Kerschoten respectievelijk Anklaar.  

Ad. 3 evenredigheid  
Om te voorkomen dat de hiervoor beschreven – ongewenste – ruimtelijke effecten (risico op 
leegstand in stadsdeelcentrum Anklaar en in buurt- / wijkcentrum Kerschoten en een risico voor 
de leefbaarheid in en rondom deze centra) zich voordoen, moet worden voorkomen dat 
(potentiële) koopkracht wordt ‘weggetrokken’ uit deze centra. De planologische regeling waarin 
het ontwerpbestemmingsplan Vlijtseweg 184-186 voorziet, is daarmee evenredig, omdat 
daarmee wordt voorkomen dat nog meer supermarktaanbod naar de locatie Vlijtseweg 184-
186 wordt getrokken en reguliere detailhandel zich daar kan vestigen. Voorkomen moet worden 
dat op de locatie Vlijtseweg 184-186 een echt winkelcentrum gaat ontwikkelen. Een dergelijke 
ontwikkeling zal leiden tot ongewenste ruimtelijke effecten in Anklaar en Kerschoten. De 
hiervoor omschreven ongewenste ruimtelijke effecten worden door het nieuwe 
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bestemmingsplan voorkomen. Verder voorziet het bestemmingsplan in meerdere functies: 
bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2, perifere detailhandel en de beide supermarkten 
waarvan de Deka, die in het vigerend bestemmingsplan was wegbestemd, thans positief wordt 
ingepast.  Daarmee krijgen de opstallen een juridisch passende en evenredige  regeling en zijn 
de beperkingen in het bestemmingsplan geschikt om het beoogde doel te bereiken. Een minder 
vergaand alternatief zonder in strijd te komen met het gemeentelijk beleid is niet aanwezig.  
De conclusie is dan ook dat het bestemmingsplan noodzakelijk is en het juiste 
middel/maatregel is om het beoogde doel te bereiken.  

 

5 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

5.1  Gijs Heutink Advocaten, Keizersgracht 477, 1017 DL Amsterdam namens Ekoma 
Onroerend Goed BV. 

Gijs Heutink Advocaten 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 21 maart 2018. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Het wegbestemmen en beperken van de supermarkten is in strijd met het recht.  
Ter plaatse van de huidige Aldi laat de huidige aanduiding supermarkt een aanzienlijk 
groter oppervlak aan supermarkt toe, met name in de leegstaande units, op het parkeerdek 
en op de niet bebouwde ruimten voor en naast het pand. Uitgaande van het 
bestemmingsplan zou nog 1260 m2 wvo supermarkt gerealiseerd kunnen worden maar de 
totaal onbenutte metrage wvo ligt uiteraard aanzienlijk hoger; 

b. Met het beperken en wegbestemmen wordt miskend dat de toevoeging en uitbreiding van 
supermarkten een aanzienlijke versterking en impuls kunnen betekenen voor de 
bestaande vestiging aan de Vlijtseweg. De bestaande supermarkten zijn complementair 
aan de omringende winkelcentra door de aard van de formules, de goede bereikbaarheid 
en het grote verzorgingsgebied. Vanwege de aard omvang en ligging en 
parkeermogelijkheden is de Vlijtseweg een van de weinige locaties waar een supermarkt 
zou kunnen worden gevestigd.  

c. Het is onaannemelijk dat de uitbreiding van de m² supermarkt leidt tot onaanvaardbare 
effecten op de winkelstructuur. Bovenal is dit planologisch irrelevant. Het doorslaggevende 
criterium is of inwoners van een bepaald gebied  niet langer op aanvaardbare afstand van 
hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte; 

d. Concurrentie verhoudingen vormen bij de planologische belangenafweging in beginsel 
geen in aanmerking te nemen belang. 

e. Het college zal in redelijkheid de mogelijkheid moeten bieden om het huidige supermarkt 
gebruik te optimaliseren.  

f. Onduidelijkheid/onjuist gehanteerde metrages  
Graag wordt vernomen op basis van welke omgevingsvergunning/tekeningen de metrages 
zijn gebaseerd zodat dit zelf kan worden geverifieerd;  
Voor zover kan worden overzien is het metrage gekoppeld aan de specifieke vorm van 
detailhandel niet toereikend voor de bestaande Dekamarkt omdat in de huidige opzet deze 
vestiging al 4510 m2 bvo bedraagt en daarom wordt verzocht de planregels op dit 
onderdeel aan te passen. 

g. De vestiging van de Deka is niet alleen gelegen op de tweede bouwlaag maar ook op de 
eerste (parkeren, trappenhuis, hellingbaan, magazijn, fietsenstalling, verkeersruimten) en 
derde bouwlaag (magazijn, personeelsruimten, kantoorruimte). Artikel 3.4.1 behoeft 
daarom aanpassing;  

h. Te beperkte mogelijkheden reguliere detailhandel  
Verzocht wordt om mogelijkheden op te nemen voor reguliere detailhandel. Verwezen 
wordt naar de aanvraag omgevingsvergunning van 23 januari 2017. Deze aanvraag 
voorzag in een omzetting van 787 m2 bvo supermarkt naar de dubbelbestemming 
supermarkt/detailhandel op de begane grond (niet geconcretiseerd) en voor de eerste 
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verdieping de omzetting van 660 m2 bvo supermarkt naar de enkelbestemming 
detailhandel (niet geconcretiseerd). Deze aanvraag is geweigerd. Tegen deze beslissing 
is geen bezwaar gemaakt.  
Naar aanleiding van deze weigering zijn de plannen aangepast, de onderbouwing 
aangescherpt  en is op 22 februari 2018 een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend (en de daarbij gevoegde rapporten van Notitie Bureau Stedelijke Planning  van 
23 januari 2018 en Notitie ruimtelijke onderbouwing van HzA van 5 februari 2018) waarbij 
ten opzichte van de eerdere aanvraag de volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:  
1. de metrages voor detailhandel zijn gewijzigd,   
begane grond: omzetting van 667 m2 bvo supermarkt  naar de enkelbestemming 
detailhandel (waarvan 132 m2 bvo magazijn)  
eerste verdieping: omzetting va 958 m2 bvo supermarkt naar de enkelbestemming 
detailhandel 
2. Het detailhandelsgebruik is geconcretiseerd tot 2 retailers:  
begane grond: Kruidvat (535 m2 bvo) en magazijn t.b.v. Action (132m2); 
eerste verdieping: Action (958 m2 bvo).  
Het college maakt een uitvoerbare exploitatie onmogelijk door de bestaande 
supermarktmogelijkheid weg te bestemmen en niet te voorzien in reguliere detailhandel. 

i. Bestaande reguliere detailhandelsvestigingen zijn ten onrechte niet meegenomen 
Er ontbreekt een afzonderlijke metrage voor de bestaande Deka slijterij. Er wordt vanuit 
gegaan om de bestaande slijterij deel te laten uitmaken van het toegestane gebruik als 
supermarkt. Reclamant vraagt zich af of de definitie van supermarkt en het toegekende 
metrage daarvoor toereikend is. Daarom wordt verzocht expliciet in de regels toe te staan 
dat een slijterij van 35 m2 is toegestaan. 

j. Geen strijd met detailhandelsbeleid  
Ten onrechte wordt gesteld dat  het gemeentelijke en provinciale beleid zich verzetten 
tegen de uitbreiding.  
De Vlijtseweg 184-186 maakt onderdeel uit van de fijnmazige winkelstructuur.  
Het standpunt van het college dat de Vlijtseweg 184-186 niet is opgenomen op de 
overzichtskaart behorende bij de detailhandelsvisie is onnavolgbaar. Ten eerste omdat 
opname op de kaart geen constitutief vereiste is om als onderdeel van de fijnmazige 
winkelstructuur te worden aangemerkt. Ten tweede is door de feitelijke aanwezigheid van 
2 supermarkten dit een onderdeel van een buurt- of wijkwinkelcentrum. En van belang is 
dat de detailhandelsvisie is vastgesteld op 3 oktober 2013 toen de tweede 
omgevingsvegunning voor de supermarkt nog niet was afgegeven. Uitgangspunt is dat de 
gemeente de verschillende winkelcentra faciliteert en dat detailhandelsmogelijkheden als 
onderdeel van de fijnmazige winkelstructuur daar aan bijdragen. 

k. Strijd met de Dienstenrichtlijn  
Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 30 
januari 2018 wordt gesteld dat de regels van het bestemmingsplan in combinatie met de 
te beperkte aanduidingen op de verbeelding in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. De 
brancheringsregels in combinatie met de aanduiding stellen de toegang tot of de 
uitoefening van een dienstenactiviteit afhankelijk  van een territoriale beperking namelijk 
dat detailhandel in de binnenstad niet aan beperkingen onderhevig is en wel op de thans 
aan de orde zijnde locatie aan de Vlijtseweg.  
De vraag of de Dienstenrichtlijn van toepassing is, is echter niet doorslaggevend. De 
naleving is direct geborgd via de gemeenschapstrouw (artikel 4 lid 3 VWEU), via de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en via artikel 1.1.2 Bro. De regels moeten 
vooromen dat beperkingen aan detailhandel worden opgelegd waarvoor geen dwingende 
redenen van algemeen belang aanwezig zijn. 

l. Planschade/financiële uitvoerbaarheid  
Het is aannemelijk dat er planschade wordt geleden. Op geen enkele wijze is inzichtelijk 
gemaakt wat de te verwachten schade is en of het plan financieel uitvoerbaar is. Er kan 
niet gecontroleerd worden of en zo ja op welke wijze deze schade door de gemeente in de 
besluitvorming wordt meegenomen. Het recht wordt voorbehouden om de gemeente 
aansprakelijk te houden voor de eventuele schade. 

m. Belangenafweging 
De belangen van de eigenaar zijn onvoldoende bij het ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen. Er is geen rekening gehouden met de belangen die samenhangen met de 
inperking van de gebruiksmogelijkheden. Bovendien is die beperking niet gemotiveerd. 
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Beoordeling 

a. Wij verwijzen naar Paragraaf  3 (planologische voorgeschiedenis) van de zienswijzennota. 
Hier is beschreven dat bij de aanvraag om omgevingsvergunning van 7 april 2011 de 
aanvrager tot sloop van de oude supermarkt zou overgaan anders kon de 
omgevingsvergunning vanwege strijd met het bebouwingspercentage niet verleend 
worden. Overigens wordt de krachtens het geldend bestemmingsplan wegbestemde 
supermarkt Deka, planologisch ingepast en de rechten van de in 2017 verleende 
vergunning gerespecteerd. Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van strijd met het 
recht. 

b. Deze zienswijze wordt niet onderschreven. Wij verwijzen naar de thematische 
beantwoording in paragraaf 4 onder A (de gemeentelijke detailhandelsvisie)  en B (de 
ruimtelijk-functionele onderbouwing). 

c. De beschreven ruimtelijke effecten in de ruimtelijke functioneel onderbouwing maken de 
ruimtelijke beperkingen die in het bestemmingsplan worden geregeld, noodzakelijk. Ook 
beleidsmatig worden deze ruimtelijke beperkingen ondersteund.   

d. Deze opmerking is juist. Concurrentieverhouding is geen belang bij de planologische 
belangenafweging. De beperkingen die het bestemmingsplan stelt aan detailhandel is 
ingegeven vanuit ruimtelijke overwegingen en het gemeentelijk beleid, zoals dat hierboven 
is omschreven bij de thematische onderbouwing  onder paragraaf 4A (de gemeentelijke 
detailhandelsvisie)  en 4B (de ruimtelijk-functionele onderbouwing). De toelichting op het 
bestemmingsplan onder 2.7 (Detailhandelsvisie 2014-2019) en 4.1 (inperking 
mogelijkheden supermarkt) wordt aangepast en verduidelijkt. 

e. Er staat bij de Aldi 1625 m² bruto vloeroppervlak leeg. Deze m² zijn vergund als 
supermarkt. De krachtens het geldende bestemmingsplan wegbestemde Deka wordt thans 
positief bestemd. Daarnaast geldt een bedrijfsbestemming in de categorieën 1 en 2 en is 
perifere detailhandel toegestaan. Deze vigerende rechten worden overgenomen in dit 
bestemmingsplan. Wij zien niet in, gegeven deze leegstand en mogelijkheden, dat wij ons 
onredelijk opstellen.  

f. Met de advocaat heeft overleg plaatsgevonden over de planologische regeling en dit 
overleg heeft geleid tot een aanpassing van de gebruiksregel en de plankaart. Hierbij is 
het uitgangspunt dat de vergunde rechten planologisch worden ingepast. 

g. Deze zienswijze is terecht, zie hiervoor onder f. De regeling is aangepast. 
h. Onder verwijzing naar de thematische beantwoording onder paragraaf  4A (Detailhandel)  

en 4 B (Ruimtelijke functionele onderbouwing) en 4 C (Dienstenrichtlijn) kan niet tegemoet 
worden gekomen om de functieaanduiding supermarkt te verruimen naar reguliere 
detailhandel. De overgelegde notities van BSP en HZH maken dat niet anders.  
Hierna volgt in essentie onze reactie op de notities van BSP en HZH. 
Ten aanzien van de notitie van BSP  
Wij onderschrijven de stelling van BSP dat er geen behoefte is aan extra supermarktmeters 
aan de  Vlijtseweg.   
BSP beargumenteert in haar rapport niet of er actuele behoefte is aan een uitbreiding van 
het winkelaanbod in noordelijk Apeldoorn met de beoogde formules. Er wordt geen 
onderbouwing gegeven dat de invulling aan de Vlijtseweg voorziet in de actuele behoefte 
van de consument. BSP gaat verder niet in op het gemeentelijke detailhandelsbeleid en 
de beoogde positionering van de locatie Vlijtseweg daarin.   
Voor Anklaar geldt dat er momenteel gewerkt wordt aan een zeer ingrijpende vernieuwing 
die een forse investering van de betrokken partijen vraagt, en voor Kerschoten geldt dat 
een modernisering broodnodig is omdat het centrum sterk gedateerd is. Zonder 
vernieuwing is een verdere verschraling van het aanbod waarschijnlijk en dat is negatief 
voor de consumentenverzorging in de omringende woonwijken. Met de gewenste vestiging 
van Kruidvat en Action (of andere niet-dagelijkse artikelenwinkels) transformeert de locatie 
Vlijtseweg van een locatie met twee supermarkten naar een veel meer compleet 
winkelcentrum. Daarmee ondermijnt een brancheverbreding aan de Vlijtseweg het 
perspectief voor winkelcentrum Anklaar. Opgemerkt wordt dat met de realisatie van het 
nieuwe winkelcentrum Anklaar wordt voorzien in geschikte vestigingslocaties voor 
formules als Action of Kruidvat. Met het tegengaan van de vestigingsmogelijkheden aan 
de Vlijtseweg worden deze formules dus niet beperkt in de mogelijkheid om zich in 
noordelijk Apeldoorn (grotere) winkel te openen.  
Ten aanzien van de notitie van HzH  



Zienswijzennota Vlijtseweg 184-186,  gewijzigd mei 2018 1
0 

  

HzH stelt dat op basis van de Detailhandelsvisie het handhaven van bestaande winkels in 
de Kanaalzone het uitgangspunt is. Dit heeft echter specifiek betrekking op PDV/GDV 
detailhandel, zoals in de kop boven de betreffende paragraaf 4.4. van de visie aangegeven 
staat. Action en Kruidvat zijn bovendien geen bestaande winkels en met hun vestiging 
wordt het winkelaanbod juist uitgebreid. Daarmee is de ontwikkeling op dit punt ook strijdig 
met het gemeentelijke detailhandelsbeleid.  
Visie Kanaalzone  
Hier stelt HzV dat de ontwikkeling passend is binnen de uitgangspunten uit de Kanaalzone 
2.0 omdat per saldo het aantal m² aan detailhandel niet toeneemt.  
Een verbreding of verruiming van de detailhandel past anders dan HzV stelt, ook niet in de 
uitgangspunten van de visie op de Kanaalzone.   

Ten onrechte wordt gesteld dat wij een uitvoerbare exploitatie onmogelijk maken. 
De ontwikkelaar heeft de leegstand zelf gecreëerd en had deze ontwikkeling kunnen 
voorzien. Bovendien zijn er alternatieven (perifere detailhandel en bedrijven categorie 1 en 
II).  

i. De betreffende slijterij maakt onderdeel uit van de supermarkt. De supermarkt hoeft niet 
afzonderlijk te worden toegestaan in de regels zoals dat voor de horeca en viswinkel is 
gebeurd. Overigens is de reden voor de isolatie van de slijterij gelegen in de wettelijke 
eisen uit de Drank en Horecawet. 

j. De beide supermarkten maken geen onderdeel uit van de fijnmazige winkelstructuur. Zoals 
uit het procesloop is beschreven is in strijd met de bedoelingen van het  bestemmingsplan 
een 2e supermarkt ontstaan. Tot voor kort was er op dit bedrijventerrein 1 solitaire 
supermarkt gevestigd zonder dat er andere winkels in de directe omgeving waren. Nu er 
sinds kort – in strijd met de bedoeling van het bestemmingplan – 2 supermarkten gevestigd 
zijn, is er nog geen sprake van een buurt of winkelcentrum. In het gemeentelijk beleid uit 
2003 en 2014 is ook nooit een buurt of winkelcentrum op deze locatie beoogd. De 
realisering van de tweede supermarkten rechtvaardigt derhalve niet  een aanduiding als 
winkelcentrum of buurtwinkelcentrum. Ook uit de beleidsteksten is dit niet op te maken. 
Wij verwijzen naar de thematische beantwoording onder 4A (detailhandelsbeleid) en 4B 
(Ruimtelijke en functionele onderbouwing). 

k. Wij verwijzen naar de thematische beantwoording onder 4C (Dienstenrichtlijn). De 
opmerking  over de detailhandel in de binnenstad slaat de plank mis. Waar het om gaat is 
of een regeling in het bestemmingsplan omtrent toegelaten detailhandel voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 15, derde lid van de Dienstenrichtlijn. En niet of een regeling in de 
binnenstad minder beperkingen kent dan op een andere locatie. De toelichting wordt 
aangepast overeenkomstig paragraaf 4C (strijd met de Dienstenrichtlijn).  

l. Die aannemelijkheid waarvan de indiener van de zienswijzen uitgaat onderschrijven wij 
niet. Zoals in het procesverloop onder paragraaf 2 is beschreven, maakt geen enkel 
bestemmingsplan de thans ontstane situatie mogelijk en wordt zelfs de supermarkt, die 
onder het overgangsrecht was gebracht, positief bestemd. Mocht reclamant van oordeel 
zijn dat er sprake is van planschade dan kan hiervoor bij ons een verzoek worden 
ingediend. De gemeentelijke planschadeverordening regelt hiervoor de procedure.  

m. Het gemeentelijk beleid en het voorkomen van negatieve effecten zoals verwoord in de 
thematische beantwoording onder 4A en 4B zijn voor ons van doorslaggevende betekenis 
om de beperkingen in het bestemmingsplan op te nemen en geen verruiming naar 
detailhandel toe te staan. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen:   
Regels: 
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - supermarkt 1' is ten hoogste 
1 supermarkt toegestaan, met dien verstande dat de winkelvloeroppervlakte uitsluitend op de 
tweede bovengrondse bouwlaag is toegestaan en de overige aan de supermarkt 
ondersteunende functies (zoals parkeren, trappenhuis, hellingbaan, magazijn, fietsenstalling, 
verkeersruimten, personeelsruimte, kantoorruimte) op de eerste, tweede en derde 
bovengrondse bouwlaag zijn toegestaan. 

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - supermarkt 2' is ten hoogste 
1 supermarkt toegestaan, met dien verstande dat de winkelvloeroppervlakte op de eerste en 
tweede bovengrondse bouwlaag is toegestaan waarvan de winkelvloeroppervlakte op de 
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tweede bovengrondse bouwlaag niet meer mag bedragen dan 951 m2 en de overige aan de 
supermarkt ondersteunende functies (zoals parkeren, trappenhuis, hellingbaan, magazijn, 
fietsenstalling, verkeersruimten, personeelsruimte, kantoorruimte) op de  eerste en tweede 
bovengrondse bouwlaag zijn toegestaan.  
Toelichting: 
Paragraaf 2.7 wordt aangepast waarbij samenvattend de ruimtelijke effecten worden 
beschreven en waarbij verder wordt toegelicht de Dienstenrichtijn overeenkomstig het gestelde 
in paragraaf 4 C van deze zienswijzennota;  
Plankaart 
De begrenzing van de functieaanduiding supermarkt is na afstemming met de advocaat 
aangepast overeenkomstig de verleende omgevingsvergunningen. 

 
 
5.2  […] 

 
Datum zienswijze 

De zienswijze is binnen gekomen op 1 maart 2018.   
 
 
Inhoud van de zienswijze 

De indiener van de zienswijze heeft zijn bedrijf naast de Deka en vraagt  – onder verwijzing 
naar een reclamebord waar de komst van een Action wordt aangekondigd - naar ruimere 
gebruiksmogelijkheden. Hij wil graag meeliften in de zin van een ruimere bestemming voor het 
pand aan de Vlijtseweg 188. Hij denkt aan een kapsalon, bloemenzaak of kinderkledingzaak. 

 
Beoordeling 
Het bedrijf van de heer Sileon is gelegen buiten het plangebied van de Vlijtseweg 184-186 en 
valt onder het vierende bestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt.  
Dit bestemmingsplan voorziet ter plaatse in een bestemming bedrijven in de categorie 1 en II 
alsmede in een functieaanduiding perifere detailhandel.  
In de thematische beantwoording van de zienswijzen  onder  3  is toegelicht dat de gemeente 
als gevolg van het Koninklijk Besluit van 10 december 1990 de bestemming van de Vlijtseweg 
184-186 moest verruimen met  detailhandel. Dit is gebeurd door vaststelling van het 
bestemmingsplan De Vlijt Herziening I.   
In het daaropvolgende (thans) vigerende bestemmingsplan Kanaalzone De Vlijt is de 
toenmalige supermarkt  voorzien van een functieaanduiding supermarkt alsmede de 
aanduiding perifere detailhandel.  
Andere vormen van detailhandel in de zin van een bloemenzaak of kinderkledingzaak stroken 
niet met onze visie.  
Ook bij de Deka en Aldi zijn zelfstandige winkels of shop in shop winkels niet toegestaan. Wij 
hebben uitgelegd dat een dergelijke verruiming niet strookt met de detailhandelsvisie en welke 
effecten kunnen voortvloeien uit een verruiming van de bestemming. Daarom kunnen wij niet 
meegaan met uw verzoek.  

 
Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

6  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

De begrenzing van de functieaanduiding supermarkt is na afstemming met de advocaat 
aangepast overeenkomstig de verleende omgevingsvergunningen.  
In de regels is de verwijzing in artikel 3.4.2 aangepast naar lid e. 
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Bijlagenoverzicht 

 

 

 

 

1. Invulling Apeldoorn Vlijtseweg 184 van Bureau Stedelijke Planning van 23 januari 2018 in 
opdracht van Dreef Beheer b.v. 

 

2. Ruimtelijk-functionele onderbouwing consolidatie supermarktaanbod Vlijtseweg van BRO van 
23 januari 2018 (bijlage 1 behorende bij het bestemmingsplan) in opdracht van de gemeente 
Apeldoorn 

 

3. Ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning Action en Kruidvat van HzA stedebouw en 
landschap van 5 februari 2018 in opdracht van Ekoma Onroerend Goed BV  
 

4. Reactie op verzoek omgevingsvergunning vestiging Action en Kruidvat van BRO van 12 maart 
2018 in opdracht van gemeente Apeldoorn 
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