
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 7 augustus 2019 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO artikel 
40) over de verbouwing van de Lidl in Bolnes 
 
Geacht college,  
 
De Lidl in Bolnes is aan het verbouwen en uitbreiden. Er komt een extra bouwlaag (dakopbouw) op de 
winkel. De uitbreiding is nodig om aan de minimale oppervlakte eis van Lidl Nederland te kunnen 
voldoen. De Lidl heeft vier plannen bij de gemeente ingediend om uit te breiden. De eerste drie 
plannen zijn door de gemeente afgewezen, omdat zij niet voldeden aan het bestemmingsplan. Het 
vierde plan (dat nu wordt uitgevoerd) voldoet wel aan het bestemmingsplan, maar alleen omdat de 
gemeente in het bestemmingsplan per abuis geen limiet heeft gesteld aan het bouwen in de hoogte in 
deze strook. Op 4 april is er een vergunning verleend. Voorafgaand hieraan en daarna hebben er 
regelmatig contact geweest tussen de gemeente en de Lidl. De raad is over deze kwestie 
geïnformeerd per raadsinformatiebrief (RIB) van 5 juli. De PvdA Ridderkerk heeft hierover de volgende 
vragen: 
 
Fout in bestemmingsplan 
 
1a. Waarom is er pas op 19 juni (2,5 maand later!) bestuurlijk overleg geweest met de Lidl om te 
bezien of de plannen alsnog gewijzigd konden worden? Was het niet logischer geweest om voor het 
afgeven van de vergunning een bestuurlijk overleg te hebben met de Lidl?  
1b. Welke mogelijke oplossingen zijn er besproken in dit overleg tussen de gemeente en de Lidl? Kunt 
u in uw antwoord in ieder geval aangeven welke oplossing(en) de gemeente heeft voorgesteld en in 
hoeverre deze pasten binnen het huidige bestemmingsplan?  
1c. In de genoemde RIB staat dat de Lidl in dit overleg heeft aangegeven dat een nieuwe oplossing op 
dat moment tijd-technisch voor haar niet meer haalbaar was. In hoeverre was de uitkomst van het 
overleg anders geweest als dit eerder had plaatsgevonden? Dan was er mogelijk wel voldoende tijd 
geweest om tot een voor omwonenden meer acceptabele oplossing te komen.  
1d. Op welke datum was de fout in het bestemmingsplan bij de gemeente bekend? Hoe is dit ontdekt? 
1e. Er was bij de gemeente al geruime tijd bekend dat er een fout in het bestemmingsplan stond, en 
dat er als gevolg hiervan een ongewenste vergunning was aangevraagd en vergund. Waarom is de 
raad pas op 5 juli door middel van de genoemde RIB over deze kwestie geïnformeerd?  
1f. Omwonenden zijn de dupe van een door de gemeente in het bestemmingsplan gemaakte fout. Op 
welke wijze kan/wil de gemeente omwonenden daarvoor compenseren? 
1g. Hoe gaat u voorkomen dat een dergelijke fout in de toekomst opnieuw wordt gemaakt? Zijn de 
interne processen bij de betrokken afdeling(en) aangepast? 
 
Informeren van omwonenden / beperken van overlast 
 
Veel omwonenden waren niet op de hoogte van de verbouwing van de Lidl Bolnes. Bovendien 
ervaren zij (veel) overlast, waaronder geluidsoverlast, van de werkzaamheden en wordt eind augustus 
het parkeerterrein volledig afgesloten. 
 
2a. Wat heeft de gemeente precies aan de Lidl gevraagd om er voor te zorgen dat omwonenden tijdig 
geïnformeerd zouden worden over de verbouwing en uitbreiding?  Zijn er duidelijke eisen gesteld aan 
het moment waarop bewoners zouden worden geïnformeerd en is er omschreven welke omwonenden 
en winkels geïnformeerd dienden te worden?  
2b. Vindt u dat het informeren van omwonenden door de Lidl naar wens is verlopen? Indien dit 
volgens u naar wens is verlopen: kunt u dit toelichten? Indien dit volgens u niet naar wens is verlopen: 
kunt u dit toelichten, en hoe gaat u ervoor zorgen dat dit de volgende keer wel goed gaat?  
2c. Op welke wijze en door wie wordt gemonitord dat de overlast (geluid, afsluiting van het 
parkeerterrein enz.) binnen de perken blijft? 
 



Uitbreiding Lidl aan het Vlietplein 
 
In de raadsvergadering van 13 juni, waarin onder meer het geactualiseerde IAP is besproken, is de 
verantwoordelijk wethouder kort ingegaan op de (on)mogelijkheden voor de Lidl om de vestiging aan 
het Vlietplein uit te breiden. Hierover zou met de Lidl zelf al zijn gesproken. 
 
3a. Als de Lidl op de huidige locatie geen of beperkte mogelijkheden heeft om uit te breiden, betekent 
dit dan dat deze vestiging op termijn zal verhuizen naar een andere locatie?  
3b. In hoeverre houdt u serieus rekening met dit scenario? 
3b. Bent u het met ons eens dat de Lidl (naast als die andere mooie winkels) een belangrijke pijler is 
voor een aantrekkelijk Vlietplein, en dat het ongewenst is als de Lidl op deze locatie verdwijnt? 
Waarom wel/niet?  
3c. In hoeverre is de gemeente bereid om samen met de Lidl tot een passende oplossing te komen op 
de huidige locatie?  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te 
beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jilles Soffree    
PvdA Ridderkerk 
 
 


