
 
 

Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

Reglement van Orde betreffende Jysk 

 

 

Apeldoorn, 16 februari 2012, 

  

 

Geacht College, 

 

In de Stentor van 14 februari valt in het artikel “Winkelplek Kanaal Zuid overleeft” te lezen dat de 

Deense keten Jysk zich in Apeldoorn zal vestigen. D66 Apeldoorn is blij dat een bedrijf toekomst 

ziet in Apeldoorn. 

 

1) Is het college bekend met dit artikel en is deze informatie correct? 

 

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad het herijkte beleid op Perifere Detailhandels 

Vestigingen en Grootschalige Detailhandels Vestigingen (PDV/GDV) vastgesteld. In dit beleid 

staat onder andere “Nieuwvestiging van PDV binnen de kanaalzone clusters wordt echter niet 

toegestaan.”. Het college gaf destijds aan: “Zoals bekend heeft de gemeente een lege 

portemonnee en moeten zaken via het bestemmingsplan geregeld worden.” en “De wethouder 

voegt toe dat binnen de techniek van bestemmingsplannen veel geregeld kan worden.”. 

 

2) Wat heeft het college gedaan om in deze casus binnen de techniek van bestemmingsplannen 

zaken te regelen? 

 

3) Wat zijn in de ogen van het college de consequenties van de vestiging van dit bedrijf op deze 

plek voor het huidige PDV/GDV-beleid?  

 

4) Acht het college dit beleid (op dit vlak) nog haalbaar of acht het college het wenselijk om dit 

beleid (op onderdelen) aan te passen? 

 

5) Wat zijn in de ogen van het college de consequenties van de vestiging van dit bedrijf op deze 

plek voor de transformatie van de Kanaalzone? 

 

De nota PDV/GDV schrijft ook dat het college met de ontwikkelaar(s) op de Voorwaarts en 

Europaweg afspraken moet maken over de achterblijvende locaties. 

 

6) Zijn hier inmiddels afspraken over gemaakt? Zo ja, welke? 

  

7) Zijn er sinds de vaststelling van het PDV/GDV-beleid ondernemers in PDV-cluster Kanaal-Noord 

of Kanaal-Zuid geweest die hadden willen uitbreiden maar dit niet mochten in verband met het 

genoemde PDV/GDV-beleid? 

 

 

 

 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

 

 

 










