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Geachte de heer Rijsdijk

Op 8 maart 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over het vertrek van de juwelierswinkel in de
Ridderhof. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Waarom is er voor gekozen (mede) deze locatie te kiezen als toekomstige locatie van Lidl Vlietplein?

Antwoord :
De Ridderhof en de locatie aan het Vlietplein zijn niet in eigendom van de gemeente Ridderkerk. Om die
reden kunnen wij u geen toelichting geven over de moverende redenen van de partijen in kwestie. Het
starten, vestigen en beëindigen van winkels is binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan aan de
keuzevrijheid van marktpartijen zelf.

Vraag 2
Is er ook naar andere locaties in het winkelhart gekeken? Zo ja, welke en waarom zijn deze locaties
afgevallen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1 .

Vraag 3
Is de juwelierswinkel een andere locatie in het winkelhart aangeboden? Zo ja, welke en waarom is hier
geen gebruik van gemaakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord :
Zie antwoord op vraag 1 .

Vraag 4
Bent u het met ons eens dat de herhuisvesting van de winkels in het winkelhart geen of slechts beperkt
effect heeft als de komst van grotere winkels, zoals een supermarkt ten koste gaat van authentieke en
specialistische winkels? Graag uw antwoord toelichten
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Antwoord:

Nee, dat zijn we niet met u eens. Het koopstromenonderzoek van 2018 toonde al aan dat met name
middelgrote centra, zoals het Winkelhart Ridderkerk, het moeilijk hebben als gevolg van stijgende
internetverkopen. Kort gezegd, middelgrote centra ervaren de meeste concurrentie van de online
aanbieders, meer nog dan wijkcentra of hele grote centra als de binnenstad van Rotterdam. Het zichtbare
gevolg daarvan is leegstand.

In voorbereiding op het ontwikkelperspectief en naar aanleiding van de oplopende leegstand is er
onderzoek gedaan naar het Winkelhart van Ridderkerk. Hierbij is gekeken welke koopkracht er in het
verzorgingsgebied van het centrum is en voor welke sectoren er al dan niet ruimte is. Dit is afgezet tegen
heersende trends. Op basis van dat onderzoek werd gesteld dat het centrum van Ridderkerk economisch
enkel nog ruimte biedt voor een discount supermarkt. Het toevoegen van een dergelijke functie zorgt
ervoor dat zoveel mogelijk koopkracht aan het centrum wordt gebonden. Dat komt ook de overige
winkels, waaronder de authentieke en specialistische winkels , ten goede. Uiteraard moeten dergelijke
ontwikkelingen ook fysiek ingepast worden en daarin maakt de eigenaar van het vastgoed keuzes.

Vraag 5
Wanneer zal de Lidl Vlietplein naar verwachting naar het Winkelhart verhuizen?

Antwoord
De vastgoedeigenaar heeft ons laten weten te hopen in week 46 de verbouwing gerealiseerd te hebben .
Het is dan aan de Lidl om besluiten te nemen.

Vraag 6
Als de Lidl Vlietplein naar het Winkelhart verhuist, laat deze een gat achter op het Vlietplein en komt daar
een groot pand leeg te staan. Denkt u samen met de vatgoedeigenaar al actief na over de toekomstige
invulling van dat pand om te voorkomen dat het verkleinen van de leegstand in het Winkelhart leidt tot
leegstand op het Vlietplein? Huurders voor een dergelijk pand zullen zeker in deze tijd niet voor het
oprapen liggen. Zo ja, aan welke mogelijkheden denkt u? Zo nee, waarom niet?

Antwoord :

De gemeente Ridderkerk verbindt bij gelegenheid lokale partijen aan elkaar, waaronder ook winkeliers en
vastgoedeigenaren . Dat geldt ook voor dit pand. Er zijn zelfs al enkele suggesties aan de eigenaar
gedaan, maar het is uiteindelijk aan de eigenaar om een geschikte partij te vinden. Wij verwachten dan
ook dat er een passende invulling aan het pand gegeven kan worden die het Vlietplein ten goede komt.
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