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Beste mevrouw Van der Heijden,
In antwoord op uw brief van 29 maart 2018 vindt u hieronder de beantwoording
van uw schriftelijk gestelde vragen over de EMTÉ’s in Vlijmen en Drunen.
Vraag 1
Is het college bereid om de zorgen vanuit de samenleving over het gebrek aan
concurrentie over te brengen aan de ACM en aan Jumbo Nederland als gevolg van
de voorgenomen overname van de EMTE’S in Vlijmen en Drunen door Jumbo?
Antwoord
Wij zijn voor een diversiteit aan winkels in onze winkelkernen. Wij gaan deze zorg
uiten bij de Autoriteit Consument en Markt en Jumbo Nederland.
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Vraag 2
Kan het college nog stappen ondernemen om het wegvallen van de concurrentie te
compenseren? Zo ja, is het college bereid deze te gebruiken?
Antwoord
Zoals u zelf al aangeeft, mogen wij geen invloed uitoefenen op de concurrentie
tussen marktpartijen zoals supermarkten. Verder is het zo dat de panden van de
Jumbo en ook de EMTÉ huurpanden zijn. De eigenaar beslist zelf, binnen de
mogelijkheden van het bestemmingsplan, aan welke huurder hij of zij het pand wil
verhuren. Wij hebben regelmatig contact met de betrokken eigenaren en volgen de
ontwikkelingen op de voet.
Vraag 3
Heeft de gemeente bij de realisatie van het centrumplan Vlijmen de verplichting
opgelegd dat er ook daadwerkelijk een supermarkt komt in het nieuwe gebouw van
de EMTE en open dient te blijven als supermarkt?

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Antwoord
Nee. De enige juridische mogelijkheid die bestaat is het ruimtelijk mogelijk maken
van supermarkten op specifieke daarvoor geschikte locaties via
bestemmingsplannen. De locatie van de EMTE heeft de bestemming ‘centrum’ met
een specifieke functieaanduiding ‘supermarkt’. Daar mag een supermarkt zich op
die locatie vestigen, maar ook andere vormen van detailhandel. Een verplichting
tot de vestiging van een supermarkt op deze locatie bestaat er echter niet en kan
ook niet opgelegd worden. De vrijheid is verder aan de ondernemers om met
elkaar te concurreren.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. R.H. Augusteijn

