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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Kennis te nemen van het verloop van de procedure omtrent de afwijzing van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen  van een Aldi-vestiging aan de Planetenbaan 9-10 te 
Maarssen. 

2. De verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een Aldi-vestiging aan de 
Planetenbaan 9 - 10 te Maarssen af te wijzen. 

3. De zienswijzen ongegrond te verklaren. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Bij brief van 22 februari, verzonden 23 februari 2016 heeft het college de aanvraag om 
omgevingsvergunning geweigerd voor het vestigen van een Aldi aan de Planetenbaan 9 - 10 te 
Maarssen. Uit de geldende beleidskaders volgt dat het initiatief niet in overeenstemming is met het 
gemeentelijke beleid. Ook volgt uit de advisering van het adviesbureau Kardol dat het plan niet 
voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
Bijlagen 
1. Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 28 oktober 2016, verzonden 15 november 2016 
2. Verweerschrift inzake weigering omgevingsvergunning Aldi d.d. 1 september 2016 (inclusief 

producties) 
3. Brief indiening stukken rechtbank Midden-Nederland (inclusief producties) 
4. Beroepschrift Aldi vastgoed d.d. 3 mei 2016 (inclusief producties) 
5. Brief aan Aldi d.d. 10 januari 2017 inzake concept- raadsvoorstel en concept-besluit 
6. Zienswijzen Aldi Vastgoed d.d. 8 februari 2017 op concept-raadsvoorstel en besluit 
7. Zienswijzennotitie d.d. 9 maart 2017 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Weigering verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het bouwen van 
een Aldi-vestiging aan de Planetenbaan 9-10 te Maarssen 
 
Begrotingswijziging 
N.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 mei 2017 
 
Datum commissievergadering 
11 april 2017 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
P.F. de Groene 
 
Organisatie onderdeel 
Publiekszaken 
 
E-mail opsteller 
alfred.emmelot@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254749 
 
Registratie nummer 
Z/16/56371-VB/17/07966 
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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 volgt 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-Nederland volgt dat inzake de afwijzing van de 

omgevingsvergunning uw raad dient te besluiten omtrent de verklaring van geen 
bedenkingen.  
Op 28 oktober 2016, verzonden 15 november 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland een 
mondelinge tussenuitspraak 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 verklaring van geen bedenkingen (hierna 
vvgb) 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 vvgb 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 vvgb direct kan worden aangevraagd zonder ter inzage legging; 
- de Aldi de gelegenheid dient te worden gegeven om op de voorgenomen vvgb te reageren 

(dus zonder officiële ter inzage legging);  
 De Aldi is bij brief van 10 januari, verzonden 12 januari 2017 in de gelegenheid gesteld om 

op het concept- raadsvoorstel en besluit te reageren. 
- binnen vier maanden na verzending van de mondelinge uitspraak (15 november 2016) op 

de vvgb dient te worden besloten.  
 Doordat deze termijn niet haalbaar bleek o.a. tengevolge van aanlevertijden stukken en 

gelegenheid bieden tot indienen zienswijzen, is aan de rechtbank Midden-Nederland 
verzocht de termijn te verlengen tot 1 juni 2017.  

 
2.1 Het initiatief is in strijd met de geldende beleidskaders. Er kan derhalve geen 

medewerking worden verleend aan de realisering van een Aldi aan de Planetenbaan. 
Uit het primaire besluit en het verweerschrift volgt  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 
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ontwerp neergelegde visies en beleidskaders van de gemeente, provincie en het rijk. Daarnaast 
volgt uit paragraaf 4.3 aanhef van het Afwijkingenbeleid dat een ontwikkeling slechts is 
toegestaan als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Het Afwijkingenbeleid is dwingend 
van aard en geeft geen ruimte om een nadere afweging te maken.  

 
2.2 Uit deskundig tegenonderzoek van Kardol volgt ondermeer dat  er geen representatief 

onderzoek is gedaan door RHO en gevreesd dient te worden voor precedentwerking. 
Er is 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 en een betere bereikbaarheid. 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 bijl in de 
wortel van het geldende detailhandelsbeleid. 

 
3.1 De ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding om alsnog een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven. 
Overeenkomstig de tussenuitspraak van de rechtbank Midden-Nederland is de Aldi bij brief van 
10 januari, verzonden 12 januari 2017 in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken na 
verzending van die brief zienswijzen in te dienen tegen het concept- raadsvoorstel en concept- 
raadsbesluit.  Hiervan heeft de Aldi bij brief van 8 februari 2017 gebruik gemaakt. Wij verwijzen 
hiervoor naar de bijlage. In de zienswijzennotitie is ingegaan op de verschillende zienswijzen. Er 
bestaat naar ons oordeel geen aanleiding om op basis van de ingediende zienswijze alsnog een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

 
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 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. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De afwijzing van de gevraagde omgevingsvergunning en de vvgb brengt geen financiële 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. 
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Vervolg 
Indien uw raad conform het voorstel besluit en de vvgb weigert, zal de rechtbank Midden-Nederland 
een inhoudelijke uitspraak doen. 
 
 
21 maart 2017 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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