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Utrecht, 22 augustus 2013 
Betreft: C1000/gem. Oude IJsselstreek, inzake Ulft (bestemmingsplan "Supermarkt 
Veldstraat, Ulft"). 

Geachte Voorzitter, 
Hoogedelgestreng College, 

Namens cliënten, de besloten vennootschap Freditec BV, handelend onder de naam 
C1000 Geert Freriks, de besloten vennootschap De Grutterij Beleggings- en 
financieringsmaatschappij BV als eigenaar van het onroerend goed waarin Freditec 
BV gevestigd is, alsmede de besloten vennootschap C1000 Supermarkten BV te 
Veghel laatstgenoemde als franchiseorganisatie waarbij Freditec BV is aangesloten, 
moge ik mij tot u wenden met het navolgende: 

1. De raad van de gemeente Oude IJsselstreek heeft in haar vergadering van 27 juni 
2013 het bestemmingsplan "Supermarkt Veldstraat, Ulft" (gewijzigd) vastgesteld. 
Tegen een onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan is dezerzijds een zienswijze 
gedateerd 17 april 2013 ingediend. Deze is ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. 
Cliënten kunnen zich daarmee niet verenigen en komen daartegen tijdig in beroep. 
Blijkens een mededeling van de gemeente Oude IJsselstreek ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan met ingang van 11 juli tot en met 22 augustus 2013 ter inzage. Ik 
verzoek u te willen vaststellen dat het onderhavige beroep en daarmee ook het 
gelijktijdig gedane verzoek, ontvankelijk is. 

2. Het onderhavige beroepsschrift houdt tevens het verzoek in tot het treffen van een 
voorlopige voorziening, nu het instellen beroep de onmiddellijke inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan niet schorst. Cliënten zijn van oordeel dat schorsing totdat op 
het beroep definitief is beslist, noodzakelijk is omdat bij onmiddellijke inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan toestemming kan worden verleend en ontwikkelingen in 
gang kan zetten die niet of niet dan met grote moeite kunnen worden teruggedraaid. 

BEROEPSSCHRIFT TEVENS HOUDENDE VERZOEK 
VOORLOPIGE VOORZIENING 

member of 

Eurojuris International 
Lanen & Standhardt Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten. De beroepsaansprakelijkheid is per advocaat beperkt tot het bedrag 
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Gelet op de samenhang worden de gronden waarop het beroep en het verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening berusten in één processtuk behandeld. 

3. Overgelegd worden de navolgende stukken: 
I. De zienswijze van 17 april 2013 (bijlage 1); 

II. Brief d.d. 29 mei 2013 met daarbij gevoegd de nota van zienswijzen 
en ambtshalve wijzigingen (bijlage 2); 

III. Het raadsbesluit d.d. 27 juni 2013 (bijlage 3); 

4. De bewaren tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben betrekking op de omvang 
van de supermarkt, die krachtens het nieuwe bestemmingsplan in het bestemmings-
gebied mogelijk wordt gemaakt. Cliënten verwijzen ten deze ook naar het onderzoek 
dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door bureau Kardol, en waarvan de 
effectenrapportage gedateerd is op 23 mei 2013. 

5. Samengevat en hierna toe te lichten, komen de bezwaren van cliënten er op neer dat, 
gelet op de neergaande ontwikkeling in het inwoneraantal, uitbreiding van het huidige 
supermarktmetrage, met de bestemming van een supermarkt met de omvang van 
2.435 m2 /1.900 m 2 (BVO/WVO), haaks staat op een goede ruimtelijke ordening. Ten 
deze verwijzen cliënten -om herhaling zoveel mogelijk te vermijden- naar hetgeen in 
de zienswijze van 17 april jl. reeds gesteld is en beschouwen hetgeen daar is 
opgemerkt als hier herhaald en ingelast, nu de gemeenteraad niet aan de bezwaren is 
tegemoetgekomen. 

6. Cliënten juichen toe dat de gemeente in het licht van de gegeven kritiek, een nader 
distributie-planologisch onderzoek heeft laten verrichten door, in dit geval, het bureau 
Kardol. De rapportage onderschrijft deels een aantal van de bevindingen van cliënten, 
maar zij zijn het oneens met de in die rapportage verwoorde conclusie die -
samengevat - een supermarkt aan de Veldstraat van de geplande omvang mogelijk 
acht. 
In het navolgende zal namens cliënten op onder meer dit rapport commentaar worden 
geleverd en worden geconcludeerd dat, anders dan de rapportage doet voorkomen, 
er geen plaats is voor de voorgenomen uitbreiding, althans niet van de omvang zoals 
voorgesteld. 

7. Ter weerlegging van de reactie van gemeentewege n.a.v. de zienswijze van cliënten, 
de effectenrapportage van bureau Kardol en het rapport van MKB Reva wordt op het 
volgende gewezen: 

8. Cliënten zijn van oordeel dat op de door het effect van de rapportage van bureau 
Kardol besproken aannames, het nodige is af te dingen. 

In de effectenrapportage van Kardol (pagina's 6 en 7) wordt er van uit gegaan dat de 
omzet per vierkante meter WVO in Ulft in de naaste toekomst sterk zal dalen. 
Onbegrijpelijk en ook niet nader gemotiveerd is waarom een dergelijke verlaging, 
zoals gesuggereerd wordt, weinig negatieve gevolgen zal hebben. Zeer voor de hand 



liggend is dat er negatieve effecten voor wat betreft de exploitatie zijn te verwachten 
voor supermarkten, waaronder die van cliënten. 

De MKB Reva rapportage van de gemeente lijkt nog altijd uit te gaan van een groei 
van een inwoneraantal in de gemeente Oude IJsselstreek tot circa 15.500 in 2020, 
terwijl uit recente, uit Primos afkomstige opgave is af te leiden is dat het inwoneraantal 
in 2012 naar schatting circa 10.500 zal bedragen. Dat zal zonder twijfel een 
substantieel effect hebben op de behoefte aan detailhandelvoorzieningen. Ook de in 
het rapport MKB Reva gehanteerde, lagere dan landelijk gemiddelde omzet per m2, 
vertekent de in de rapportage getrokken conclusie in belangrijke mate. 

In het licht daarvan dient de conclusie dan ook te zijn dat er slechts zeer beperkt 
behoefte is aan uitbreiding van het aantal meters en zeker niet tot het door de 
gemeente beoogde aantal van 1.900 m 2 WVO (2.435 m2 BVO). 

Gelet op de vakantieperiode zijn cliënten er niet geslaagd om binnen de 
beroepstermijn een effectenrapportage aan te leveren die het door bureau Kardol 
geschetste beeld nuanceert. Wel behouden cliënten zich het recht voor een dergelijke 
rapportage nog tijdig en uiteraard voor de mondelinge behandeling in het geding te 
brengen. 

Voorlopige voorziening 
Het is op grond van het voorstaande dat verzoekers de Voorzitter van de Afdeling 
verzoeken om bij wijze van voorlopige voorziening het bestemmingsplan "Supermarkt 
Veldstraat, Ulft" te schorsen totdat definitief beslist is op het beroep, althans een 
zodanige voorziening te treffen die Uw Voorzitter in goede justitie meent te kunnen 
treffen. 

Beroep 
Het is op grond van het vooraanstaande dat appellanten de Afdeling verzoeken het 
beroepschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en te vernietigen het besluit van de 
raad van 27 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan, althans te vernietigen 
het onderdeel van het bestemmingsplan waarin de maat voor de in het bestemmings
plan mogelijk te maken supermarkt wordt bepaald op 1.900 m2 WVO (2.435 m2 
BVO); 

bbink 
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Aan de Raad der gemeente Oude IJsselstreek 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Utrecht, 17 april 2013 
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan "Supermarkt Veldstraat Ulft", gemeente Oude 
IJsselstreek. 

ZIENSWIJZE 

Geachte leden van de Raad, 

Namens cliënten, de besloten vennootschap Freditec BV, handelend onder de naam 
C1000 Geert Freriks, de besloten vennootschap De Grutterij Beleggings- en 
financieringsmaatschappij BV als eigenaar van het onroerend goed waarin Freditec 
B.V. gevestigd is, alsmede de besloten vennootschap C1000 Supermarkten BV te 
Veghel, laatstgenoemde als franchiseorganisatie waarbij Freditec BV is aangesloten, 
moge ik mij tot u wenden met het navolgende: 

1. Blijkens mededeling van gemeentewege ligt tot 18 april 2013 ter visie het ontwerp 
bestemmingsplan "Supermarkt Veldstraat Ulft, Oude IJsselstreek", verder: "het 
ontwerpbestemmingsplan". Tegen onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan 
bestaan bij cliënten bezwaar. Deze bezwaren worden in de onderhavige zienswijze 
ter kennis gebracht aan Uw Raad, gedurende de termijn van ter visie legging. Ik 
verzoek u dan ook te willen vaststellen dat deze zienswijze ontvankelijk is, nu die tijdig 
wordt ingediend en cliënten, de ondernemer, eigenaar respectievelijk franchisegever 
in hetzelfde verzorgingsgebied werkzaam zijn, respectievelijk belangen hebben. 

2. De bezwaren hebben betrekking op de supermarkt en de grootte daarvan -2.435 
m2 BVO- die mogelijk wordt gemaakt door het ontwerpbestemmingsplan. Blijkens de 
toelichting, de verbeelding en de regels is er sprake van een forse toename van het 
aantal vierkante meters. De bezwaren van cliënten richten zich vooral op de 
(ontbrekende) distributieplanologische onderbouwing en de ontwrichtende effecten 
die het toestaan van een supermarkt van deze omvang voor onder meer cliënten zal 
hebben. Cliënten herinneren er aan dat het metrage in eerdere plannen 2.000m2 (in 
2009) en vervolgens 2.262m2 (in 2011) beliep (alle genoemde metrages: BVO). 
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Thans beloopt het te bestemmen metrage opnieuw meer, te weten 2.435 m2 B V O . 
Een onderbouwing van deze toename van de metrages over de afgelopen jaren 
ontbreekt en is ook niet te rijmen is met de hierna genoemde feiten en omstandighe
den die juist redengevend zijn voor een reductie daarvan. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan baseert zich onder meer op het rapport van M K B 
Reva uit 2010, dat op haar beurt een actualisering is van een rapport uit 2003. Hierna 
zal worden betoogd dat de rapportage niet actueel meer is gelet op de bevolkings
ontwikkelingen in termen van inwonersaantallen in het verzorgingsgebied. 

4. Allereerst wijzen cliënten er op dat er een bijzondere situatie is ontstaan door een 
verandering in de fasering van het Centrumplan in Ulft. In oorsprong zou als tweede 
fase bestemming plaatsvinden van het gebied "De Blenk" waar cliënten gevestigd zijn 
respectievelijk belangen anderszins hebben. In plaats daarvan is nu de in oorsprong 
derde fase -het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan ziet- thans tot tweede 
fase geworden. Dat heeft tot gevolg dat cliënten na vaststelling van het onderhavige 
ontwerpbestemmingsplan worden geconfronteerd met een grote en nieuwe 
supermarkt, als gevolg waarvan er, in het licht van andere distributieplanologische 
aspecten, voor lange tijd geen ruimte zal zijn voor enig eigen plan tot uitbreiding. 

5. In het ontwerpbestemmingsplan wordt in paragraaf 3.5.5. (distributieve 
mogelijkheden in Ulft) gerefereerd aan het door MKB Reva uitgevoerde onderzoek dat 
een actualisatie is van het ruimtelijke economische onderzoek naar het centrum van 
Ulft uit 2003 en een onderzoek van MKB Reva uit 2006. In de rapportage van MKB 
Reva die ten grondslag ligt aan het ontwerpbestemmingsplan wordt vooralsnog 
vastgehouden aan de gemeentelijke ambitie tot groei van het inwonersaantal naar 
15.500. 

6. Sedert 2005 is het inwonersaantal in de gemeente Ulft gemiddeld met 35 inwoners 
per jaar afgenomen en in de totale gemeente Oude IJsselstreek met circa 75 
inwoners per jaar. Zowel de provincie Gelderland, Primos als het C B S gaan in hun 
prognoses uit van een sterke daling van het inwonersaantal in de totale gemeente 
Oude IJsselstreek (zie www.gelderland.databank.nl). De neergaande ontwikkeling 
geldt overigens voor meer gemeenten in de Achterhoek. 

7. De door de gemeente veronderstelde groei van het inwoneraantal met ruim 45 % 
op de middellange termijn (pagina 19 van het MKB REVA rapport uit juni 2010, onder 
Toekomstige situatie) staat haaks op de te verwachten bevolkingskrimp die in de regio 
Achterhoek gaat plaatsvinden. Ter toelichting het volgende. Medio 2010 hebben 7 
Achterhoekse gemeenten, waaronder de Gemeente Oude IJsselstreek, afgesproken 
in te spelen op de te verwachten bevolkingskrimp door flink te schrappen in plannen 
voor de bouw van nieuwe woningen. Tot 2020 worden er geen 14.000 woningen 
gebouwd, zoals eerder was afgesproken, maar 5.900. Elke gemeente zal aangeven 
welke bouwprojecten de voorkeur krijgen en welke worden geparkeerd. Voor de 
gemeente Oude IJsselstreek geldt dat er tot 2020 maximaal 685 woningen worden 
gebouwd. 

member of Lanen & Standhardt Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten. De beroepsaansprakelijkheid is per advocaat beperkt tot het bedrag 
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8. Volgens recente informatie ingewonnen bij de gemeente Oude IJsselstreek zit er 
voor Ulft op dit moment 395 woningen in de plancapaciteit. Dit aantal is gebaseerd op 
130%. 

De verwachting is dat er nog circa 300 woningen bijkomen. Gelet op de marktom
standigheden is de verwachting van de gemeente dat deze woningen niet allemaal 
voor 2020 gerealiseerd zullen worden, maar dat dit nog wel zal kunnen duren tot 
2025. 

Op basis van gezinsverdunning en de oplevering van circa 30 nieuwe woningen per 
jaar, is de verwachting dat het toekomstige inwonersaantal redelijk stabiel zal blijven, 
mogelijk zelfs licht zal dalen. Een minimaal en maximaal inwoneraantal van 
respectievelijk 10.400 tot 10.800 is derhalve een realistischer uitgangspunt. 

9. In het licht van het voorgaande is het plan om aan de Veldstraat een nieuwe 
supermarktontwikkeling met een geschatte BVO/WVO verhouding van circa 
2.400/1.800 m2 te realiseren discutabel. De uitbreidingsruimte in Ulft zou daarmee 
ruim worden overschreden. Het toevoegen van supermarktmeters is evenmin 
verantwoord in verband met de supermarkt aan de Ir. Sassenstraat (voormalig Super 
de Boer van circa 890 m2 wvo). De supermarktbestemming is aan deze locatie niet 
onttrokken en onduidelijk is welke situatie zal ontstaan indien de huidige 
eigenaar/verhuurder van dat pand van de mogelijkheid gebruikt maakt aldaar opnieuw 
een supermarkt te huisvesten. Het ontwerpbestemmingsplan gaat in paragraaf 3.5.5. 
bij haar aannames -en naar dezerzijds gemeend wordt ten onrechte- van de 
onttrekking kennelijk al uit door te stellen is daardoor extra vraag ontstaan om het 
aanwezige supermarktaanbod uit te breiden". 
Een te ambitieuze uitbreiding van de meters zou kunnen leiden tot overcapaciteit en 
daardoor tot een toename van de leegstand, verpaupering en kaalslag in het centrum 
met alle gevolgen voor de bewoners en andere detaillisten in Ulft. 

10. Een goede ruimtelijke ordening brengt in dit geval mee dat de gemeente beleid 
ontwikkelt dat op continuïteit, voor wat betreft de supermarktvoorzieningen, gebaseerd 
is. Dat lijkt in het licht van al voorgaande niet het geval te zijn. Het ligt voor de hand 
dat alleen op basis van een nader, met name geactualiseerd DPO, een zorgvuldige 
beslissing kan worden genomen. 

11. In hoofdstuk 6 van het ontwerp bestemmingsplan (economische uitvoerbaarheid) 
is opgenomen dat de realisatie van onderhavige ontwikkeling in handen is van een 
ontwikkelaar en dat met deze een overeenkomst gesloten is voor het verrekenen van 
de kosten. 

Cliënten zien hierin een aanwijzing dat de gemeente zich te veel richt naar de wensen 
van de ontwikkelaar die (vanuit een economisch opzicht begrijpelijk standpunt) beoogt 
zoveel mogelijk vierkante meters aan een exploitant van een toekomstige supermarkt 
aan te kunnen bieden. 



Cliënten zijn evenwel van mening dat de gemeente het primaat moet geven aan 
overwegingen van een goede ruimtelijke ordening en er is dan ook geen sprake van 
dat daaraan bij het ter visie leggen van het plan wordt voldaan. 

12. Daarbij merken cliënten op dat zij vanaf het begin van het centrumplan Ulft nauw 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling ervan, maar thans ten gevolge van het 
aangaan van een overeenkomst tussen Gemeente en ontwikkelaar, geen 
rechtstreekse invloed op het proces kunnen uitoefenen en in de positie zitten dat zij 
moeten afwachten wat er te gebeuren staat. 

Mocht het bestemmingsplan in de huidige vorm worden goedgekeurd, dan realiseert 
de ontwikkelaar in een keer de grootste supermarkt in Ulft (naar verluid een Albert 
Heijn) zonder dat de overige hiervoor genoemde spelers duidelijkheid hebben 
gekregen over de bij hen levende wens tot uitbreiding, laat staan dat zij in de 
gelegenheid zijn gesteld deze wens tot uitvoering te brengen. Een nieuwe vestiging 
aan de Veldstraat met het aangegeven metrage lijkt die mogelijkheden ineens te 
verbruiken. Daarbij is relevant dat aan de tijdelijke vergunning voor 246 m2, die 
cliënten verkregen door ontheffing op voet van artikel 17 WRO, een einde komt. 
Indertijd is in nauw overleg met de gemeente Oude IJsselstreek, geanticipeerd op de 
ontwikkelingen in het centrumplan Ulft door, vooruitlopend op een definitieve 
herontwikkeling, de vestiging van cliënten al vast uit te breiden. Dit is geschied, als 
aangegeven, door middel van een artikel 17 WRO-procedure in de gegronde 
veronderstelling dat binnen vijf jaar de definitieve herontwikkeling gerealiseerd zou 
zijn. Op dat moment was de volgorde van de fasering van het centrumplan nog 
zodanig dat "De Blenk" als tweede fase zou worden opgestart. Met de kennis van 
toen was er derhalve geen enkele reden om aan te nemen dat de definitieve 
herontwikkeling niet binnen vijfjaar gerealiseerd zou worden. De huidige ontwikkeling 
ligt volstrekt buiten de invloedssfeer van C1000 en de Grutterij. Cliënten hebben er 
uiteraard groot belang bij dat het voorlopig verleende metrage definitief verleend gaat 
worden en dat het huidige ontwerpbestemmingsplan niet aan deze door cliënten op 
goede grond veronderstelde definitieve verlening in de weg staat. 

* * * 

Het is op grond van het voorstaande dat ik Uw Raad verzoek deze zienswijze 
ontvankelijk en gegrond te verklaren en niet tot vaststelling van het ontwerpbestem
mingsplan over te gaan, dan nadat door middel van (actualisatie van) een distributie 
planologisch onderzoek, de gevolgen van een supermarkt van 2.400 m2 BVO in het 
bestemmingsplan in beeld zijn gebracht. 

Indien al besloten wordt tot bestemmingswijziging (hetgeen naar het oordeel van 
cliënten alleen na actualisatie van het DPO verantwoord is), dient het oppervlak van 
de supermarkt te worden gereduceerd tot 1.800 m2 BVO, echter onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de oppervlakte van de locatie aan de Ir. van 
Sassenstraat aan de bestemming supermarkt wordt onttrokken. 



Tot toelichting van de bezwaren verklaar ik mij gaarne bereid. Als er een hoorzitting 
wordt gehouden verzoek ik daarvoor te worden uitgenodigd. 

Hooóachfend, 

•t 

M/. /P.cröbbink 

I 
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BETREFT: VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 'SUPERMARKT 
VELDSTRAAT, ULFT' - VERZOEK OM VOORLOPIGE 
VOORZIENING 

Edelachtbare Heer, Vrouwe, 

Namens cliënte, Hinke Fongers Beheer B.V. , gevestigd te (5111 HJ) Baarle-Nassau, aan de 
Visweg 8, die in deze zaak woonplaats kiest te 's-Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 
(Postbus 1714, 5200 BT 's-Hertogenbosch), bij BANNING N.V. , van welk kantoor mr. P.A.J. 
Huijbregts als advocaat-gemachtigde zal optreden, bericht ik u als volgt. 

Cliënte heeft kennis genomen van het besluit van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Supermarkt Veldstraat, Ulft ' (hierna: 'het bestreden 
besluit') (productie 1). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 11 juli 2013 tot en met 22 
augustus 2013 ter inzage. 

Cliënte kan zich met het bestreden besluit niet verenigen en heeft daarom op 22 augustus 
2013 beroep ingesteld bij uw Afdeling (productie 2). De inhoud van dit beroepschrift dient 
hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. 
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In aanvulling hierop heeft cliënte tevens belang bij een voorlopige voorziening ten aanzien 
van het bestreden besluit. De inhoudelijke gronden ten behoeve van dit verzoekschrift moeten 
geacht te zijn opgenomen in het voornoemde beroepschrift. Volledigheidshalve geeft cliënte 
hieronder haar belangrijkste gronden verkort weer. 

Samengevat weergegeven is cliënte van mening dat het bestemmingsplan op onzorgvuldige 
wijze is voorbereid en tot stand gekomen. Dit komt met name door het feit dat aan het 
vastgestelde bestemmingsplan onjuiste en onzorgvuldig opgestelde rapporten ten grondslag 
zijn gelegd. Was wel van juiste feiten en gegevens uitgegaan, dan zou blijken dat de 
toegestane ontwikkeling in strijd is met de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Tot slot 
bestaat er onduidelijkheid over de distributieplanologische gevolgen van het vastgestelde 
plan. Voor zover dit nog niet in strijd is met de eisen van een goede ruimtelijke ordening, is 
dit in ieder geval in strijd met het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit omgevingsrecht. 

Op grond van al het voorgaande is cliënte van opvatting dat het hier bestreden besluit 
onrechtmatig is en reeds op grond daarvan voor het treffen van een voorlopige voorziening 
voldoende aanleiding bestaat. 

Cliënte heeft voorts een spoedeisend belang. Het ingestelde beroep heeft namelijk geen 
schorsende werking. Bij onmiddellijke inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan op 
grond hiervan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verleend. Deze 
verlening zal de ontwikkeling in gang zetten die niet of niet dan met grote moeite kan worden 
teruggedraaid. 

In het contact dat met de Gemeente Oude IJsselstreek heeft plaatsgevonden, is bovendien 
bevestigd dat op zeer korte termijn een aanvraag om omgevingsvergunning voor de op basis 
van het gewraakte bestemmingsplan toegestane ontwikkeling - te weten de supermarkt -
wordt verwacht. Deze omstandigheid maakt dat sprake is van een reëel spoedeisend belang. 

Verzoek 

Gelet op het voorgaande verzoekt cliënte u het bestreden besluit te schorsen tot het moment 
dat in ieder geval definitief is beslist op het namens haar ingediende beroepschrift, althans een 
zodanige voorziening te treffen als u in dit geval gerade acht, alsmede verweerder te 
veroordelen tot vergoeding van de kosten die cliënte redelijkerwijs in verband met de 
behandeling van dit verzoek heeft moeten maken. 
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Het voor de behandeling van dit verzoek verschuldigde griffierecht kunt u in rekening-courant 
met mijn kantoor verrekenen. 

Met vriendelijke groet, 
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AANTEKENEN 
Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 E A Den Haag 

Tevens per fax: 070 - 365 13 80 

•S-HERTOGENBOSCH, 22 augustus 2013 
ADVOCAAT 

INZAKE 

REF: 

UW REF: 

T; 
F: 

E: 

mr. P.A.J. Huijbregts 
Hinke Fongers Beheer B.V. / Bestemmingsplan Ulft 
1983.13-PH 

073-692 77 32 
073-692 77 83 
p.huijbregts@banning.nl 

BETREFT: BEROEPSCHRIFT TEGEN VASTSTELLINGSBESLUIT 
BESTEMMINGSPLAN 'SUPERMARKT VELDSTRAAT, ULFT' 

Edelachtbaar College, 

Namens cliënte, Hinke Fongers Beheer B.V. , gevestigd te (5111 HJ) Baarle-Nassau, aan de 
Visweg 8, die in deze zaak woonplaats kiest te 's-Hertogenbosch, aan de Statenlaan 55 
(Postbus 1714, 5200 BT 's-Hertogenbosch), bij BANNING N.V., van welk kantoor mr. P.A.J. 
Huijbregts als advocaat-gemachtigde zal optreden, bericht ik u als volgt. 

Cliënte heeft kennis genomen van het besluit van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Supermarkt Veldstraat, Ulft' (hierna: 'het bestreden 
besluit') (productie 1). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 11 juli 2013 tot en met 22 
augustus 2013 ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid om bij uw 
Afdeling een beroepschrift in te dienen. Van deze mogelijkheid wordt namens cliënte gebruik 
gemaakt omdat zij zich op de navolgende gronden niet met het bestreden besluit kan 
verenigen. 
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I. Feiten 

1.1 Mijn cliënte is eigenaar van het object aan de Ir. Sassenstraat 20 te Ulft. In dit pand 
was tot voor kort een supermarkt gevestigd. Op dit moment heeft nog geen nieuwe 
supermarktformule intrek genomen in het pand. De tijdelijke sluiting heeft te maken 
met de overname van Super de Boer door Jumbo. Wat hier ook van zij, planologisch 
gezien bestaat de mogelijkheid om op deze locatie een supermarkt te vestigen met een 
oppervlakte van circa 890 winkelvloeroppervlakte (WVO)/l .320 m 2 BVO. Het mag 
voor zich spreken dat het de wens van cliënte is om zo snel als mogelijk een nieuwe 
supermarktformule in haar pand te verwelkomen. 

1.2 Begin 2013 is het ontwerpbestemmingsplan 'Supermarkt Veldstraat, Ulft ' ter inzage 
gelegd. Dit ontwerpplan voorzag kort gezegd in de ontwikkeling van een supermarkt 
met een oppervlakte van maar liefst 2.700 m 2 brutovloeroppervlakte (BVO) en 1.900 
m 2 WVO. Hiertegen heeft cliënte tijdige een ontvankelijke zienswijze ingebracht. 
Deze wordt als productie 2 overgelegd. Deze zienswijze was ontvankelijk, maar bood 
volgens het college geen aanleiding om de raad voor het stellen het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. De nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen wordt 
als productie 3 bijgevoegd. 

1.3 Anders dan het college, en met haar de raad, is cliënte van mening dat de naar voren 
gebrachte zienswijzen wel degelijk aanleiding gaven om het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. In dit kader geven deze gronden volgens cliënte in ieder 
geval aanleiding om het bestreden besluit te vernietigen. 

1.4 Meer specifiek kan cliënte zich niet met het vastgestelde bestemmingsplan verenigen 
omdat: 

(1) het bestemmingsplan op onzorgvuldige wijze is voorbereiden en tot stand is 
gekomen; 

(2) de voorziene ontwikkeling in strijd is met de eisen van een goede ruimtelijke 
ordening; 

(3) door de onduidelijkheid over de distributieplanologische gevolgen van het 
voorziene plan de toelichting in strijd is met het bepaalde in artikel 3.1.6 van het 
Besluit ruimtelijke ordening; 

(4) het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met gemeentelijk beleid. 
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II. Beroepsgronden 

2.1 Strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) 

2.1.1 Artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb") bepaalt dat het 
bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de 
relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Deze moeten vervolgens op een 
juiste wijze worden afgewogen, aldus artikel 3:4 Awb. 

2.1.2 Bij het vaststellen van een bestemmingsplan zal een belangrijk deel van de 
voorbereiding bestaan uit het vergaren van de benodigde kennis omtrent de relevante 
feiten. Vaak worden hiervoor onderzoekbureaus ingeschakeld. De onderzoeken 
worden dan - net als bij het onderhavige bestemmingsplan het geval is - ten grondslag 
gelegd aan een besluit. Echter, zoals is bepaald in artikel 3:9 Awb, dient het 
bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat een dergelijk onderzoek op zorgvuldige 
wijze heeft plaatsgevonden. De onzorgvuldigheid of onjuistheid van een onderzoek 
werkt aldus door in het besluit waaraan dit onderzoek ten grondslag is gelegd. 

2.1.3 Met name aan de effectenrapportage als opgesteld door Adviesburo Kardol van 23 mei 
2013 kleven de nodige (evidente) gebreken. Deze rapportage is onzorgvuldig 
opgesteld en bevat bovendien feitelijke onjuistheden. 

2.1.4 Ten eerste wordt in de paragraaf 'Het signalement van de supermarktsector in Ulft' 
gesteld dat tot voor kort in Ulft een viertal supermarken gevestigd was. De vierde 
supermarkt, de Super de Boer-vestiging aan de Ir. Sassenstraat, zou tijdens het 
overnameproces van de Super de Boer-formule naar de Jumbo-organisatie definitief 
zijn gesloten. Hervestiging zou bovendien niet in de reden liggen gezien de incourante 
winkelmaat van deze plek. Derhalve wordt deze locatie met een oppervlakte van circa 
890 m 2 WVO niet bij de effectenrapportage betrokken. 

2.1.5 Deze veronderstelling van Adviesburo Kardol is op meerdere gronden onjuist. 
Allereerst gaat het om een tijdelijke sluiting van deze locatie. Mijn cliënte is eigenaar 
van deze locatie en stelt op dit moment alles in het werk om op een zo kort mogelijk 
termijn een nieuwe supermarktformule in haar pand te kunnen verwelkomen. Van een 
definitieve sluiting is dan ook feitelijk geen sprake. Daarnaast is vanuit planologisch 
perspectief niets veranderd. Het pand was en is nog altijd bestemd voor een 
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supermarkt. Ook tegen deze achtergrond is het volkomen onbegrijpelijk waarom deze 
locatie niet als zodanig bij de effectenrapportage is betrokken. 

2.1.6 Voor de goede orde zij opgemerkt dat het feit dat deze locatie tussen neus en lippen 
door als 'incourant' wordt aangeduid een onvoldoende grondslag biedt om reeds in dit 
kader te veronderstellen dat deze locatie zowel feitelijk als planologisch niet meer zou 
bestaan. 

2.1.7 Ten tweede heeft het feit dat met een te lage totale winkelomvang wordt gerekend tot 
gevolg dat de effectenrapportage is zijn geheel een vertekend beeld weergeeft. Als 
voorbeeld wordt gewezen op de berekening van de huidige distributieve situatie in de 
supermarktsector als opgenomen op pagina 5 en 6. Hier wordt gesteld dat op dit 
moment de 'vraagzijde' de 'aanbodzijde' in forse mate zou overstijgen. De 
normvloerproductiviteit bedraagt € 8.737,50 (supermarktsector - HBD - 2012). Deze 
zou in Ulft op € 9.862,- liggen (gezamenlijke jaarlijkse omzet € 28,6 min. / 2.900 m2). 
Als hierbij ook de m 2 van de supermarktlocatie aan de Ir. S assenstraat worden 
betrokken, dan blijkt dat de vloerproductiviteit in Ulft ruim onder het gemiddelde ligt, 
te weten € 7.546,- (gezamenlijke jaarlijkse omzet € 28,6 min. / (2.900 m 2 + 890 m2)). 
Kort en goed is in de huidige situatie helemaal geen sprake van een 'vraagzijde' die de 
'aanbodzijde' in forse mate zou overstijgen. 

2.1.8 Ten derde wordt in de effectenrapportage ervan uitgegaan dat de omzet per vierkante 
meter WVO in Ulft - de zogenaamde vloerproductiviteit - in de naaste toekomst sterk 
zal dalen. Dit heeft ontegenzeggelijk negatieve gevolgen voor de reeds bestaande 
supermarkten. Niet is gemotiveerd waarom deze verlaging - anders dan logischerwijs 
kan worden verondersteld - geen negatieve gevolgen zouden hebben. Op dit onderdeel 
is het rapport onzorgvuldig tot stand gekomen en bovendien onvolledig (gemotiveerd). 

2.1.9 Voor een goed distributieplanologisch inzicht is naast het aanbod ook van belang dat 
de vraag op een correct manier in kaart is gebracht. Ook ten aanzien van de vraag, en 
dan met name wat het aantal te verwachte inwoners betreft, wordt van een te 
rooskleurig beeld uitgegaan. In het onderzoek 'Actualisatie ruimtelijk-economisch 
onderzoek centrum Ulft ' van juni 2010, opgesteld door M K B Reva, wordt voor de 
middellange en lange termijn uitgegaan van een inwonersaantal van 15.500 voor de 
Gemeente Oude IJsselstreek (paragraaf 5.2). Deze verwachting is onbegrijpelijk, met 
name omdat het aantal inwoner van de Gemeente Oude IJselstreek op 1 januari 2010 
10.622 bedroeg (paragraaf 5.1) en de gemeente - evenals het omliggende gebied -
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sinds enkele jaren te kampen heeft met een bevolkingskrimp in plaats van een 
bevolkingsgroei. Ook wat de veronderstelde vraagzijde betreft is bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan van onjuiste gegevens uitgegaan. 

2.1.10 Daarboven is het ook niet te verwachten dat het verzorgingsgebied nog danig kan 
worden vergroot gezien recente uitbreidingen van bestaande supermarkten zoals de 
Plus-supermarkt te Silvolde, de Lidl supermarkt te Terborg en de nieuwe Aldi 
supermarkt in Gaanderen. 

2.1.11 Samenvattend kleven aan de aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende 
rapporten ernstige en evidente gebreken. De vaststelling van het bestemmingsplan 
berust op onjuiste gegevens. In ieder geval is bij de conclusie over het in stand blijven 
van een voldoende voorzieningenniveau meerdere vraagtekens te zetten. Sterker nog, 
de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken onderbouwen eerder het standpunt van 
mijn cliënte - namelijk dat geen ruimte is voor het toevoegen van extra m 2 BVO voor 
supermarkten - dan de conclusie dat hiervoor wel ruimte zou zijn. 

2.1.12 Gezien deze gebreken heeft verweerder de hiervoor genoemde rapporten in ieder geval 
niet in redelijkheid aan het vastgestelde bestemmingsplan ten grondslag kunnen 
leggen. 

2.1.13 Naast het feit dat het bestreden besluit hierdoor in strijd is met het 
zorgvuldigheidsbeginsel als opgenomen in artikel 3:2 Awb, heeft dit ook tot gevolg 
dat het onduidelijk is of voldaan is aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
Daarnaast heeft dit gebrekkig onderzoek tot gevolg dat niet is voldaan aan het 
bepaalde in artikel 3.1.6 Bro, waarover meer onder randnummer 2.3 e.v. 

2.2 Strijd met goede ruimtelijke ordening 

2.2.1 Het eerste uitgangspunt bij de beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid van 
nieuwvestiging van detailhandel is steeds dat ruimtelijke ordeningsinstrumenten niet 
dienen ter regulering van concurrentieverhoudingen. Het enkele tegengaan of weren 
van concurrentie, wordt door de Afdeling niet aangemerkt als een belang waaraan in 
planologisch opzicht betekenis kan worden toegekend. 

2.2.2 Dit uitgangspunt betekent dat een bestuursorgaan bij vaststelling van een 
bestemmingsplan kan bepalen op welke locaties wel en geen detailhandel wordt 
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toegestaan, maar in beginsel niet wat voor soort detailhandel dat mag zijn. De 
omstandigheid dat zich in het plangebied al een supermarkt bevindt, betekent op 
zichzelf niet dat de vestiging van een nieuwe, concurrerende supermarkt in de 
planregels kan worden uitgesloten, waar andere vormen van detailhandel wel worden 
toegestaan. 

2.2.3 Dit beginsel leidt uitzondering, indien de juridisch-planologische mogelijkheid tot 
nieuwvestiging van een bepaald soort detailhandel zal kunnen leiden tot een duurzame 
ontwrichting van het voorzieningenniveau. Van een gerechtvaardigde vrees voor 
duurzame ontwrichting is sprake als een bestemmingsplan ertoe kan leiden dat door 
sluiting van een bepaald soort winkels een onvoldoende voorzieningenniveau 
overblijft, in die zin dat inwoners niet langer op aanvaardbare afstand van hun 
woonplaats hun geregelde inkopen kunnen doen. Dat geen ontwrichting van het 
voorzieningenniveau zal optreden kan worden onderbouwd met een (deugdelijk 
uitgevoerd) distributie planologisch onderzoek. 

2.2.4 Zoals onder randnummer 2.1 besproken, is cliënte van mening dat aan de 
effectenrapportage van Kardol geen betekenis kan toekomen. Dit komt er feitelijk op 
neer dat op dit moment geen inzicht bestaat in de distributieplanologische gevolgen 
van het vastgestelde bestemmingsplan 'Supermarkt Veldstraat, Ulft ' . 

2.2.5 Dat het toevoegen van maar liefst 1.900 m 2 WVO gevolgen zal hebben voor het 
voorzieningenniveau is bovendien evident. In de aan het bestemmingsplan ten 
grondslag gelegde effectenrapportage van Kardol wordt uitgegaan van een huidige 
gezamenlijke winkelomvang van 2.900 m2. Met het toevoegen van 1.900 m 2 wordt de 
totale winkelomvang met meer dan 65% (!) vergroot. Tegen deze achtergrond is 
sprake van een gerechtvaardigde vrees voor een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau. 

2.2.6 Zelfs al zou geen sprake zijn van een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau, dan merkt cliënte subsidiair op dat nog steeds sprake is van 
strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

2.2.7 Immers, onder invloed van de financiële crisis en de negatieve economische 
ontwikkelingen wordt de discussie over (planologische mogelijkheden voor) nieuwe 
detailhandelsvestigingen in toenemende mate in een breder perspectief aan de orde 
gesteld: het gaat niet (alleen) meer over de toevoeging van bepaalde soorten 
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detailhandel, maar ook over de vraag of er binnen een bepaald gebied überhaupt nog 
ruimte kan worden geboden voor nieuwe detailhandel. 

2.2.8 Het debat spitst zich in dit geval steeds vaker niet zozeer toe op de vrees voor een 
duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau, maar op aspecten als een 
efficiënt ruimtegebruik en de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van bestaande 
winkelgebieden (lees: leegstand en bijbehorende verschraling). 

2.2.9 De uitspraak van uw Afdeling van 5 september j l . (BR2013/6) biedt een aardig 
voorbeeld van de verbreding van het debat. De uitspraak had betrekking op een 
bestemmingsplan dat ruimte bood voor de realisatie van een nieuw 
detailhandelsgebied op een buiten het centrum van Apeldoorn. Het plan voorzag in de 
ontwikkeling van ruim 27.000 m 2 BVO aan grootschalige detailhandel. De beroepen 
tegen het bestemmingsplan waren voornamelijk afkomstig uit de hoek van de 
winkeliers in het centrum van Apeldoorn, die zich verzetten tegen deze nieuwe 
detailhandelsvestiging. 

2.2.10 De appellanten beriepen zich daartoe niet alleen op de gevolgen voor hun 
concurrentiepositie en hun vrees voor een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau (de klassieke argumenten dus), maar ook op de verhouding 
tussen de in het plangebied voorziene detailhandel en het bestaande winkelaanbod in 
de binnenstad, mede gezien de per saldo beschikbare marktruimte. De zittende 
winkeliers betoogden dat onvoldoende marktruimte beschikbaar was voor de nieuwe, 
niet complementaire detailhandel en stelden dat de gemeenteraad (daarom) had dienen 
te kiezen voor versterking van het winkelaanbod in de binnenstad. 

2.2.11 In voornoemde kwestie passeerde de Afdeling de argumenten van de winkeliers 
uiteindelijk onder verwijzing naar een in opdracht van de gemeente uitgevoerd recent 
marktonderzoek. Daaruit bleek dat in de meeste onderzochte branches marktruimte 
bestond voor de toevoeging van grootschalige detailhandel, dat sprake zal zijn van 
geheel andere vormen van koopgedrag en dat de nieuwe detailhandel en de bestaande 
detailhandel 'grotendeels complementair aan elkaar zijn en in totaliteit voor een beter, 
completer voorzieningenniveau kunnen zorgen'. 

2.2.12 De Apeldoorn-uitspraak laat zien dat de planologische afweging om in een plangebied 
nieuwe detailhandelsvestigingen toe te staan, een integrale benadering behoeft, waarin 
niet alleen aandacht is voor de vraag of de toevoeging van detailhandel kan leiden tot 
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een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. In de afweging zal zo nodig 
tevens een rol dienen te spelen, mede rekening houdend met het te verwachten 
koopgedrag, of, en zo ja, in welke branches marktruimte voor uitbreiding van het 
aanbod bestaat. Indien die marktruimte (gedeeltelijk) ontbreekt, kan dat tot de 
conclusie leiden dat het toestaan van nieuwe detailhandel niet getuigt van een goede 
ruimtelijke ordening, dan wel dat de mogelijkheid tot vestiging van detailhandel in 
bepaalde branches in de planregels zou moeten worden uitgesloten. 

2.2.13 De verbreding van de discussie over de aanvaardbaarheid van de nieuwe 
detailhandelsvestigingen heeft overigens niet alleen gevolgen voor de planologische 
besluitvorming, maar ook voor het voortraject daarvan. Het traditionele 
distributieplanologisch onderzoek (geënt op een mogelijke duurzame ontwrichting 
voor het voorzieningenniveau) zal moeten worden uitgewerkt tot een marktonderzoek, 
waarin de verhouding russen de beoogde nieuwe detailhandel en het bestaande 
winkelaanbod in breder verband in beeld wordt gebracht. 

2.2.14 Binnen dit bredere kader voldoet het mogelijk maken van nog meer m 2 

supermarktoppervlakte niet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. De totale 
winkelomvang neemt enerzijds met maar liefst 65% toe, terwijl anderzijds ten 
onrechte bestaande supermarktmeters niet bij het thans bestaande totaal worden 
betrokken, hierdoor van een te hoge vloerproductiviteit wordt uitgegaan, op 
onbegrijpelijke gronden van een forse bevolkingsgroei wordt uitgegaan en geen 
rekening is gehouden met het feit dat deze nieuwe supermarkt geen vergroting van het 
verzorgingsgebied met zich brengt, met name omdat in de directe nabijheid zeer recent 
eveneens grote supermarkten zijn verbouwd of gevestigd. Tegen deze samenhangende 
achtergrond kan in redelijkheid geen sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening 
door goedkeuring te verlenen aan het gewraakte bestemmingsplan. 

2.2.15 De voorbereiding van het bestemmingsplan 'Supermarkt Veldstraat, Ulft ' getuigt er 
bovendien niet van dat aan voornoemd vereiste is voldaan. In de thans voorliggende 
kwestie ligt er immers geen, althans geen voldoende recent marktonderzoek ten 
grondslag aan het bestemmingsplan. Naast het feit dat aan de effectenrapportage van 
Kardol ernstige gebreken kleven en in redelijkheid niet kan worden gebruikt, voorziet 
deze rapportage eveneens niet in het benodigde inzicht. 

2.2.16 Dit vormt niet alleen een doorslaggevend verschil met de Apeldoorn-kwestie, maar 
levert tevens strijd op met het op 1 oktober 2012 inwerking getreden artikel 3.1.6 Bro. 
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2.3 Strijd met artikel 3.1.6 Bro 

2.3.1 Artikel 3.1.6 Bro behelst de codificatie van de zogenaamde SER-
(verduurzamings)ladder en luidt als volgt: 

"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 
a) Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 
b) Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door 
benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 
anderszins, en 

c) Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 
ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan 
plaatsvinden, 

d) wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of 
als zodanig worden ontwikkeld." 

2.3.2 Een 'stedelijke ontwikkeling' is in art. 1.1.1 lid 1 onder i Bro gedefinieerd als: 
"een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein ofzeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen". 

2.3.3 De benadering van de Afdeling in de Apeldoornzaak sloot - met name waar het de 
beoordeling van de beschikbare marktruimte en de relatie tussen de planontwikkeling 
en het bestaande winkelaanbod betreft - tamelijk nauw aan bij de voorwaarden van 
art. 3.1.6 lid 2 Bro. 

2.3.4 De door de Afdeling gehanteerde bredere beoordeling is tegenwoordig dus niet alleen 
vereist op grond van de eisen van een goede ruimtelijke ordening, maar ook op grond 
van art. 3.1.6 lid 2 Bro. Nu de toelichting bij het thans voorliggende plan niet voldoet 
aan de hiervoor omschreven voorwaarden, is sprake van strijd met artikel 3.1.6, lid 2 
Bro. 
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2.4 Strijd met gemeentelijk beleid 

2.4.1 Tot slot is het bestemmingsplan vastgesteld in strijd met gemeentelijk beleid. 
Uitgangspunt van het beleid is dat maximaal vier supermarkten binnen de Gemeente 
Oude IJsselstreek mochten worden gevestigd. Met het vastgestelde bestemmingsplan 
wordt niet alleen de mogelijkheid geboden voor het vestigen van een vijfde 
supermarkt, dit bestemmingsplan is zelfs uitsluitend gericht op de nieuwvestiging van 
een grote supermarkt. Op deze grond is het bestemmingsplan eveneens vastgesteld in 
strijd met het gemeentelijk beleid. 

III. Conclusie 

3.1 Gelet op het voorgaande verzoekt cliënte u haar beroep gegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te vernietigen alsmede verweerder ex artikel 8:75 Awb te 
veroordelen tot vergoeding van de kosten die cliënte redelijkerwijs in verband met de 
behandeling van dit beroep heeft moeten maken. 

3.2 Het voor de behandeling van die beroep verschuldigde griffierecht kun u in rekening
courant met mijn kantoor verrekenen. 

Met vriendelijke groet, 
BANNINGÏ iX 

P.A.J. Huij 
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