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Stand van zaken Jumper Zijlbaan 30
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Geachte leden van de raad,

Met deze brief brengen wij u op hoogte van de stand van zaken van de
omgevingsvergunning voor dierenwinkel Jumper aan Zijlbaan 30. Wij zetten de
gebeurtenissen/het vergunningstraject eerst chronologisch op een rij en sluiten af
met de huidige situatie.

Op t7 oktober 2017 hebben wij een omgevingsvergunning verleend voor het
gebruik van Zijlbaan 30. Met het verlenen van deze vergunning weken wij af van het
vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bedrijventerrein De Baanderij
staat alleen volumineuze detailhandel toe. Dierenwinkels worden gezien als niet
volumineuze detailhandel. Omdat wij er vanuit zijn gegaan dat binnen afzienbare
tijd de Retailvisie en de Gebiedsvisie Baanderij wel ruimte aan kleinere detailhandel
zouden geven, hebben wij gemeend de vergunning te verlenen. Echter, beide vÍsies
zijn nu nog niet in verordeningen vastgelegd. En zijn daarmee nu niet van kracht.
Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat de omgevingsvergunning lopende de
procedure nog geen onherroepelijke status heeft gekregen. Daarnaast zijn altijd alle
stappen
en procedures in het proces in goed overleg met Jumper verlopen.

Tegen de door ons verleende omgevingsvergunning voor Jumper heeft Wereldhave
bezwaar gemaakt. Op 16 maart 2018 heeft de Regionale commissie
bezwaarschriften geconcludeerd dat de omgevingsvergunning niet op goede
gronden is verleend. De commissie wees ons erop dat een ontheffing op de
Provinciale Verordening Ruimte mist. De commissie adviseerde ons college dan ook
om de vergunning alsnog te weigeren en het bezwaar van Wereldhave gegrond te
ve rkla re n.
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Op 28 augustus 20L8 hebben wij contrair aan het advies van de Regionale

commissie bezwaarschriften besloten het bezwaar van Wereldhave ongegrond te
verklaren en de vergunning in stand te laten. Wij zijn op dat moment tot een

contrair besluit gekomen door een uitspraak van de Raad van State in een

vergelijkbare zaak op 20 juni 2018. ln die uitspraak blijft het onzeker of de betrokken
bepalingen in de huidige Provinciale Verordening aan de eisen van de Europese

Dienstenrichtlijn voldoen. Daarnaast liep er ten tijde van dit besluit een hoger

beroep waarin de brancheringregeling in de Provinciale Verordening, zoals die gold

ten tijde van het primaire besluit ter discussie stond. Dit heeft uiteindelijk niet tot
andere inzichten mogen leiden.

Tegen ons besluit van 28 augustus 2018 heeft Wereldhave beroep ingesteld bij de

rechtbank en op 20 maart 2020 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank

stelt in haar uitspraak dat het beroep van Wereldhave gegrond is en dat het college

een nieuw besluit op het bezwaar moet nemen. Ook stelt de rechtbank dat wij de

verleende omgevingsvergunning van l-7 oktober 201-7 moeten heroverwegen.

Op 7 april 2020 hebben wij de provincie een verzoek tot ontheffing van de

Provinciale Verordening Ruimte gedaan. Op 14 juli 2020 heeft het college van

Gedeputeerde Staten van de provincie negatief besloten op het ontheffingsverzoek.

Huidige situatie
Op 29 juli 2020 hebben wij besloten om, in navolging van de uitspraak van de

rechtbank van 20 maart 2020 en het besluit van de provincie van 14 juli 2020, de op

17 oktober 2017 verleende omgevingsvergunning voor de Jumpervestiging alsnog te
weigeren. Daardoor is er momenteel sprake van een situatie waarin zonder
vergunning wordt gehandeld in strijd met het bestemmingsplan "De Baanderij". Wij

zien momenteel geen gronden of toekomstige ontwikkelingen die de vestiging van

Jumper op de Baanderij rechtvaardigen.

Tegen zowel de uitspraak van de rechtbank van 20 maart 2020 als ons besluit van

29 juli 2020 heeft Jumper hoger beroep ingesteld.

Gedurende de procedure bij de Raad van State zullen vanuit ons college geen

handhavende maatregelen worden ondernomen. Wij wachten eerst de uitspraak

van de Raad van State af.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

L.M. D
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