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Geachte leden van de raadscommissie SAM, 

Na een lange periode van voorbereiding, werksessie en inspraak is door uw college een 
visie gepresenteerd op detailhandel in uw gemeente. De visie wordt in uw 
raadscommissie besproken op 11 januari aanstaande. 

Nettorama heeft haar bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de conceptvisie met 
als resultaat dat de Nettoramalocatie aan de Hildo Kropstraat eindelijk erkenning heeft 
gekregen voor haar gerechtvaardigde positie in de detailhandelstructuur. 

De Nettorama aan de Hildo Kropstraat is reeds tientallen jaren een succesvolle 
supermarkt met een eigen identiteit. De functie van supermarkt is opgenomen in het 
bestemmingsplan en heeft daarmee een volledig planologische status als supermarkt. 
Het enige onderscheid ten opzichte van andere supermarkten is gelegen in het feit dat 
deze supermarkt geen onderdeel uitmaakt van een klassiek 'winkelcentrum'. 

Dat Nettorama onderdeel uitmaakt van de supermarktstructuur van Nieuwegein kan en 
mag niet worden ontkend. In zoverre was het benoemen van de Nettorama in de 
conceptvisie dan ook erg logisch. 

De nu voorliggende visie is echter gewijzigd ten opzichte van de conceptvisie. Dat is 
gebeurd naar aanleiding van ingekomen zienswijzen. 

Visie gewijzigd ten opzicht van conceptvisie 

Uw college heeft, naar aanleiding van die ingediende zienswijzen, toch de Nettorama 
buiten de detailhandelstructuur geplaatst. Het gevolg daarvan is dat Nettorama, als enige 
supermarkt in heel Nieuwegein, is uitgesloten van planologische medewerking voor 
eventuele uitbreiding van haar winkel. Alle andere supermarkten in Nieuwegein mogen 
dat wel en dat is op zijn zachts gezegd ernstig en onnodig belemmerend voor 
Nettorama. De redelijkheid en billijkheid is ver te zoeken. 

Een dergelijke inperking van deze individuele mogelijkheid is wel mogelijk, maar dan 
moeten er wel dwingende redenen van algemeen belang aan ten grondslag liggen. Die 
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redenen zouden te vinden moeten zijn in de ingediende zienswijzen en de reactie van 
uw college. We hebben de zienswijzen ten aanzien van de Nettorama even op een rijtje 
gezet; 

1. Plus supermarkten: Immers zou deze al ongewenste solitaire vestiging daar 
mogelijk rechten voor verruiming aan kunnen ontlenen welke leiden tot een 
verdere aantasting van de kwaliteit en ondenriijning van de beoogde 
winkelstructuur van compacte winkelgebieden met buurt- en wijkcentra. 

2. Wereldhave: Een Nettorama op een industrieterrein sluit niet aan bij de gedachte 
dat iedere woonwijk een supermarkt moet krijgen en dergelijke ontwikkelingen 
zouden ons inziens dan ook niet meer mogen voorkomen. 

3. BDW: De historisch ontstane situatie van de solitaire supermarkt aan de Hildo 
Kropstraat verstoort de winkelstructuur en mag dan ook niet behandeld worden 
gelijk aan een winkelcentrum. Dus niet en nooit uitbreiden! 

4. Albert Heiin: Geeft het gehoor aan de solitaire vestiging aan de Hildo Kropstraat 
om toch hun uitbreiding te doen, dat is niet wenselijk zoals altijd besproken is 
binnen de SMC gaat de gemeente hieraan voorbij of lees ik het verkeerd. 

De indieners van de zienswijzen zijn in eerste instantie allemaal concurrenten van 
Nettorama. De kern van alle zienswijzen is dat er angst bestaat voor verstoring van de 
winkelstructuur. Waar die verstoring dan in resulteert is door geen van de concurrenten 
onderbouwd. Het is niet meer dan roepen in de ruimte. 

Desalniettemin heeft uw college besloten de zienswijzen te honoreren. Uw college 
schrijft in reactie: 

Het standpunt over de Nettorama is aangepast naar aanleiding van alle 
inspraakreacties. Volgens diverse insprekers op de ontwerp winkelvisie behoort 
de Nettorama aan de Hildo Kropstraat niet tot de bestaande winkelstructuur. Wij 
hebben de ontwerp Winkelvisie hier op aangepast. 
Nettorama wordt geen onderdeel van de bestaande winkelstructuur. De 
bestaande planologische rechten (=huidige omvang) zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan Jutphaas Wijkersloot worden wel gerespecteerd. 

Het college heeft de aanpassing van het standpunt over de Nettorama niet onderbouwd. 
Zij heeft slechts verwezen naar de zienswijzen zonder te benoemen welke argumenten 
de wijziging rechtvaardigen. Het g ïvolg is dat het college het standpunt inneemt dat 
Nettorama geen onderdeel wordt van de bestaande winkelstructuur. 

Deze conclusie is ontoelaatbaar. Het kan niet zo zijn dat een supermarkt die al tientallen 
jaren ontegenzeggelijk onderdeel uitmaakt van de bestaande winkelstructuur (het is er 
gewoon) zonder argumenten buiten de (papieren) structuur geplaatst wordt? 

Er is geen enkel ruimtelijk relevant argument aangedragen of überhaupt te bedenken 
waarom Nettorama buiten de structuur plaats moet nemen. Het enige motief is dat de 
indieners van de zienswijzen op deze manier een potentiële concurrerende uitbreiding 
hebben geëlimineerd. Het gemeentebestuur mag zich niet voor dat karretje laten 
spannen! 

Het lijkt er op dat de vestiging van Nettorama met deze manoeuvre door uw college 
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wederom als ongewenst wordt verklaard. Die discussie is echter achterhaald. Bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan Juptaas 2006 is dienaangaande het volgende 
opgenomen over de Nettorama in de plantoelichting: 

Een supermarkt is echter in principe ongewenst op die locatie. Echter, omdat 
deze supermarkt hier al lange tijd is gevestigd, kan ook deze worden toegelaten 
op de huidige locatie. 

Verderop: 
Een supermarkt is echter in principe ongewenst op die locatie, maar deze wordt 
specifiek bestemd als detailhandel, evenals de aanwezige andere 
detailhandelsfuncties in dit gebied. 

Die discussie is meer dan 10 jaar geleden gevoerd. Maar omdat de Nettorama er toen 
ook al zeer lange tijd was gevestigd is het destijds planologisch verankerd. 

Hoe lang kan een onderneming ongewenst blijven. Hoe vaak moet een ondernemer 
opkomen voor zijn bestaansrecht en erkenning van haar positie in de bestaande 
structuur. De positie is er gewoon. Nettorama bestaat echt en is daarmee onderdeel van 
de structuur. Angst van concurrenten mag nooit leidend zijn. Uw college heeft dat 
onvoldoende erkend. 

Concluderend verzoek aan de gemeenteraad 

Wij vragen van u om instemming te onthouden voor zover het de reactie van het college 
betreft ten aanzien van de zienswijzen over Nettorama. 
Tevens vragen wij u te erkennen dat de Nettorama aan de Hildo Kropstraat weldegelijk 
tot de bestaande winkelstructuur behoort. 

Die erkenning is mogelijk door het handhaven van het standpunt uit de zorgvuldig 
voorbereide conceptvisie: 

Standpunt: Wij houden daarmee vast aan de bestaande structuur van onze buurt
en wijkwinkelcentra. Inclusief de historisch ontstane situatie van de solitaire 
Nettorama supermarkt aan de Hildo Kropstraat. 

U doet daarmee recht aan de positie van een onderneming die fysiek niet buitengesloten 
kan worden en beleidsmatig en planologisch bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Juptaas 2006 haar positie in de bestaande structuur als zodanig positief heeft mogen 
opvatten. 

Met hoogachting, 

BV NETTORAMA! 
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