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Bijlage 11: Mogelijkheid vergroting supermarkt op huidige locatie 

 

Om duidelijkheid te krijgen over de vraag of een full service supermarkt van 1.300 m2 

BVO past op de huidige locatie van de supermarkt aan Dorpsstraat/'t Haventje is na 

overleg met de gemeente door de eigenaar (belegger/verhuurder) van het pand 

onderzoek gedaan naar de optie om door sloop/nieuwbouw een supermarkt te 

realiseren met daarboven appartementen en een ondergrondse parkeerkelder 

bereikbaar met een hellingbaan vanaf 't Haventje (voor het oplossen van het parkeren 

vanwege de supermarkt en bovengelegen woningen op eigen terrein). Door de 

belegger is een massastudie (zie bijlage) gemaakt, waaruit door zowel de eigenaar als 

de gemeente en SVP wordt geconcludeerd dat dit plan financieel en ruimtelijk niet 

haalbaar is, omdat: 

1. Er in de parkeerkelder slechts plek is voor 41 parkeerplaatsen, terwijl er normatief 

behoefte is aan 73 parkeerplaatsen (pp) (1.300 m2 * 3,3 pp per 100 m2 BVO = 43 

pp + 23 woningen * 1,3 pp per woning, waarvan 0,3 voor bezoekers = 30 pp). 

2. De hellingbaan naar de parkeerkelder ruimtelijk niet inpasbaar is.  

3. De problematiek van het laden en lossen niet wordt opgelost, omdat laden en 

lossen nog steeds buiten op straat in de Dorpsstraat zal plaatsvinden.  

4. Het naar verwachting niet goed zal lukken een nieuwe supermarkt op de huidige 

locatie op een ruimtelijk verantwoorde manier in te passen vanwege blinde gevels 

aan de zijden Dorpsstraat en Brugstraat alsmede expeditie aan Dorpsstraat.  

5. Sloop/nieuwbouw financieel niet haalbaar is vanwege de inefficiënte vorm van de 

parkeerkelder en de hoge bouwkosten van een parkeerkelder naast de Amstel, 

waardoor ook de (financiële) risico’s erg hoog zijn. Uit een planeconomische 

doorrekening door onze planeconoom wordt geconcludeerd dat het tekort enkele 

miljoenen bedraagt.  

 

Ook een vergroting van de supermarkt binnen de bestaande bebouwing (inclusief 

naastgelegen winkelruimten op de hoek Brugstraat/Dorpsstraat die eigendom zijn van 

dezelfde eigenaar/belegger) is niet haalbaar, omdat er onvoldoende ruimte is voor de 

extra benodigde parkeerplaatsen. Dit alles los van de wens c.q. toekomstvisie van de 

pandeigenaar om op de huidige locatie een andere functie dan een supermarkt te gaan 

huisvesten (een functie die beter aansluit bij de kwaliteiten van de plek, bijvoorbeeld 

restaurant eventueel in combinatie met een boutiquehotel). 

 


