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Raadsvraag GroenLinks mbt de bouw van een locatie van het bedrijf ‘ Baby-Dump’ 
op de Baanderij.

GroenLinks is door bewoners van het Zijlkwartier erop gewezen dat er op de 
Baanderij, naast het Zijlkwartier, een vestiging van het bedrijf ‘Baby Dump' is 
gepland.

Wij hebben daarover de volgende vraag: In hoeverre past een vestiging op die plek 
in de lang termijn plannen die voor de locatie zijn gemaakt?

De aanvraag voor het nieuwe bedrijfsgebouw voor de Baby Dump past op dit moment binnen 
het huidige bestemmingsplan De Baanderij. De aanvraag kan daarom niet worden geweigerd. Op 
29 oktober 2019 is de omgevingsvergunning derhalve verleend.

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een gebouw voor de uitoefening van 
detailhandel in volumineuze goederen (hoofdzakelijk bestaande uit de meubels ten behoeve van 
de inrichting van babykamers) met ondersteunend een assortiment dat bestaat uit niet-
volumineuze goederen.

Bij de aanvraag is een profielschets van het bedrijf Babydump opgenomen. Daaruit blijkt dat 
Babydump een winkelketen betreft met een ruim assortiment aan baby-en kinderartikelen, met 
name babykamers, kinderwagens, wandelwagens, kinderstoeltjes autozitjes. Op grond van het 
geldende bestemmingsplan is ‘detailhandel in volumineuze goederen’ toegestaan met 
ondersteunende detailhandel (niet volumineuze artikelen) tot maximaal 125 vierkante meter 
bruto vloeroppervlak.



Bij de aanvraag is een tekening (kenmerk: 4461-BA-04a d.d. 16 juli 2019) opgenomen waar de 
stellingen met de tussengelegen verkeersruimte op zijn ingetekend waar de detailhandel in niet-
volumineuze goederen plaatsvindt. Deze tekening maakt deel uit van de verleende 
omgevingsvergunning. Hieruit blijkt dat 123,5 m² bruto vloeroppervlak wordt ingericht voor de 
verkoop van niet-volumineuze goederen.

In hoeverre dergelijke aanvragen in de toekomstplannen van de Baanderij passen is de vraag. Er 
wordt op dit moment gewerkt aan een gebiedsvisie. Deze is nog niet vastgesteld. De Baanderij 
zal geleidelijk transformeren naar een woon-werkbestemming. Dit is een proces van jaren. 
Indien deze locatie wordt aangewezen als te transformeren gebied naar wonen dan is de 
verwachting dat deze locatie pas later in het proces wordt getransformeerd.


