
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIES + AFSPRAKEN RAADSROTONDES 6 en 13 juni 2013 
 
 
 
Raadsrotonde 6 juni 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Euregiozaken 

Informatieve beraadslaging 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

5/nr. 13 

Voorzitter V.d. Wardt 

Ambtelijk Ter Horst/Bout 

Conclusies + afspraken Aanleiding: heren Finkenflügel en Menke vragen zich af hoe de raad meer betrokken kan 
worden bij Euregio en de vertegenwoordigers mandaat kan meegeven voor deelname 
aan projecten die voor de gemeente belangrijk zijn. 
De heer Jacques Kamps, directeur-secretaris Euregio Rhein Waal houdt een inleiding 
over Euregio zelf en de behartiging van de belangen van de leden (veelal gemeenten) en 
het samen voeren van projecten t.b.v. overheden, bedrijfsleven, instellingen en burgers 
aan weerszijden van de grens. Euregio’s onderling onderhouden ook contacten 
(Enschede – Gronau) 
Gemeenten doen er verstandig aan zich nu al te oriënteren op projectdeelname met 
Europese cofinanciering met het oog op Interreg Va dat in de loop van dit jaar verder 
vorm krijgt. (nieuwe programma bestrijkt 2014 – 2020). 
Globale thema’s op dit moment zijn: economie, duurzaamheid (CO2 reductie), innovatie, 
arbeidsmarkt, MKB, demografie en sociaal culturele samenwerking (people to people). 
Bepaal als gemeente de eigen speerpunten; inventariseer bijvoorbeeld de innovatieve 
bedrijven en koppel deze in een project aan de universiteiten. 
Het gaat bij Interreg om samenwerking tussen Duitsland en Nederland in een groot 
gebied langs de grens, van Groningen tot Limburg. Dat gebied wordt groter: in Duitsland 
uitbreiding met ondermeer Weser – Ems en Düsseldorf en in Nederland met ZO Brabant 
omgeving Eindhoven (brainport) … zie dat niet als een bedreiging maar als een kans voor 
stevige projecten. OIJS heeft kansen in 2 Euregio’s; projectdeelname in Euregio 
Enschede Gronau verloopt via Regio Achterhoek.  
Ook ambtelijk zijn er goede contacten met Euregio zodat ook uit de organisatie meer en 
meer initiatieven worden aangedragen, getuige de lopende Europese projecten waarin 
OIJS participeert. 
N.B. Regio Achterhoek stelt het op prijs om komend najaar aan te schuiven bij een 
rotonde als de voorbereidingen voor Interreg Va wat verder zijn. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Transitie jeugdzorg/samenhang decentralisaties sociaal domein 

Informatieve beraadslaging 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

5/nr. 14 

Voorzitter V.d. Wardt 

Ambtelijk Sikking 

Conclusies + afspraken 
 

Na een korte inleiding over de stand van zaken, het tijdpad en de financiële kant van de 
transitie jeugdzorg was er mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over 
thema’s als eigen verantwoordelijkheid, kwaliteit van zorg, sturing en regie en de daarbij 
behorende kaders voor de jeugdzorg van de toekomst.  
 
Conclusie is dat de preventieve kant goed geregeld moet worden en dat uitgangspunten 
als zelfredzaamheid en eigen kracht goed doordacht moeten worden als het gaat om 
zwaardere zorg en bijvoorbeeld drang en dwang.  
 
Op 5 september is er een raadsavond waarin uitgebreid stil zal worden gestaan bij de 
ontwikkelingen in het sociale domein en de samenhang daarin. De transitie Jeugdzorg zal 
daar ook weer op de agenda staan.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Raadsrotonde 13 juni 2013 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan supermarkt Veldstraat Ulft 
Korte behandeling ivm zienswijze 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 1 

Voorzitter Finkenflügel 

Ambtelijk Alofs 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

De door de fracties gestelde vragen zijn door de wethouder beantwoord. Afgesproken is, 
dat de door D66 gestelde technische vragen schriftelijk worden voorgelegd. Dat is per 
mail van 14 juni gebeurd. De beantwoording treft u in de bijlage 1 aan. Geconcludeerd 
wordt, dat het voorstel als bespreekstuk kan worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 27 juni 2013. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan Dru Industriepark 
Korte behandeling ivm zienswijze 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 2 

Voorzitter Finkenflügel 

Ambtelijk Testroet 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

Door D66 worden verhelderingsvragen gesteld aan een aantal aanwezigen, die een 
zienswijze hebben ingediend. Vervolgens worden er door alle partijen vragen gesteld, die 
door de wethouder en aanwezige ambtenaren worden beantwoord. In bijlage 2 staat het 
antwoord op een vraag van dhr. Hettinga (CDA). 
Geconcludeerd wordt, dat het stuk als bespreekstuk kan worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 27 juni a.s. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Bestemmingsplan Kom Silvolde, loc. Industrieweg 
Korte behandeling ivm zienswijze 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 3 

Voorzitter Finkenflügel 

Ambtelijk Ten Brinke 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

Het agendapunt gaf geen aanleiding tot het stellen van vragen en inhoudelijke 
behandeling. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Afwikkeling consequenties regionale woonvisie 
Oriënterende beraadslaging 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 4 

Voorzitter Finkenflügel 

Ambtelijk Vreman 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

Dit onderwerp bestaat uit twee separate raadsvoorstellen: 
4A evaluatie regionale woonvisie 
4B afwikkeling consequenties regionale woonvisie 
Tijdens de rotonde zijn er geen vragen gesteld over 4A. 
Bij agendapunt 4B zijn nog enkele verhelderende vragen gesteld. Voor dit onderwerp was 
al uitgebreid aandacht geweest tijdens de raadsrotonde van 23 mei jl. 
 
De behandeling van de stukken tijdens de vergadering van 27 juni a.s. is als volgt: 

1. 4B Afwikkeling consequenties regionale woonvisie 
2. 1 Bestemmingsplan Supermarkt Veldstraat 
3. 2 Bestemmingsplan DRU industriepark 
4. 4A Evaluatie regionale woonvisie 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Strategienota van afval naar grondstof 
Oriënterende beraadslaging 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 5 

Voorzitter Ermers-Mulder 

Ambtelijk Berkelaar/Starreveld Cyclus Management 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

Deze raadsrotondesessie is geannuleerd wegens het uitlopen van de 

rotondebehandeling van de hiervoor genoemde agendanummers 1 t/m 4. 

 
Onderwerp 
Aard bespreking 

Onderwijshuisvesting en krimp 
Informatieve beraadslaging 

Raadscyclus en 
bundelnummer 

6 
Agendanr. 6 

Voorzitter Aaldering 

Ambtelijk Kolenbrander 

Conclusies + afspraken 
13 juni 2013 

De leerlingendaling is niet tijdelijk van aard en heeft ook zijn invloed op voorschoolse- , 
sport- en cultuurvoorzieningen (brede samenhang leefbaarheid). Voor Oude IJsselstreek 
wordt tot 2020 een daling verwacht in het primair onderwijs van 28%. Dit zet zich ook door 
naar het voortgezet onderwijs. Nu moet nagedacht worden over de toekomstige inrichting 
van het onderwijs. Kleine scholen zijn kwetsbaar. Dit wordt versterkt door de 
voorgenomen wijzigingen in het bekostigingsstelsel, waaronder de afschaffing van de 
kleine scholentoeslag. Oplossingen kunnen alleen gerealiseerd worden middels maatwerk 
in intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. 
Aanpak Oude IJsselstreek: 
Door de gemeente en schoolbesturen wordt in nauwe samenwerking een vlekkenplan 
opgesteld waarin de kansen/bedreigingen per kern en school worden uitgewerkt en de 
basis vormt voor de huisvesting van de komende 5-10 jaar. Uitgangspunt is kwalitatief 
goed en op redelijke afstand goed bereikbaar onderwijs. 
Planning is dit vlekkenplan eind september, begin oktober als visiedocument af te ronden 
zodat de gemeente daar verder op kan insteken. Dan zal ook weer terugkoppeling naar 
de raad(srotonde) plaatsvinden. 

 



 

 

Bijlage 1 
 
 
 
 
Betreft beantwoording vragen D66 m.b.t. raadsvoorstel “vaststellen bestemmingsplan “Supermarkt 
Veldstraat, Ulft”. 
 

  
NAV Raadsvoorstel 
 
Vraag 1  
Is overwogen om gelet op de economische en demografische wijzigingen ten opzichte van de situatie 
in 2003 en 2007 het structuurplan Centrum Ulft eerst te toetsen aan de huidige situatie? 
 
Antwoord: 
De demografische ontwikkelingen zijn onderdeel van de recent uitgevoerde effectenrapportage, die de 
distributieve mogelijkheden voor Ulft in beeld brengt, waarbij met name wordt ingezoomd op de 
mogelijkheden binnen de supermarktbranche.  
 
Vraag 2 
punt 4.1 gaat over kosten. Planschade is al geregeld via vooraf gesloten overeenkomst, waardoor een 
exploitatieplan achterwege kan blijven.  
- Is deze overeenkomst in te zien en  
- zijn hierin expliciet opgenomen de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente is als er risico’s 
zijn voor de gemeente, wat zijn die risico’s dan?  
 
Antwoord: 
De realisatie van de supermarkt maakt onderdeel uit van het structuurplan voor het centrum van Ulft. 
In het kader van het structuurplan Centrum Ulft is met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst 
opgesteld waarin per uitwerkingsfase de afwenteling van de ontwikkelingskosten is geregeld.  
Eventuele claims van derden worden afgewenteld via een planschadeovereenkomst.  
 
NAV effectenrapportage Kardol 
 
Vraag 3  
- het rapport eindigt met toekomstbeeld van supermarkten die binnen 10 jaar minimaal 2000 tot 2500 
m2 vloer nodig hebben. Is de huidige planvorming voor een supermarkt van niet meer dan 1900 m2 
wel groot genoeg?  
 
- verwachting is dat er 8000 bezoekers per week naar de nieuwe supermarkt gaan. Is duidelijk waar 
deze klanten vandaan komen en of dit grote gevolgen heeft voor de huidige drie supermarkten? 
 
- Welke gevolgen heeft de komst van deze supermarkt voor de huidige slager en bakkers in de 
Kerkstraat?  
Komt hun voortbestaan in gevaar? en loopt Ulft daardoor het risico in plaats van meer juist minder 
diversiteit in het winkelaanbod te krijgen? 
 
Antwoord: 
Het is een landelijke trend binnen de supermarktbranche dat een volwaardige servicesupermarkt 
tegenwoordig dient te beschikken over een minimale winkelomvang van ca. 1.500 m² à 1.900 m² 
w.v.o.. Supermarktorganisaties zetten voor grotere verzorgingsgebieden, bijvoorbeeld in stedelijke 
gebieden met lokaal en bovenlokaal functionerende supermarkten, al in op een minimale winkelmaat 
van 2.000 m² à 2.500 m² w.v.o.. Ulft heeft “slechts” een subregionale functie hetgeen de keus voor 
1.900 m² w.v.o. rechtvaardigt. In het licht van de thans bekende supermarkttrends kan deze 
winkelmaat beoordeeld worden als een beheerste, maar vooral zorgvuldige keuze.  
 
Door het realiseren van een fullservice supermarkt aan de oostzijde van het bestaande winkelgebied 
wordt verwacht, dat een extra stroom van winkelbezoekers ontstaat van meer dan 8.000 wekelijkse 
bezoekers. Deze bezoekers zullen vanuit de direct omliggende plaatsen afkomstig zijn.  



 

 

 
 
 
 
De combinatie van de toevoeging van een nieuwe supermarkt aan de Veldstraat en gefaseerde 
uitbreiding van de drie bestaande supermarkten zal tot gevolg hebben, dat sprake zal zijn van een 
overschrijding van de distributieve ruimte in de supermarktsector. Voor de aanwezige supermarkten 
heeft dit tot gevolg, dat de vloerproductiviteit de komende jaren geleidelijk zal gaan afnemen. De 
aanwezige supermarkten dienen daarom rekening te houden met een lagere gemiddelde vloerpres-
tatie dan thans gehaald wordt. Dit zal echter niet leiden tot een structurele verstoring van de 
supermarktstructuur, noch zal er sprake zijn van een bedreigende situatie in de continuïteit van de 
winkelvoorzieningen. Integendeel, er zal sprake zijn van een toenemende binding op de bestedingen, 
doordat de bevolking uit Ulft en omgeving straks zal beschikken over een modern en aantrekkelijk 
supermarktaanbod.  
Voor veel winkels, zeker voor de rondom de nieuwe supermarkt gevestigde winkels in de dagelijkse 
sector, zal deze extra bezoekersstroom een substantiële omzetplus gaan opleveren. 
 
- De weekeindboodschappenklanten die verwacht worden van buiten Ulft komen gelet op de ligging 
waarschijnlijk uit vooral uit Gendringen, Terborg en Silvolde. Wat heeft dit voor consequenties voor de 
onlangs vernieuwde supermarkten in die plaatsen? 
  
Antwoord: 
 
In het structuurplan “Centrum Ulft” wordt een beschrijving gegeven hoe de subregionale winkelfunctie 
van Ulft kan worden behouden. De subregionale functie voor Ulft houdt in, dat de winkelbezoekers 
inderdaad uit de directe omgeving van Ulft afkomstig zijn. De gevolgen voor supermarkten in die 
plaatsen is in dit kader verder niet onderzocht.  
Feit is, dat de supermarktaankopen ruwweg verdeeld kunnen worden in de “dagelijkse versaankopen” 
en de “weekendaankopen”. Over het algemeen worden de dagelijkse supermarktaankopen dicht bij 
huis (bijvoorbeeld in het eigen dorp) gedaan, terwijl de weekendaankopen, indien men daarvoor niet in 
het eigen dorp terecht kan, voor een deel over een grotere afstand worden gedaan bij de wat grotere 
supermarkten. De supermarkten in de omliggende kernen vervullen dus een lokale functie en zullen 
geen nadelige gevolgen ontmoeten omdat zij vrijwel uitsluitend gericht zijn op de bestedingen van de 
bewoners uit het dorp zelf.  
 
NAV ingediende zienswijzen 
 
Vraag 4  
1.1 -1 Geluidsbelasting is een zorgpunt. De gemeente geeft aan dat dit door het treffen van 
maatregelen kan voldoen aan de voorschriften. Zijn deze maatregelen al ergens vastgelegd? 
 
Antwoord: 
De maatregelen staan vermeld in het akoestisch onderzoek, dat ten behoeve van het te realiseren 
supermarkt, is opgesteld. 
 
Vraag 5 
1.1 -2 In verband met de luchtkwaliteit is uitgegaan van de toekomstige verkeerscijfers van 2023. Zijn 
de gehanteerde normen voor luchtkwaliteit volgens de huidige normen gehanteerd of zijn dit ook 
toekomstbestendig, dus volgens strengere normen dan nu? 
 
Antwoord: 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit is uitgevoerd met het daarvoor door het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu beschikbaar gestelde rekenmodel (CAR-II-model, versie 12.0). Dit is een goedgekeurd 
rekenmodel, dat om die reden een juridische status heeft. 
 
Vraag 6 
1.1 -5 het antwoord over de winkeltijden lijkt ons achterhaald gelet op de uitspraken tijdens het 
vragenhalfuurtje in de laatste raadsvergadering en de recente wettelijke aanpassingen. Is er inmiddels 
een nieuw antwoord op deze vraag bekend? 
 



 

 

 
 
 
Antwoord: 
De beantwoording over winkeltijden wijzigt niet. De openstelling van winkels wordt n.l. niet geregeld 
via een bestemmingsplan maar in de Winkeltijdenwet en de op basis daarvan door de gemeenteraad 
vast te stellen Verordening Winkeltijden. De verordening, zoals die op 1 december 2011 door de 
gemeenteraad is vastgesteld, is nog steeds vigerend. 
 
Vraag 7 
2.1 -1 In het rapport Kardol worden veel cijfers gegeven. Kunt u helder maken wat het benodigde 
metrage is op basis van de huidige en toekomstige bevolkingsontwikkeling?  en wat de bestaande en 
toekomstige metrage is van de huidige supermarkten? 
 
 
Antwoord: 
De huidige metrage van de bestaande supermarkten in Ulft bedragen:  

- Aldi ca. 600m² w.v.o. 
- C1000 ca. 1.400m² w.v.o. 
- Lidl ca. 900m² w.v.o. 

 
Het rapport van Kardol gaat uit van een stationaire bevolkingsomvang van de kern Ulft voor de 
periode 2013 – 2018. De forse overschrijding van de normvloerproductiviteit in de huidige situatie 
toont aan dat het huidige supermarktaanbod in Ulft tekort schiet om op een goede wijze te voorzien in 
de lokale behoefte. Bovendien zal de voorgestelde uitbreiding en verbreding van het 
supermarktaanbod leiden tot een grotere koopkrachtbinding en meer koopkrachttoevloeiing. Dit kan 
alleen gerealiseerd worden door te voorzien in een uitbreiding van het supermarktaanbod op de juiste 
locatie, met een passende en toekomstbestendige maat. 
 
De verwachte toekomstige metrage van de supermarkten in Ulft bedragen: 

- Albert Heijn ca. 1.900m² w.v.o. 
- Aldi ca. 800m² w.v.o. 
- C1000/Jumbo ca. 1.900m² w.v.o. 
- Lidl ca. 900m² w.v.o. 

 
Deze combinatie van supermarkten met een courante maat en een goede spreiding in segmenten 
(van hard-discount tot full-service) zorgt voor een toekomstbestendig winkelaanbod in de 
supermarktsector voor de kern Ulft. Door de strategische ligging van de supermarkten ontstaat 
bovendien het gewenste haltermodel in het kernwinkelgebied, waar ook de overige winkeliers in dit 
gebied van zullen profiteren. 
 
Vraag 8 
3.1-1 Uit het rapport Kardol mag worden opgemaakt dat de huidige C1000/Jumbo “tot de rand van 
midden en servicesegment” kan worden gerekend.  
Is de conclusie dat een verbreding van het supermarktaanbod gewenst is omdat een 
servicesupermarkt op dit moment nog ontbreekt in Ulft dan wel terecht? 
 
Antwoord: 
In het rapport van Kardol is een beeld geschetst van het meest ideale supermarktmodel voor Ulft. 
Naast een ruimtelijke invalshoek wordt in het rapport ook gekeken naar de segmentering van de drie 
bestaande supermarkten en de nieuwe supermarkt. Zo wordt een C1000 en een Jumbo gepositio-
neerd aan de rand van het midden van de markt, terwijl er wel een prijstechnisch verschil bestaat in de 
te leveren producten. Albert Heijn bevindt zich nog net op de rand van het middensegment en het 
servicesegment. De service, welke een Albert Heijn levert, wordt van een hogere waarde geacht dan 
bijvoorbeeld die van de C1000/Jumbo. In die zin is er sprake van een verbreding van het 
supermarktaanbod. 
 
Vraag 9 
3.2 Over de bevolkingsgroei wordt gesproken en hierbij wordt ook meegenomen de sloopopgave van 
maximaal 160 woningen.  



 

 

 
 
 
 
Kunt u uitleggen wat er in mijn denkwijze fout is, want Sloop betekent toch dat bestaande, bewoonde 
woningen worden vervangen door nieuwe woningen?  Er is dus tijdens de sloop tijdelijk een afname 
van de bevolking die weer terugkomt. Per saldo blijft het aantal inwoners dan toch ongeveer gelijk? 
Hoe kan dit dan van invloed zijn op de bevolkingsgroei? 
  
Antwoord: 
Het woningbouwprogramma voorziet voor de kern Ulft in 390 nieuwbouwwoningen bruto. Dit is dus 
inclusief de nieuwbouw ter vervanging van 230 te slopen woningen. De overige 160 woningen betreft 
aanvullende nieuwbouw en is een extra toevoeging op de bestaande woningvoorraad.  
 
 
21.06.2013  
Afdeling Beleid  
Taakveld Ruimtelijke Ordening en Grondzaken - RA 



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

Van: wethouder Haverdil 
Datum: 25 juni 2013 17:32:03 CEST 
Onderwerp: antwoord op vraag uit raadsrotonde 13 juni nav concept bestellingsplan 
DRU Industriepark 

 

Geachte leden van de Raad 

  
Inmiddels heeft de Raad op vrijwel alle vragen antwoord gekregen. Eén staat er nog 
open: tijdens de raadsrotonde van 13 juni heeft de heer Hettinga bij de behandeling van het 
concept bestemmingsplan voor het DRU Industriepark de vraag gesteld of het mogelijk is om 
af te zien van het landmark (woontoren) aan de Oude IJssel en dit terrein te bestemmen voor 
parkeren.  
  
Antwoord: 
In 2011 heeft de gemeenteraad de DRU gebiedsvisie vastgesteld. Onderdeel van deze visie 
is een woontoren aan het water. Inmiddels zijn daarover met de ontwikkelaar afspraken 
gemaakt. Het schrappen van deze woningen zal nadelige gevolgen hebben voor de 
geraamde opbrengsten van ruim een half miljoen, dit komt dan boven op de inmiddels 
getroffen voorzieningen in het kader van de woonvisie.  
Ten tweede levert parkeren op deze locatie niet veel toegevoegde waarde op voor het DRU 
terrein. Om in de parkeerbehoefte te kunnen voorzien zijn ca. 1500 parkeerplaatsen 
noodzakelijk, de locatie van deze woontoren kan daar niet in voorzien. Deze parkeerplaatsen 
zullen worden gerealiseerd in het DRU Park aan de overkant van de Oude IJssel. Daarnaast 
is het voor de afvloeiing van het verkeer, de ontsluiting en de eventuele geluidshinder 
onwenselijk om deze locatie als parkeervoorziening te gebruiken.  
  
J. Haverdil  
 


