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Inleiding 
 
 
De afgelopen weken heeft onze fractie diverse berichten gekregen van verontruste inwoners van Naarden-Vesting. Dit in 
verband met het feit dat de kleine vestiging van de Albert Heijn aan de Marktstraat niet rendabel zou zijn en Ahold van plan 
zou zijn deze vestiging te gaan sluiten. Volgens meerdere oudere inwoners van de Vesting zijn er in het verleden echter 
afspraken gemaakt met Ahold aangaande dit filiaal van de AH op deze locatie. Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
Is het u bekend dat de Albert Heijn vestiging aan de Markstraat in Naarden niet rendabel is en dat Ahold van plan is om deze 
vestiging te sluiten? 
 
Antwoord 
De vestiging aan de Marktstraat is inderdaad niet rendabel. Door Ahold vastgoed (AVG)  en de AH wordt deze vestiging 
echter open gehouden vanwege maatschappelijke verantwoordelijkheid.    
 
Vraag 2 
Is het u bekend dat er in het verleden, door de gemeente Naarden, afspraken gemaakt zijn  met Ahold aangaande het 
openen/openhouden van een AH filiaal in de Vesting? En klopt het dat deze afspraken zijn gemaakt ten tijde van de plannen 
van Ahold om een nieuw, groter AH filiaal te openen aan de Amersfoortsestraatweg? Klopt het dat Ahold destijds het nieuwe 
filiaal aan de Amersfoortsestraatweg mocht openen op voorwaarde dat er ook een filiaal in de Vesting zou blijven bestaan? 
 
Antwoord 
Ja, in 1999 is tussen de gemeente en AVG (ahold vastgoed) een overeenkomst gesloten waarin is afgesproken dat de 
vestiging aan de Marktstraat minimaal 10 jaar geopend zou blijven. Ahold houdt de winkel geopend vanwege het onder vraag 
1 geformuleerde antwoord. Eveneens stelt AVG zich vooralsnog op het standpunt dat sluiting van deze winkel het imago van 
de AH kan schaden. De huur is echter jaarlijks opzegbaar en de discussie over het open houden van deze locatie blijft een punt 
van aandacht binnen  AVG en AH.  
 
Vraag 3 
Als er in de jaren ’90, of eerder, inderdaad afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Naarden en Ahold omtrent de 
vestigingsplaatsen van de AH filialen in Naarden, kunt u vertellen wat deze afspraken precies inhouden? Zijn deze afspraken 
nog steeds leidend en rechtsgeldig? En zijn er eventuele clausules waardoor één van de partijen zich aan deze afspraken kan 
onttrekken? 
 
Antwoord 
Zie antwoord vraag 2. De afspraken zijn van rechtswege verlopen.  
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