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VERZONDEN 12 JAN 2017

Geachte heer/mevrouw,

Door de Rechtbank Midden-Nederland is op 28 oktober 2016, verzonden 15 november 2016 een 
tussenuitspraak gedaan naar aanleiding van het door u namens uw client Aldi Culemborg B.V. 
ingestelde beroep tegen de door ons geweigerde omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
discount supermarkt op het perceel Planetenbaan 9-10 te Maarssen.

Door de rechtbank worden wij in de gelegenheid gesteld om binnen 4 maanden na verzending van 
het proces-verbaal van de tussenuitspraak het gebrek inhoudende het niet vragen aan de 
gemeenteraad om al dan niet een verklaring van geen bedenkingen af te geven, te herstellen.

Daartoe is bijgevoegd concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit opgesteld. Alvorens dit 
raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad aan te bieden stellen wij u in de gelegenheid om 
binnen 4 weken na datum van verzending van deze brief uw zienswijze daaromtrent aan ons college 
kenbaar te maken.
De bijiagen waarna in het concept raadvoorstel wordt venwezen zijn als het goed is in het kader van 
de reeds gevoerde procedure in uw bezit. Mocht dit toch niet het geval zijn dat vernemen wij dit 
graag van u en zullen deze alsnog worden toegezonden.

Heeft u nog vragen? Belt u gerust met de heer Emmelot via het in het briefhoofd vermelde 
telefoonnummer.

Met vriendelijke greet,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
namens hen,

las de Smet
Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving
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Raadsvoorstel
Onderwerp
Weigering Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. het bouwen van een 
Aldivestiging aan de Planetenbaan 9-10

Begroti ngswi jzig i ng 
n.v.t.

Datum raadsvergadering 

Datum commissievergadering

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevechtnl

Commissie 
Fysiek Domein

Portefeuillehouder 
F. Zivkovib-Laurenta

Organisatie onderdeel 
Publiekszaken

E-mail opsteller

lefoonnummer opsteller

istratie nummer 
I6/62825-VB/16/07428

Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit
1. Kennisnemen van het verloop van ur^teitrent#e afwijzi|g van de omgevingsvergunning 

voor het bouwen/ realiseren van eeSldi-vestigin^^^^e Planet^^n 9 -10 te Maarssen;
2. De verklaring van geen bed^ingei^^or het bouw^Sn een Aldi-v^ging aan de 

Planetenbaan 9 -10 te Maar^iii,afwij
3. De zienswijzen fen)gegrqnd te

Samenvatting

Bij brief d.d.22g
omgevingsvergunning geweig^d vomhet'
Maarssen.„Uit d^reldende be^dska^rs yolgfUtl^ynitiatief niet in overeenstemming is met het 
gemee^^^lbellfev Ook voIgtadhering v^^^t adviesbureau Kardol dat het plan niet 
voldoe^pn een goi^kruimtelijke^^niny

^Q16^^1^^%llege de aanvraag om
van ee^®^aan de Planetenbaan 9-10 te

Bijiagen
Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 28 oktober2016, verzonden 15 noyembeii 

~2016.^
2. Verweerschrift inzake weigering omgevingsvergunning Aldi d.d. 1 September 2016 (inclusief
_producties).^____ ^

3. Brief indiening stukken rechtbank Midden-Nederland (inclusief producties)J__ 
A. Beroepschrift Aldi Vastgoed (Culemborg) / Maarssen d.d. 3 mei 2016 (inclusief producties).
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Met de afwijzing wordt recht gedaan aan de uitgangspunten van de geldende beleidskaders en wordt 
uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland-

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Uit het bijgevoegde verweerschrift en onderliggende stukken voIgt dat het project niet voldoet aan de 
geldende beleidsregels en regelgeving. Er is derhalve ook geen sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. Daarnaast moet blijkens het advies van Kardol worden gevreesd voor precedentwerking.

Argumenten

1.1. Uit de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederiand voigt dat inzake de afwijzing van 
de omgevingsvergunning uw read dient te besiuiten omtrent de verkiaring van geen 
bedenkingen.

Op 28 oktober 2016, verzonden 15 november 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland een 
mondelingetussenuitspraak gedaan inzake de weigering voor het vestigen van een Aldi aan de 
Planetenbaan 9-10 Maarssen. In deze tussenuitspraak wordt het college opgedragen om de 
gemeenteraad een besluit te laten nemen over de verkiaring van geen bedenkingen (hierna wgb) 
binnen vier maanden na de dag van verzending van deze tussenuitspraak. Van belang hierbij is dat 
na het besluit om de onderhavige vergunning te weigeren (23 februari 2016) de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in een andere zaak heeft uitgesproken (april 2016) dat 
ook een weigering van een omgevingsvergunning aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. 
Dat was niet te voorzien ten tijde van de beslissing op de aanvraag.

Ook kan de wgb lijst niet worden toegepast. Tenslotte is van belang dat de rechtbank geen oordeel 
heeft gegeven over de inhoudelijke gronden. Van een vernietiging van het besluit is dus geen sprake.

De conclusie is dat:
de wgb direct kan worden aangevraagd zonder terinzagelegging;
de Aldi de gelegenheid dient te worden gegeven om op de voorgenomen wgb te reageren
(dus zonder offici@le terinzagelegging);
binnen vier maanden na verzending (15 november 2016) van de mondelinge uitspraak op de 
wgb dient te worden besloten.

2.1 Het initiatief is in strijd met de geidende beieidskaders. Er kan derhaive geen
medewerking worden verieend aan de reaiisering van een Aidi aan de Pianetenbaan.

Uit het primaire besluit en het verweerschrift voigt dat de verplaatsing van de Aldi naar de 
Planetenbaan in strijd is met het bestemmingsplan, de Economische Toekomstvisie en de Retailvisie 
2014 (hierna: de Economische Visie) en het gemeentelijke Afwijkingenbeleid. De Economische Visie 
en de Retailvisie Stichtse Vecht geven aan waar detailhandel zich in de gemeente zou moeten 
vestigen, namelijk in de winkelgebieden ter versterking van de centrumfunctie voor bewoners en 
bezoekers. De beoogde locatie voor de Aldi aan de Planetenbaan valt buiten een winkelgebied en is 
gelegen op een bedrijventerrein. Het beleid is actueel aangezien de Economische Visie recentelijk is 
vastgesteld en de motie niet heeft geleid tot aanpassing van deze beleidskaders. Op grond van 
paragraaf 4.3 voorwaarde 1 van het Afwijkingenbeleid is aangegeven dat de activiteit moet passen 
binnen de geldende of in ontwerp neergelegde visies en beleidskaders van de gemeente, provincie 
en het rijk. Daarnaast voigt uit paragraaf 4.3 aanhef van het Afwijkingenbeleid dat een ontwikkeling 
slechts is toegestaan als wordt voldaan aan de gestelde voonvaarden. Het Afwijkingenbeleid is 
dwingend van aard en geeft geen ruimte om een nadere afweging te maken.
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2.2 Uit deskundig tegenonderzoek van Kardol voIgt ondermeer dat geen sprake is van een 
actuele regionale behoefte, er geen representatief onderzoek is gedaan door RHO en 
gevreesd dient te worden voor precedentwerking.

Uit de advisering van Kardol voIgt, in tegenstelling tot wat Seinpost beweert, dat geen sprake is van 
een actuele regionale behoefte. Weliswaar stijgt de omzet in de dagelijkse sector met 9%, dit wil niet 
zeggen dat er distributieve ruimte is. Op basis van de eigen berekening van Seinpost komt Kardol tot 
de conclusie dat er meer dagelijks aanbod is dan distributief verantwoord is. Ook is er geen 
representatief onderzoek gedaan door RHO. Het onderzoek is gebaseerd op basis van slechts drie 
andere Aldi’s, die nagenoeg niet vergelijkbaar zijn met de situatie in Maarssen. Dit kan volgens 
Kardol nauwelijks een onderzoek worden genoemd waarop representatieve uitspraken kunnen 
worden gedaan. Ook wordt door Kardol de stelling van RHO betwist dat er geen sprake is van 
precedentwerking. Weliswaar zijn alle supermarkten groter dan de Aldi, dit wil niet zeggen dat andere 
supermarkten ook niet te klein zijn voor hun functie. Het is niet uit te sluiten dat deze supermarkten 
ook willen verplaatsen naar een locatie voor een grotere winkelmaat met meer parkeren. Voor het 
overige wordt verwezen naar het advies van Kardol. Het toestaan van een Aldi-vestiging aan de 
Planetenbaan is een doorkruising van de detailhandelsstructuur van de gemeente Stichtse Vecht en 
de biji in de wortel van het geldende detailhandelsbeleid.

Kanttekeningen
Het besluit (de geweigerde omgevingsvergunning) kan alleen worden hersteld indien de vvgb wordt 
geweigerd. Indien uw raad niet conform het voorstel wenst te besluiten, dient nader onderzoek 
plaats te vinden en dient het plan opnieuw ter inzage te worden gelegd zodat andere 
belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om op het conceptbesluit te reageren. Zo dient 
het plan te worden voorgelegd aan de vooroverlegpartners (de provincie Utrecht, het waterschap en 
de Omgevingsdienst regio Utrecht) en belanghebbenden. Daarnaast dient met initiatiefnemer een 
planschadeovereenkomst te worden aangegaan. Het niet aangaan van een dergelijke 
planschadeovereenkomst, is een weigeringsgrond omdat daarmee de uitvoerbaarheid van het 
initiatief niet is aangetoond. Indien uw raad niet conform het voorstel wenst te besluiten, dient uw 
standpunt aan de rechtbank te worden gecommuniceerd. De rechtbank zal het beroep gegrond 
verklaren en het bestreden besluit vernietigen. Vervolgens zal de procedure opnieuw moeten 
worden doorlopen.

Communicatie
Initiatiefnemer zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het besluit over de vvgb.Tevens zal 
het besluit aan de rechtbank Midden-Nederland worden toegezonden.

Financien, risico’s en indicatoren
De afwijzing van de gevraagde omgevingsvergunning en de vvgb brengt geen financiele risico’s met 
zich mee. Het verlenen van de omgevingsvergunning kan echter wel risico’s met zich meebrengen. 
Wellicht heeft de vestiging van de Aldi negatieve impact voor de detailhandelsstructuur (bijvoorbeeld 
Bisonspoor) en leidt dit tot leegstand. Indien medewerking wordt verleend, dient ten minste een 
planschadeafwentelingsovereenkomst met de Aldi te worden aangegeven.

Vervolg
Indien uw raad conform het voorstel besluit en de vvgb weigert, zal de rechtbank Midden-Nederland 
een inhoudelijke uitspraak doen.

2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
(Afwijzing) verklaring van geen bedenkingen Planetenbaan 9-10 Maarssen

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering 
2017

Commissie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

itie nummer 
I25-VB/16/07428

geletop:

Griffier

.J2017.

(on)gegrond verk

artikel 2.27 Wabo en artikel 6 J 
het voorstel van burgemeestefei wethoudeT 
de bespreking in de commissiSysiek Domein'^

Besluit
1. Kennisnemen van he^jiiloop vanu^ro 

voor het bouwen/ reali^^^aiJ eei^ljEli-
2. De verklaring yafe.qee^n b^ren^feie 

Planetenbaaj^^S&Maar^^a
3. De zienswijzi

re omtrent de aSjiizi^^n de omgevingsvergunning 
tging aan deg^^^^aan 9 -10 te Maarssen; 

i^en/ realiMren van een Aldi- vestiging aan de

Voorzitter
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