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Onderwerp

Schriftelijke vragen tijdelijke Poiesz

Geachte heer Veerdig,

Op 6 december ontvingen wij uw verzoek om de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst
Fier met betrekking tot de tijdelijke supermarkt op het Westerse Veld schriftelijk te
beantwoorden. Wij hebben de gemeenteraad een bespreeknotitie voorgelegd voor de
vergadering van 19 december as. met betrekking tot de vergunningaanvraag die er ligt voor
de plaatsing van een tijdelijke supermarkt op het Westerse Veld. Uw fractie heeft
daaromtrent de volgende vragen gesteld. Bij de vragen hebben wij onze reactie daarop
weergegeven.

Vraag
Aan welke wettelijke bepaling refereert u waarin staat gesteld dat het niet is toegestaan om
gedurende de bouw niet te faciliteren in een tijdelijke winkelvoorziening?

Reactie
Het woordje wettelijk blijkt achteraf niet te kloppen. Er is geen wettelijke regeling met
betrekking tot eerlijke concurrentieverhoudingen. De overname van de 000P door de
Poiesz, inclusief het nieuwbouwplan, is door de ACM goedgekeurd onder de voorwaarde
dat er gedurende de nieuwbouw een tweede supermarkt op het eiland open blijft, aldus de
Poiesz. Het is binnen de overname vanuit eerlijke concurrentieverhoudingen niet toegelaten
om een halfjaar of langer één supermarkt op Vlieland te hebben. Het vereiste vloeit
derhalve voort uit de beoordeling van de ACM. Als de tijdelijke voorziening niet wordt
gerealiseerd voldoet de Poiesz niet aan de voorwaarden waaronder de ACM de overname
heeft goedgekeurd.

Vraag
Op basis waarvan concludeert u dat het voor de gemeenschap onwenselijk en
onaanvaardbaar is dat er gedurende een halfjaar geen tweede winkel is?

Reactie
Dat concluderen wij op basis van de ervaringen die zijn opgedaan gedurende de week dat
de 000P werd omgebouwd naar de Poiesz en in welke week de winkel, de tweede
supermarkt in het dorp, gesloten was.
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gemeente

Heel Vlieland moest toen bij de SPAR boodschappen doen, wat bij klanten tot problemen
heeft geleid, maar ook bij de exploitant van de SPAR voor wat betreft bemensing,
bevoorrading en dergelijke. Vanuit die ervaring wordt het onwenselijk en onaanvaardbaar
geacht dat het hele dorp minimaal een halfjaar lang de boodschappen moet gaan doen bij
één kleine supermarkt.

Vraag
Is het college bereid om op zeer korte termijn in het kader van dorpsinbreng (participatie)
een degelijk onderzoek, bijvoorbeeld via een korte enquête, in te zetten, om onderbouwde
helderheid te krijgen of een tijdelijke tweede winkel op het Westerse veld in het
winterhalfjaar inderdaad onontbeerlijk is?

Reactie
Het antwoord hierop is nee. Wij vinden het overbodig om opnieuw een dorpsinbreng te
vragen. Er heeft een bewonersavond plaatsgevonden waar een volledig inzicht in de
plannen is gegeven en waar ook de noodzaak en de plaatsing van een tijdelijke supermarkt
op Westerse Veld aan de orde is gesteld. Hiermee hebben wij, in onze ogen, voldaan aan
het door de raad vastgestelde participatiebeleid. Op die bewonersavond is er geen twijfel
gerezen over de wenselijkheid van het openhouden van de supermarkt. De twijfel is bij
enkele mensen gerezen over de noodzaak van de plaatsing op het Westerse Veld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

A. Idema
secretaris-directeur

M. Schrier
burgemeester


