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T.a.v. De gemeenteraad 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen Uw brief van Nummer : 9-9.12_3 
GroenLinks over Lidl 

Huizen • 25 JAN. 2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Geachte leden van de raad, 

Ons kenmerk : bl/gk Toestel nr : 5 15 

Uw kenmerk Bijlagen 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Op 19 december 2018 hebben wij raadsvragen van de fractie van GroenLinks ontvangen. Hieronder treft 
u de vragen aan, alsmede de beantwoording. Het betreft vragen over de inhoud van een bericht in het 
Nieuwsblad voor Huizen over de behandeling van het beroep over de verplaatsing van Lidl. 

- Kent u dit bericht? 

Antwoord: Ja, wij kennen dit bericht 

- Klopt de informatie in dit bericht? 

Antwoord: De informatie in dit bericht, zoals in de vraag is weergeven, klopt niet. 

- Wilt u uitleggen wat het besluit van de Raad van S:ate precies behelst? En wat de gevolgen hiervan 

zijn voor de gemeente Huizen. 

Antwoord: De Raad van State heeft nog geen beslurt genomen of uitspraak gedaan. Wij wachten in 

vertrouwen de uitspraak af. Naar verwachting zal de uitspraak inhouden dat de gemeente de 

gelegenheid krijgt een kleine tekstuele aanvulling in de voorschriften op te nemen, dan wel dat de Raad 

van State daar zelf in zal voorzien. 

- Wat is er mis gegaan bij de gemeente? Vorige week, ter voorbereiding op de raad van 13 december, 

heeft de GroenLinks fractie contact gehad met de gemeente om de bestemming van de percelen te 

checken. Toen werd gezegd dat de bestemming 'winkel' van één van de Lidl perceel afgehaald was. 

Klopt dat wel? 
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Antwoord: De wijze waarop binnen de gemeente de plannen voor de Lid! zijn behandeld is geheel 

conform de gebruikelijke procedures. Er is daarbij niets mis gegaan. Vast staat en stond dat er geen 

twee supermarkten komen. 

- Wat is de volgende stap gezien de wens van de raad om geen uitbreiding van de winkelbestemming op 

de BNI strook aan de Havenstraat toe te staan. 

Antwoord: De wijze waarop de verplaatsing van de Lid! winkel en de realisatie van de uitbreiding van het 

Lidl kantoor hun voortgang vinden, geven geen aanleiding om extra volgende stappen te zetten. 

Hoogachtend, 

Burgemee er en wethouders, 

dhuisen Drs. K.S. Heldo 

secretaris burgemeester 



 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen van GroenLinks naar aanleiding van artikel in het Nieuwsblad voor Huizen over de 
bestemming van de Lidl percelen. 
 
https://www.nieuwsbladvoorhuizen.nl/nieuws/nieuwbouw/119502/plan-verplaatsing-lidl-blijkt-niet-
waterdicht-?redir 
 
Met enige verbazing heeft de fractie van GroenLinks kennis genomen van dit bericht in het 
Nieuwsblad voor Huizen, waarin onder andere wordt gesteld dat: 
 
Tijdens een zitting vandaag bij de Raad in Den Haag bleek dat de gemeente het plan niet secuur 
heeft vastgesteld. Het plan laat de mogelijkheid open voor een nieuwe supermarkt op de locatie 
die nu in gebruik is hiervoor. Ook is niet uitgesloten dat er naast de nieuwe locatie van Lidl 
detailhandel mogelijk wordt. 

Vragen aan het college: 

- Kent u dit bericht? 

- Klopt de informatie in dit bericht? 

- Wilt u uitleggen wat het besluit van de Raad van State precies behelst? En wat de 
gevolgen hiervan zijn voor de gemeente Huizen? 

- Wat is er mis gegaan binnen de gemeente? Vorige week, ter voorbereiding op de raad 
van 13 december, heeft de GroenLinks fractie contact gehad met de gemeente om de 
bestemming van de percelen te checken. Toen werd gezegd dat de bestemming ‘winkel’ 
van één van de Lidl perceel afgehaald was. Klopt dat wel? 

- Wat is de volgende stap gezien de wens van de raad om geen uitbreiding van de 
winkelbestemming toe te staan op de BNI strook aan de Havenstraat? 

Graag ontvang ik een schriftelijk antwoord op deze raadsvragen. 

 

Karin Rienstra (GroenLinks) 
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