
 
 
 
 
 
 
Fractie: ChristenUnie/SGP 
Naam: Tobias van Dijk 
Onderwerp: Exploitatieovereenkomst Poiesz 
Datum indiening vragen: 12-02-2019 
 
 
Vragen: 
 
Enigszins verrast ben ik met de uitbreidingsplannen van de Poiesz. In de afgelopen 4 jaar 
is ons als raad altijd voorgehouden dat er geen uitbreiding meer kan zijn van supermarkt 
m2. Deze uitspraak is regelmatig gedaan ihkv de ontwikkelingen in het Stadshart. Voor 
meer m2-supermarkt zou geen markt/afzetgebied zijn in de NOP. Nu lees ik dat de 
gemeente de uitbreidingsplannen van Poiesz wil ondersteunen. Waarom ziet de 
gemeente nu wel aanleiding om uitbreidingsplannen te willen faciliteren? Het aantal 
inwoners van NOP is niet majeur toegenomen? 
 
Antwoord: 
Het college is niet van koers gewijzigd dat supermarkten nu opeens wel (mogen) 
uitbreiden. Al geruime tijd is het beleid om bestaande supermarkten te laten uitbreiden 
(om te kunnen voldoen de moderne eisen die aan een supermarkten worden gesteld) en 
niet in aantal (vestigingen) te laten toenemen.  
 
In onderstaande toelichting wordt dit uitgelegd. 
 
Toelichting  
Marktbeeld  en ontwikkeling van supermarkten 
Supermarkten in Emmeloord zijn aan de (te) kleine kant. Voor draagvlak en rendabel 
functioneren van een supermarkt is steeds meer vloeroppervlakte nodig. Nieuwe, 
moderne supermarkten hebben een maatvoering van 1500 m2 wvo. Deze schaalsprong 
is concurrentieel en bedrijfseconomisch nodig om meer aanbod-kwaliteit, 
keuzemogelijkheid (assortiment), comfort (ruimte voor productpresentatie en ruime 
gangpaden), prijsstelling te bieden in een mooier pand voor het behoud van de (huidige) 
klanten en omzet. Autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden worden belangrijker.  
 
Recente uitbreidingen 
Om invulling te geven aan bovenstaande ontwikkeling is er in Emmeloord de afgelopen 
jaren een aantal supermarkten uitgebreid en/ of vernieuwd: De Albert Heijn aan het 
Smedingplein, de verplaatsing en uitbreiding van de Lidl, de uitbreiding van de Jumbo 
aan de Europalaan en de Coop aan de Wittesteijn. Al deze supermarkten zijn 300-600 
m2 BVO uitgebreid.  
 
Ruimtevragers 
De Poiesz aan de Noordzijde, de Aldi aan de Zuiderkade en de Jumbo aan de Noordzijde 
hebben aangegeven naar het centrum te willen verplaatsen of zich op een nieuwe locatie 
te willen vestigen. Poiesz heeft ook aangeven haar locatie in de Zuidert uit te willen 
breiden.  
De Albert Heijn in De Erven heeft ook de wens uit te breiden.  
 
Uitgangspunten voor supermarkten 
In de gemeente gelden een aantal uitgangspunten voor supermarkten.  



 Er wordt actief ingezet op de vestiging en spreiding van supermarkten. Actieve 
inzet is nodig om het centrum sterker te maken en om te voorkomen dat 
supermarkten in de wijk het niet redden en supermarkten en wijkcentra 
verloederen. 

 Er wordt ingezet op spreiding van (service)supermarkten in het centrum met een 
discount, midden en servicesupermarkt. 

 Er is geen ruimte voor uitbreiding van het aantal supermarkten in Emmeloord. 
 Er wordt uitbreiding van het aantal vierkante meters toegestaan van de 

supermarkten ter ondersteuning van het marktbeeld, de kwalitatieve verbetering 
van het aanbod. 

 
Deze uitgangspunten worden (ook) bestendigd/bevestigd in de uitgangspunten van het 
centrumplan. Uit het laatste marktruimteonderzoek (Seinpost, oktober 2016) komt naar 
voren dat er geen ruimte is om nieuwe supermarkten aan het bestaande areaal toe te 
voegen. Er is wel ruimte om de bestaande supermarkten te laten vergroten door 
uitbreiding op de huidige locatie of verplaatsing naar een nieuwe locatie.  
Dit geldt derhalve ook voor de supermarkt in de wijk de Zuidert aan de Sondelstraat. Het 
gebouw waar de supermarkt reeds gevestigd is, wordt 295 m2 BVO groter naar circa 
1.100 m2 BVO totaal.  
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