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VERZONDEN 2 4 MEI 2018
Geachte heer Renet,
Naar aanleiding van uw vragen ex artikel 37 RvO in uw schrijven van 28 maart 2018
berichten wij u als volgt.
Vraag 1
SPA constateert dat er verschil in uitgangspunt is tussen beide BRO-rapporten t.a.v. het
wvo en wil daarom weten waar staat dat er 350 m2 wvo in het bestemmingsplan is
opgenomen en waarom vergunning wordt gegeven voor een supermarkt die ruim 60%
groter is dan de beoogde 275 m2 wvo?
In het door de raad op 19 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan De
Dobbelsteen is in artikel 3.5.1.a.1 vastgelegd dat in Ligne een
(mandjesjsupermarkt gevestigd kan worden van 350 m2 wvo
(winkelvloeroppervlakte, de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte in de
winkel). In de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de verleende
Omgevingsvergunning Coöp City Store Ligne is onder andere gemotiveerd dat
een supermarkt van 446 m2 wvo een beperkt effect heeft op de
detailhandelsstructuur van Sittard en geen leegstandseffecten tot gevolg zal
hebben. Het betreft dus een verruiming van 96 m2 wvo. Het overige metrage
betreft ondersteunende horeca bij de (mandjes)supermarkt hetgeen ondergeschikt
is en daarmee passend conform het bestemmingsplan.
Vraag 2
Heeft de gemeente de vestiging van Coop Vandaag gefaciliteerd en zo ja op welke
wijze?
Ja. De initiatiefnemer heeft een Omgevingsvergunning aangevraagd met een
ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft dit getoetst aan het vigerende beleid
en heeft een Omgevingsvergunning verleend met toepassing van een
buitenplanse afwijking conform de Wabo.
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Vraag 3
Past de vestiging van de Coop Vandaag supermarkt binnen de retailstructuurvisie. Zo
nee, waarom wordt de retailstructuurvisie niet als leidraad gehanteerd.
Ja, in de Retailstructuurvisie 2008 is het centrum Sittard aangewezen als
streeflocatie voor supermarkten.
Vraag 4
In het BRO-rapport van juni 2015 kwam de term 'city store' niet voor terwijl deze in het
BRO-rapport van december 2017 een cruciale rol speelt. Betekent dit dat het concept
dermate nieuw is dat dit in 2015 nog niet als belangrijk concept onderkend werd?
Ja. De initiatiefnemer heeft het concept geïntroduceerd en ruimtelijk onderbouwd.
Deze onderbouwing is door de gemeente getoetst.
Vraag 5
We hebben afgelopen jaren meermaals gezien dat kleine tegenstrijdigheden met het
bestemmingsplan als argument werden gebruikt om geen vergunning te verlenen. Hier
zien we dat grote afwijkingen terzijde worden gelegd. SPA wil daarom weten wat de
algemene grond is waarom soms wel en soms niet het bestemmingplan wordt gevolgd.
Van het bestemmingsplan kan worden afgeweken indien die afwijking wordt
gemotiveerd. Een afweging dient per geval te worden gemaakt maar dient wel te
voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening.
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