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Amendement inzake mogelijkheid supermarkt op Raadhuisplein            
 
De Raad van de Gemeente Renkum, in digitale vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2019, 
behandelend de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’: 
 
Constaterende dat, 
 

 In de ruimtelijke visie wordt voorgesorteerd op de mogelijke vestiging van een (tweede) 
supermarkt aan het Raadhuisplein; 

 
Overwegende dat: 
 

 Bij rigoureuze nieuwe ontwikkelrichtingen in de detailhandelsstructuur, zoals een nieuwe 
supermarkt mogelijk in combinatie met nog meer nieuwe detailhandel op verschillende andere 
centrumlocaties, een distributieplanologisch onderzoek niet kan worden gemist. Ook niet op visie-
niveau, omdat distributie planologische ruimte en effecten randvoorwaardelijk zijn voor 
verantwoorde visie vorming;   

 De ruimtelijke visie niet duidelijk maakt wat een extra supermarkt (clustering van supermarkten) 
betekent op lange termijn voor de diverse vers specialisten in het centrum van de Oosterbeek en 
juist deze winkels het winkelgebied van Oosterbeek zijn onderscheiden vermogen geven;  

 Nu niet is doordacht wat de gevolgen zijn van het concentreren van supermarkten aan het 
Raadhuisplein en daarmee dus ook het creëren van achterlaatlocaties en het loslaten van 
boodschappenvoorziening in de wijken; 

 
Besluit de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’ als volgt te wijzigen: 
 
Schrapt en vervangt de volgende zinnen uit de Centrumvisie:  
 
Schrapt op pagina 19: 
 
"Op de locatie kan ook een supermarkt worden ontwikkeld. Er is echter onvoldoende 
uitbreidingsruimte voor een extra supermarkt in Oosterbeek. Dat betekent dat de realisatie van een 
supermarkt op deze locatie alleen kan als één van de bestaande supermarkten in Oosterbeek 
verdwijnt, of naar deze locatie wordt verplaatst." 
 
en vervangt deze zinnen voor:  
 
"Op het moment van het tot stand komen van deze visie was er onvoldoende kennis om de vestiging 
van een supermarkt verantwoord op te nemen in deze visie, ook als het alleen om een stopper of 
verplaatser gaat. Deze visie gaat bijvoorbeeld nog niet in op de effecten op de 
(boodschappen)structuur (en maatschappelijke gevolgen daarvan) en de effecten ten aanzien van de 
mogelijke achterlaatlocaties. Onder omstandigheden zou de komst van een tweede supermarkt aan 
het Raadhuisplein ook 'overweldigend' voor dat plein kunnen zijn. Bovendien doet het afbreuk aan de 
structuur van boodschappenvoorziening in de wijken. Van het opnemen van een supermarkt aan het 
Raadhuisplein in deze visie is daarom op dit moment afgezien, maar kan eventueel onderwerp van 
nadere visievorming zijn."  
 
Schrapt op pagina 19:  
   
"in het geval van een supermarkt: inpandig laden en lossen, dusdanig dat de veiligheid in de openbare 
ruimte wordt gewaarborgd (geen achteruit rijdend vrachtverkeer);"  
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En schrapt op p.20 
 
"Gezien de beperkte omvang van de locatie, de aanwezigheid van monumentaal groen en het 
monumentale raadhuis, is een volledig ondergrondse situering van een nieuwe supermarkt en het 
bijbehorende parkeren centraal onder het Raadhuisplein een optie." 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De fractie van CDA  
 

Dit amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 

  


