
 
Motie 

Onderwerp: 
 

Verhuizing Albert Heijn naar Kerkstraat (z.g. Scapinoterrein) 

Vergaderdatum:  
 

13 december 2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

3e3 Economische visie( 535091) 

Status: ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De Raad Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
De raad spreekt uit: 

 

 dat de Albert Heijn gevestigd aan de Veerstraat niet naar de Kerkstraat (z.g. Scapinoterrein) verhuist 
 

Toelichting
1 

Overwegende dat: 
1. De gebiedsvisie Centrum (2012) en het Centrumplan (2014)  het centrum hebben opgedeeld in een kernwinkelgebied 

(winkelacht) en winkelgebied dat in de toekomst bij leegstand wegbestemd dient te worden voor woningen. Het z.g. 
Scapinoterrein valt buiten de winkelacht en zou bij leegstand wegbestemd worden voor woningen.  

2. Indien Albert Heijn zal verhuizen naar het z.g. ‘Scapinoterrein’  uitbreiding van het winkeloppervlak nodig is om de 
plannen van Albert Heijn te realiseren. Echter uitbreiding van winkelgebied  conform gebiedsvisie en centrumplan niet 
tot de mogelijkheden behoort in een gebied dat buiten het kernwinkelgebied valt. 

3. Uitbreiding van winkeloppervlak kan alleen plaatsvinden indien de gemeente de parkeerplaatsen om het Scapino-
gebouw heen aan Ahold vastgoed verkoopt.  

4. Het projectenboek spreekt van een einddatum januari 2020 met realisatie supermarkt en aanverwante functies. De 
gemeente heeft aangegeven dat het initiatief van Ahold pas beoordeeld kan worden als de nieuwe visie Economie & 
Toerisme is vastgesteld door de raad.   

5. Het college middels een raadsmededeling (31-10-2017)  heeft aangegeven alvast een actualisatie van de gebiedsvisie 
voor het centrum van Bussum op te starten, omdat de gebiedsvisie gekoppeld is aan diverse vraagstukken, zoals de 
herontwikkeling Scapinoterrein, eventueel relocatie van Albert Heijn en de toekomst van het oude Vonkgebouw. 
‘Vaststelling van de gebiedsvisie  het kader vormt waarbinnen deze vraagstukken worden opgelost.’ 

6. In de huidige gebiedsvisie deze vraagstukken al worden opgelost, zie punt 2.   
7. De gebiedsvisie tot stand is gekomen na het grootste burgerparticipatieproject van Bussum, waar met co-creatie een 

gebiedsvisie centrum tot stand is gekomen die unaniem is aangenomen in de gemeenteraad. Voor een actualisatie is 
geen onderbouwing te vinden in de huidige economische ontwikkelingen dan wel in de ‘kernboodschap’ verwoord in 
de raadsmededeling. 

8. Een ‘actualisatie’ ruimte schept voor ontwikkelingen die nu onmogelijk zijn en conform de uitkomsten van de 
burgerparticipatie ongewenst zijn. 

9. Verplaatsing van Albert Heijn leidt tot een verschuiving van de verkeerstromen. Dit zal leiden tot een ongewenste 
verkeersdruk op de Kerkstraat. 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Marieke Munneke Smeets (Hart voor BNM) 
 

 


