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VERZONDEN 12 MEI 2017
Geachte heer Renet,
In uw brief vraagt u aandacht voor de winkel van de heer Dirkx. De winkel is momenteel
gevestigd aan de Rijksweg Zuid 97B in Geleen. De heer Dirkx wil zijn winkel vergroten
en verplaatsen naar de Hofdwarsweg 71 op bedrijventerrein Krawinkel.
Woning- en projectstoffering Dirkx verkoopt onder andere gordijnen, lamellen, behang,
tapijt, laminaat en bedden. De winkel valt daarom in de branche “woninginrichting”.
Wij hebben de heer Dirkx erop gewezen dat de vestiging van een winkel in de branche
woninginrichting op de locatie Hofdwarsweg 71 in strijd is met het gemeentelijk
retailbeleid en met het geldende bestemmingsplan.
U hebt naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld.
1.

Bent u het met ons eens dat de uit 2008 stammende Retailstructuurvisie, mede
met het oog op de nu gaande economische groei en de veranderde inzichten
over maatschappelijke en sociale zaken, op korte termijn opnieuw in discussie
gebracht moet worden?

Antwoord:
Nee. Door uw raad is de retailstructuurvisie in 2008 vastgesteld. In 2013 is het
retailbeleid geëvalueerd in de commissie Economie, Middelen, Samenwerking en
Verkeer. Kort gezegd bleek dat er geen aanleiding bestond om ten aanzien van
perifere locaties met betrekking tot detailhandel een ander beleid te voeren.
In het kader van de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
worden overigens momenteel op regionaal niveau afspraken gemaakt over onder
meer detailhandel. Uw raad zal naar verwachting eind van dit jaar worden
gevraagd een standpunt hierover in te nemen.

2. Bent u het met ons eens dat er een categorie ondernemers en ondernemingen is
(/ kan zijn) die geremd (kunnen) worden in hun ontwikkeling doordat de stap die

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen ® 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl

zij moeten maken om uit een winkeltje te groeien te groot is (/ kan zijn) omdat er,
binnen de retailstructuurvisie, geen ruimte wordt geboden om op een door de
ondernemer als ‘verantwoord’ aangemerkte schaal te groeien?
Antwoord:
Nee. In beslispunt 8 van de retailstructuurvisie 2008 en in de nota “Detailhandel op
Handelsterrein Bergerweg en Industrieterrein Noord” van 16 juli 2009 zijn de
locaties aangegeven waar perifere detailhandel in bepaalde branches mogelijk is.
Bovendien zijn er diverse panden in de binnenstad van Sittard en van Geleen
geschikt of geschikt te maken voor woonwinkels. Zowel op de perifere
detailhandelslocaties als in de beide binnensteden zijn voldoende mogelijkheden
voor woonwinkels om zich te vestigen.

3.

Bent u het met ons eens dat, afgezien van de vraag of het te vestigen atelier wel
of geen ‘productie’ is, het ‘leveren van productie’ als grondslag voor vestiging op
het betreffende (deel van het) industrieterrein wel erg discutabel is?

Antwoord:
Nee. Bedrijventerrein Krawinkel is in de eerste plaats een bedrijventerrein. Wat
onder “bedrijf”, “detailhandel” en “ondergeschikte (productiegebonden)
detailhandel” moet worden verstaan, is gedefinieerd in het door de raad op 19
december 2012 vastgestelde bestemmingsplan “bedrijventerrein Krawinkel”.
Enkel ondergeschikte (productiegebonden) detailhandel is toegestaan. Deze
beperking is opgenomen om beperkt detailhandel mogelijk te maken en te
voorkomen dat er alsnog een perifere detailhandelslocatie ontstaat.
4.

Bent u het met ons eens dat verplaatsing van de vestiging vanaf de RijkswegZuid een bijdrage kan leveren aan het beleid dat compactisering van het centrum
tot doel heeft?

Antwoord
Nee. De verplaatsing van de woonwinkel die nu is gevestigd aan de Rijksweg Zuid
in Geleen naar een bedrijventerrein leidt niet tot compactisering omdat het pand
aan de Rijksweg-Zuid ten gevolge van de verplaatsing van de winkel niet de
bestemming “detailhandel” verliest. Er kan zich weer een andere winkel vestigen.

5.

Bent u het met ons eens dat de gemeente kansen die zich voordoen moet
grijpen en daarom ter plekke een activiteit die in wezen nauwelijks afwijkt van die
van Keuken Kampioen zou moeten stimuleren, met name wanneer het een
lokale ondernemer betreft die bewezen heeft op een voorzichtige wijze langzaam
te willen en kunnen groeien?

Antwoord
Het college voert het door de raad vastgestelde retailbeleid en de mede op grond
van dat beleid vastgestelde regels in het bestemmingsplan uit. Ten tijde van het
vaststellen van het bestemmingsplan was op de Hofdwarsweg 71 te Geleen een
keukenspeciaalzaak gevestigd. Om die reden is in afwijking van het retailbeleid
deze keukenwinkel nog als zodanig bestemd.
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Gezien het huidige retailbeleid ligt het niet voor de hand om een verruiming toe te
staan. De inzet van ons beleid is om de levendigheid van de centra te behouden
en de leegstand terug te dringen.
Het huidige retailbeleid op dit punt is ook in overeenstemming met het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg 2014 (POL), waarin een van de uitgangspunten is dat
geen detailhandel (met uitzondering van volumineuze goederen) op
bedrijventerreinen plaatsvindt. De uitwerking van het POL voor het thema
detailhandel, die nu voorZuid-Limburg in voorbereiding is, zal dit uitgangspunt
niet versoepelen.
6) Is het College bereid om gezien bovenstaande overwegingen de kwestie opnieuw te
onderzoeken en op korte termijn middels maatwerk in samenspraak met de ondernemer
vestiging op deze of een andere locatie waarin de ondernemer vertrouwen heeft
mogelijk te maken?
Antwoord
Het college is te allen tijde bereid om in overleg met de ondernemer naar
mogelijkheden voor vestiging elders of aan de Hofdwarsweg 71 te kijken, hetgeen
ook is gebeurd. De ondernemer is gewezen op de perifere detailhandelslocaties en
op de binnenstad van Geleen. Voor de ondernemer waren deze locaties om hem
moverende redenen niet interessant. Het college acht zich bij het zoeken naar
maatwerkoplossingen en andere locaties wel gebonden aan het door de raad
vastgestelde beleid.
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