
1 

BEZWAARSCHRIFT: DETAILHANDEL ALLSAFE (FASCINATIO) 
   
Gemeente Capelle aan den IJssel    
T.a.v. Burgemeester en Wethouders   
Postbus 70 
2900 AB Capelle aan den IJssel 
 
 
Betreft: Bezwaarschrift afwijzing handhavingsverzoek detailhandel Allsafe   
              (uw kenmerk   
 
 
Datum: 11 april 2020                 (aantal pagina’s: 56, inclusief bijlagen) 
 
 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,   
 
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw afwijzing d.d. 3 maart 2020 (bijlage 19) van het handhavingsverzoek 
inzake de detailhandel bij Allsafe aan de Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel.    
 
Ik bestrijd uw beoordeling dat er:  
a) geen reden is of redenen zouden zijn tot handhaving;  
b) geen strijdigheid is of zou zijn met de bestemmingsplan1; 
c) dat er sprake is of zou zijn van detailhandel als ondergeschikt onderdeel van de onderneming;  
d) geen strijdigheid is of zou zijn met het Beeldkwaliteitsplan Fascinatio 1999 t.a.v. de expeditie.  
 
U heeft ten onrechte diverse activiteiten die Allsafe ontplooit niet of niet voldoende in uw beoordeling gewogen.  
 

Daarnaast is inmiddels voldoende gebleken dat het ontwerp van het pand zelf, de ontsluiting van het pand en 
de rondweg op eigen terrein van Allsafe niet geschikt is en zeker niet voor het huidige gebruik. Het pand is 
ontworpen voor (voornamelijk) particulier gebruik met een maximale doorrijhoogte van 2.8 meter en klanten 
die in het gebouw parkeren2.  
 

Het huidige zakelijke gebruik en de aanvullende bedrijfsactiviteiten zorgen voor onevenredige en extra 
overlast. Deze overlast wordt veroorzaakt door een grotere verkeersintensiteit, zwaarder verkeer, 
parkeerproblemen en toegangsproblemen tot het pand en terrein. Daarnaast is het risico op het faciliteren van 
criminaliteit toegenomen door de vestigingsadressen die Allsafe aanbiedt aan bedrijven. Aangezien Allsafe 
geen kantoorruimte verhuurt, is het aanbieden van een vestigingsadres volgens de Kamer van Koophandel 
niet toegestaan of op zijn minst dubieus3.  
 

Ook bestaat er nog onduidelijkheid over de inrichting van de bovenste verdieping van het pand. De huidige 
inrichting wijst niet op verhuur van kleine opslagruimten aan particulieren, de enige vergunde activiteit.  
 

Tevens was de aanvraag en de daarbij verstrekte informatie door Allsafe op vele aspecten onjuist en 
onvolledig en dus ook de afgegeven vergunning. Als gevolg hiervan zijn er (zelfs) voldoende gronden om de 
vergunning volledig in te trekken. 
 
Mijn bezwaren tegen uw afwijzing zijn: 
 

1) De vergunningaanvraag en de verstrekte informatie is veelvuldig onjuist en onvolledig gebleken waardoor 
de vergunning op oneigenlijke gronden tot stand is gekomen;  

2) De feitelijke activiteiten zijn in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan; 
3) Het andere type klanten en aanvullende bedrijfsactiviteiten leiden tot ernstige nadelige gevolgen; 
4) U hanteert onvolledige en onjuiste overwegingen ten aanzien van de detailhandelsactiviteiten; 
5) U trekt onjuiste en onvoldoende onderbouwde conclusies inzake “uitsluitend ondergeschikte detailhandel”;  
6) Er is weldegelijk sprake van strijdigheid met het Beeldkwaliteitsplan Fascinatio 1999. 
 
Hieronder wordt op ieder bezwaar nader ingegaan.  

 
1 De definities uit het bestemmingsplan zijn opgenomen in bijlage 18. 
2 Zie bijlage 1 (aanvraag vergunning) en 2 (parkeerbalansberekening). 
3 Kamer van Koophandel: “[…] Een adres kan alleen als bezoekadres worden ingeschreven als wij voldoende kunnen vaststellen dat je vestiging daar 

echt zit. […] Dit geldt ook voor een vestiging in een bedrijfsverzamelgebouw. Blijkt uit het huurcontract dat je permanent kantoorruimte of een 
bureau op het adres huurt, dan mag je dit als je bezoekadres inschrijven in het Handelsregister. Dit wil niet zeggen dat je altijd aanwezig moet zijn, 
maar dat je de mogelijkheid hebt om permanent aanwezig te zijn […].” (bron: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-
van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/inschrijving-vestiging-in-bedrijfsverzamelgebouw/)  

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/inschrijving-vestiging-in-bedrijfsverzamelgebouw/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/inschrijving-vestiging-in-bedrijfsverzamelgebouw/
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Ad 1) De vergunningaanvraag was onjuist en onvolledig en derhalve ook de vergunning 
 
De vergunningaanvraag was onjuist en onvolledig ten aanzien van I) het gebruik en II) de parkeerbelasting.  
 
I)  HET GEBRUIK 
 
Het gebruik volgens de aanvraag en de vergunning 
 

In de vergunningaanvraag door Allsafe d.d. 11 juli 2018 is onder “Gebruik” (bijlage 1) letterlijk opgenomen:  
 

“Kleine opslagruimtes verhuurd aan particulieren. Overige functies zoals kantoor/receptie zijn ondersteunend 
voor hoofdfunctie.”. 
 
Ook in de parkeerbalansberekening (bijlage 2) wordt gesproken over “[…] verhuren van opslagruimte 
voornamelijk aan particulieren […]”.  
 
Daarnaast wordt in de parkeerbelasting -bijzonder genoeg- ook nog een winkel vermeld die niet staat 
aangegeven op het aanvraagformulier (bijlage 1): “[…] Het beperkte assortiment aan spullen in hun 
ondersteunende winkel maakt dat dit aanpalend is en dus geen detailhandel […]”. 
 
Op basis van de aanvraag van de omgevingsvergunning kan geconcludeerd worden dat de hoofdfunctie is: 
“kleine opslagruimtes verhuren aan particulieren”.  
 
De parkeerbalansberekening, alhoewel deze hier niet primair voor kan zijn bedoeld, benadrukt de hoofdfunctie 
“het verhuren van opslagruimte aan voornamelijk particulieren” en het bestaan van een “ondersteunde winkel”. 
Deze winkel dient derhalve ook te worden geïnterpreteerd als ‘voornamelijk ondersteunend voor particulieren’ 
en wel slechts particulieren die tijdens hun bezoek aan de vestiging ook de fysieke ‘winkel’ bezoeken en ter 
plaatse verhuisdozen en/of opbergspullen kunnen kopen.  
 
Leidend, voor wat betreft de formulering, kan en mag echter alleen maar zijn het officiële aanvraagformulier 
bij de vergunning (bijlage 1). 
 
De aanvraag en vergunning kunnen als volgt worden weergegeven: 
 

 
 

Afbeelding 1: schema vergunning 

 
 
De feitelijke situatie inzake het gebruik (de activiteiten) van Allsafe 
 

Allsafe heeft een veel breder “business model” dan het verhuren van kleine opslagruimtes aan particulieren. 
Allsafe ontplooit eigen webshops en talrijke andere dienstverlenende activiteiten voor een niet onaanzienlijk 
deel ook aan bedrijven. Naast de eigen webshops betreffen de andere activiteiten onder andere: de winkel 
met verhuis- en opslagproducten, de GLS pakketshop, goederenontvangst, pakketverzending, 
postbusservice, aanbieden van een vestigingsadres en een haal- en brengservice4.  
 

Dat naast particulieren ook veel bedrijven actief door Allsafe worden benaderd om klant te worden en de 
diverse aanvullende diensten af te nemen blijkt onder andere uit:  

a) De reclame-uitingen van Allsafe d.d. 26 september 2019   (bijlage 3)  
b) Een persbericht van Allsafe d.d. 14 mei 2018    (bijlage 4)  
c) De website van Allsafe5        (bijlage 5)   
d) De registratie van inmiddels 6 andere bedrijven op het adres van Allsafe (bijlage 6) 

 
Dat Allsafe zelf ook actief is in de detailhandel via diverse eigen webshops blijkt uit het overzicht zoals 
opgenomen in bijlage 7. 
 

 
4 ECLI:NL:RBOBR:2014:1154: “[...] Naar het oordeel van de rechtbank is het (laten) afhalen van producten door 

consumenten te beschouwen als leveren als bedoeld in de definitie van detailhandel in artikel 1 van de planvoorschriften. 
Dan vindt immers een feitelijke levering van het goed plaats. [...]”. 
5 Website onderdelen: locatie Capelle a/d IJssel en algemeen: pakketservice, goederen ontvangen en slimme postbus. 
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De werkelijke activiteiten kunnen als volgt worden weergegeven: 
 

 
 

Afbeelding 2: schema feitelijke situatie 
 

In de aanvraag -en dus in de verleende vergunning- is niets opgenomen ten aanzien van de dienstverlening 
van Allsafe aan bedrijven en ten aanzien van de aanvullende dienstverlening c.q. detailhandel van de 
‘winkelactiviteiten’ tot en met de ‘haal- en brengservice’ (zie de oranje arceringen in afbeelding 2). 
 

Allsafe exploiteert zelf diverse webshopactiviteiten vallend onder detailhandel6. Dit betreft in ieder geval de 
volgende websites: www.allsafeshop.nl (inclusief acculaders, golfballen, golfhandschoenen, geurkaarsen en 
geurstokjes), www.goedkopegolfbal.nl, www.goedkopekwaliteitsspullen.nl, www.savor-home.com, 
www.goedkopeacculader.nl en www.goedkopeverhuisdoos.nl (bijlage 7). Van een ondersteunde of 
‘aanpalende’ functie aan de lokale opslagfaciliteit in Capelle aan den IJssel of van “ondergeschikte betekenis” 
en/of “ondergeschikt belang” kan dan ook geen sprake (meer) zijn.  
 

De bovenste (zevende) verdieping van het pand van Allsafe is nog niet ingericht. Als de bedoelding van Allsafe 
was deze ruimte te (gaan) gebruiken voor verhuur van kleine opslagruimten aan particulieren was deze 
verdieping naar alle waarschijnlijk reeds ingericht. Derhalve bestaat een ernstig vermoeden dat deze 
verdieping voor andere activiteiten ingezet zal gaan worden. Hierbij kan worden gedacht aan verhuur van 
bedrijfsruimte (faciliteren vestigingsadressen) of andere detailhandelsactiviteiten voor de eigen webshops of 
andere bedrijven. Ook hier zal wederom gelden dat er reële kans bestaat op niet in de vergunningaanvraag 
gemelde activiteiten en/of detailhandelsactiviteiten waarmee bovendien in de parkeerbelasting geen rekening 
is gehouden. Daarnaast zouden deze activiteiten ook in strijd (kunnen) zijn met het vigerende 
bestemmingsplan.  
 

Conclusie inzake Bedrijf (hoofdactiviteit en overige activiteiten) 
 

De aanvraag was onjuist en onvolledig. In de aanvraag zijn minimaal 14 van de momenteel uitgevoerde 
activiteiten niet benoemd. Deze activiteiten op zichzelf, maar ook die verricht ten behoeve van bedrijven, 
worden derhalve ontplooid in strijd met de omgevingsvergunning. Dit alles is niet tijdens het proces van 
vergunningverlening beoordeeld en is dus ook niet in de verleende vergunning opgenomen.  
 

Als gevolg van deze onjuistheden en onvolledigheden hebben zowel de gemeente Capelle aan den IJssel als 
de bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden nooit, ook niet tijdens het proces van de 
omgevingsvergunning, de gelegenheid gehad om tegen deze activiteiten bezwaar aan te tekenen. Dit is onjuist 
en onterecht. 
 

De gemeente dient derhalve handhavend op te treden tegen deze activiteiten, los van het feit of deze 
activiteiten al dan niet onder de definitie van detailhandel vallen.  
 

Aanvullend dient de gemeente toe te zien en handhavend op te treden tegen de thans nog onduidelijke, maar 
mogelijk tevens strijdige, activiteiten die Allsafe op de bovenste (zevende) verdieping van het pand zal gaan 
ontplooien. 

 
6 Zie: ECLI:NL:RBZUT:2012:BX4947, Rechtbank Zutphen, datum uitspraak 17-08-2012 (BIJLAGE 17). 

http://www.allsafeshop.nl/
http://www.goedkopegolfbal.nl/
http://www.goedkopekwaliteitsspullen.nl/
http://www.savor-home.com/
http://www.goedkopeacculader.nl/
http://www.goedkopeverhuisdoos.nl/
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Hierdoor is de vergunning op onjuiste gronden tot stand gekomen. Derhalve is er tevens voldoende grond om 
de omgevingsvergunning in te trekken. 
 
II)  DE PARKEERBALANS / PARKEERBEHOEFTE 
 
De parkeerbehoefte volgens de aanvraag en de vergunning 
 

De parkeerbalansberekening van Allsafe (bijlage 2) meldt de volgende zaken:  

• “[…] Opslagruimte voornamelijk aan particulieren […]”     

• “[…] Beperkt assortiment in de ondersteunende winkel […]” 

• “[…] Rijden klanten het gebouw binnen […]”   

• “[…] Buiten het terrein is er verder geen mogelijkheid voor klanten […] om te parkeren. […]”   

In de overwegingen van de gemeente Capelle aan den IJssel bij de vergunning is de redenatie uit de ‘case 
study’ van Allsafe zonder enige kanttekening volledig gevolgd en bevestigd (bijlage 8).  
 

Dit zijn de volgende overwegingen:   
 

• […] Hierin wordt aangetoond dat ALLSAFE een zeer specifieke bedrijfsvoering kent waarvoor ruim 

voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden. […]  

• […] relatief kleine opslagruimten die voornamelijk door particulieren gebruikt worden. […]  

• […] Laden en lossen gebeurt inpandig: klanten rijden met hun auto in het gebouw en kunnen hun 

spullen met karretjes naar hun opslagruimte brengen. […]  

• […] Voor het gebruik van de opslagfaciliteit rijden de klanten met hun auto of busje het gebouw 

binnen om hun goederen te kunnen brengen en ophalen. […]  

• […] Dat deze cijfers realistisch zijn blijkt onder meer uit de in het rapport opgenomen case studie van 

een vergelijkbare vestiging van Allsafe in Arnhem. […] 
 

Daarnaast zijn de volgende aanwijzingen en voorwaarden in de vergunning aan Allsafe opgelegd (bijlage 13):  

• Op de te realiseren inrit (stoep) mogen geen auto’s worden geparkeerd;  

• Parkeren dient volledig op eigen terrein te geschieden. 
 

De feitelijke situatie inzake de parkeerbelasting bij van Allsafe 
 

• Ten eerste is de stelling van Allsafe dat in Arnhem buiten het terrein geen verdere mogelijkheid voor 
klanten is om te parkeren onjuist. Reeds op 28 februari 2014 is er een blauwe zone ingesteld op de 
Meander waar iedereen maximaal 2 uur met een parkeerschijf kan parkeren (bijlage 2, afbeelding 3).  

 

Allsafe heeft hier een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gegeven. 
 

• Ten tweede is door Allsafe een onjuiste openingsdatum van Allsafe Arnhem opgenomen in de 
onderbouwing, namelijk 2015 (bijlage 2, pagina 2/4). Uit een persbericht van Allsafe (bijlage 2, pagina 
4/4) van 15 september 2016 blijkt echter dat opening pas plaatsvond in september 2016, derhalve 
minimaal 8 maanden later. De case study periode is hiermee aanzienlijk korter dan voorgesteld, hetgeen 
ernstige twijfel oproept over de betrouwbaarheid van de (eigen) case study van Allsafe.  
 

Allsafe heeft ook hier een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gegeven. 
 

• Ten derde leidt ook de inrichting bij Allsafe Arnhem tot problemen door de maximale ingangshoogte van 
2,6 meter (zie bijlage 2, afbeelding 4). Een bedrijfsbus blokkeert in Arnhem de toegang tot het terrein 
van Allsafe omdat deze niet onder de 2,6 meter doorgang past. Het is uiteraard geen toeval dat deze 
situatie zich voordoet net op het moment dat er een auto van ‘google streetview’ door de straat rijdt. Dit is 
een structureel probleem bij Allsafe. Dat dit geen uitzondering is tonen ook de diverse foto’s7 bij Allsafe in 
Fascinatio aan (bijlage 10). Toegang tot het pand en parkeren is een structureel probleem, een planfout 
en een ontwerpfout bij alle Allsafe panden die in ieder geval in Fascinatio tot ernstige overlast lijdt. Allsafe 
had met soortelijke situaties al ruimschoots ervaring moeten en kunnen hebben.   

 

Allsafe heeft ook hier een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gegeven.   
 

• Ten vierde leiden zowel de eigen webshops van Allsafe, de bredere klantenkring van Allsafe (veel 
dienstverlening aan bedrijven en dus niet voornamelijk aan particulieren zoals werd voorgesteld) als de 
bredere dienstverlening dan vergund, tot extra en onevenredige overlast. Particulieren komen sporadisch 
op een Allsafe locatie, zij brengen overtollige huisraad en stallen dit voor langere termijn. Hierop is de 
parkeerbalansberekening gebaseerd. Als gevolg van alle andere activiteiten (eigen webshops, webshops 

 
7 Voor de meeste actuele situatie: zie de website www.fascinatio.info, dossier Allsafe (of rechtstreeks:  

   www.fascinatio.info/?page_id=429). 

http://www.fascinatio.info/
http://www.fascinatio.info/?page_id=429
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van derden, bandenwissel service8, GLS pakketshop, etc.) stijgt het aantal bezoeken aan het pand van 
Allsafe significant. Dit leidt derhalve tot veel meer verkeersintensiteit, zwaardere en grotere voertuigen en 
parkeerdruk hetgeen niet in de vergunning is meegenomen en meegewogen.   
 
De overlast en problemen betreffen niet alleen de extra parkeerbehoefte, maar worden ook veroorzaakt 
door de aanwezigheid van zwaardere en grotere voertuigen die niet in het pand passen. Klanten zouden 
immers “het pand inrijden”. Eén en ander nog los van de verkeersveiligheid.  

 

Allsafe heeft ook hier een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gegeven en handelt in strijd met 
de vergunning en het bestemmingsplan.   

 

• Ten vijfde ontplooit Allsafe zelf diverse webshopactiviteiten vallend onder detailhandel. Dit betreft in ieder 
geval de volgende websites: www.allsafeshop.nl (inclusief acculaders, golfballen, golfhandschoenen, 
geurkaarsen en geurstokjes9), www.goedkopegolfbal.nl, www.goedkopekwaliteitsspullen.nl, www.savor-
home.com, www.goedkopeacculader.nl en www.goedkopeverhuisdoos.nl (bijlage 7). Van een 
ondersteunde functie aan de lokale opslagfaciliteit in Capelle aan den IJssel en “ondergeschikte betekenis” 
en/of “ondergeschikt belang” is ook geen sprake. Omdat het Allsafe pand in Capelle aan den IJssel 
fungeert als afhaallocatie heeft dit een significante invloed op de parkeerbelasting en verkeersintensiteit. 
 

Allsafe heeft ook hier een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gegeven.   
 

• Ten zesde voldoet Allsafe niet aan de aanwijzingen en voorwaarden uit de vergunning: er mogen geen 
auto’s op de inrit / stoep parkeren en parkeren dient volledig op eigen terrein te gebeuren (bijlage 13). 
Immers parkeren geschied structureel op de inrit, het trottoir en het doorgaande fietspad (bijlage 10, 
foto’s). Ook van parkeren uitsluitend op eigen terrein is totaal geen sprake (bijlage 10, foto’s).   

 

Allsafe houdt zich in het geheel niet aan de in de vergunning gestelde voorwaarden. 
 

• Ten zevende heeft de gemeente Capelle aan den IJssel geen kritische toetsing gedaan op de 
parkeerbalansberekening van Allsafe. Deze case study, verricht door Allsafe zelf, is derhalve te typeren 
als een ‘wij van WC eend adviseren WC eend’ onderzoek.  
 

Aangezien de gemeente in haar overwegingen volledig steunt op de beweringen en informatie die door 
Allsafe is verstrekt, dient als gevolg van de onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken de 
omgevingsvergunning te worden ingetrokken (o.a. ondeugdelijke beoordeling en motivering). 
 

• Tot slot heeft een wijkbewoner navraag gedaan bij een Allsafe medewerker ten aanzien van de 
parkeerproblemen van grote voertuigen. Deze wijkbewoner begreep dat Allsafe van de gemeente Capelle 
aan den IJssel toestemming heeft gekregen om grote voertuigen met knipperlichten aan op de Fascinatio 
Boulevard te laten laden en lossen. Dit is niet geverifieerd bij de gemeente, maar Allsafe gebruikt dit in 
ieder geval als argument voor het parkeren van hun klanten op de Fascinatio Boulevard. Als het klopt, 
faciliteert de gemeente onveilige situaties rond het Allsafe pand door parkeren op de Fascinatio Boulevard 
te gedogen. Dit is in het licht van de verkeersveiligheid (bevestigt in het rapport van VVN) totaal 
onacceptabel.  

 

In plaats van gedogen dient er door de gemeente gehandhaafd te worden op onacceptabel gedrag en niet 
vergunde en niet toegestane activiteiten. Handhaven is geen keuze maar een plicht.  
 

Conclusie parkeerbalansberekening  
 

Allsafe heeft op diverse aspecten een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken gedaan ten aanzien van 
de parkeerbalansberekening. Allsafe houdt zich eveneens niet aan de in de vergunning gestelde eisen ten 
aanzien van het parkeren op de inrit/stoep en de eis dat parkeren volledig op eigen terrein dient plaats te 
vinden. Daarnaast is als gevolg van de uitbreiding van de klantenkring en de bedrijfsactiviteiten de overlast 
verergert tot een onacceptabel niveau. Ook lijkt gemeente, volgens (nog) niet bij de gemeente geverifieerde 
informatie van een Allsafe medewerker, de situatie ten onrechte te faciliteren en te gedogen.  
 

De gemeente dient handhavend op te treden tegen deze situatie en activiteiten, los van het feit of deze 
activiteiten al dan niet onder de definitie van detailhandel vallen.  
 

De parkeerbalansberekening is op onjuiste en onvolledige wijze tot stand gekomen, mede door onjuiste en 
onvolledige informatieverstrekking door de aanvrager (Allsafe). Derhalve dient de omgevingsvergunning te 
worden ingetrokken (o.a. ondeugdelijke beoordeling en motivering). 
 
 

 

 
8 Zie persbericht 9 februari 2018: “Succesvolle scale up bandenthuis.nl kan nu ook opslag aanbieden” (bijlage 16) 
9 Van ‘aanpalende activiteiten’ kan hier geen sprake zijn. 

http://www.allsafeshop.nl/
http://www.goedkopegolfbal.nl/
http://www.goedkopekwaliteitsspullen.nl/
http://www.savor-home.com/
http://www.savor-home.com/
http://www.goedkopeacculader.nl/
http://www.goedkopeverhuisdoos.nl/
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Ad 2) De feitelijke activiteiten zijn in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan 
 
Zoals blijkt uit het voorgaande verweer (ad 1) is er een cumulatie van additionele activiteiten van Allsafe. Deze 
activiteiten worden mede verricht ten behoeve van andere bedrijven, welke tevens leveren aan consumenten 
(detailhandel10). Daarnaast zijn er inmiddels minimaal 6 bedrijven ingeschreven in het pand van Allsafe11 
(bijlage 6, pagina 1) en zijn er diverse bedrijven actief vanuit het pand van Allsafe aan de Fascinatio Boulevard 
708 waar niet als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (bijlage 6, pagina 2). Deze 
bedrijven zijn allemaal grotendeels12 werkzaam in de groot- en detailhandel.  
 

Ook de diverse webshopactiviteiten die Allsafe zelf ontplooid (zie ook ad 1) vallen onder detailhandel en zijn 
strijdig met de vergunning en het bestemmingsplan. Dit betreft zoals eerder vermeld in ieder geval de websites: 
www.allsafeshop.nl, www.savor-home.com, www.goedkopeacculader.nl, www.goedkopekwaliteitsspullen.nl, 
www.goedkopegolfbal.nl en www.goedkopeverhuisdoos.nl (bijlage 7). Van een ondersteunde functie aan de 
lokale opslagfaciliteit in Capelle aan den IJssel en “ondergeschikte betekenis” en/of “ondergeschikt belang” 
kan dan ook geen sprake meer zijn. Er is sprake van structurele uitbreiding van activiteiten anders dan “kleine 
opslagunits voor particulieren. Deze activiteiten zijn derhalve niet toegestaan op dit kavel. 
 

Dit leidt tot de conclusie dat in redelijkheid en billijkheid niet meer worden gesteld dat deze extra activiteiten 
vallen onder de uitzondering van “ondergeschikte betekenis” en/of “ondergeschikt belang”13. Zelfs los van de 
vraag of al deze activiteiten al dan niet onder de definitie van ‘detailhandel’ vallen, is hier überhaupt geen 
sprake meer van “ondergeschikte betekenis” en/of “ondergeschikt belang”. Allsafe is bovendien zelf uitermate 
actief in detailhandel door allerlei aanvullende eigen webshops. 
 

In de toelichting bij het bestemmingsplan 2013 (bijlage 7) is voor detailhandel in paragraaf 3.2.2.4 een 
“uitsterfconstructie” benoemd en in paragraaf 3.2.2.3 is vermeld dat er geen bestemming is voor detailhandel 
in volumineuze goederen.  
 

Deze activiteiten zijn derhalve niet toegestaan op basis van de vergunning, maar zijn op dit kavel ook niet 
toegestaan onder het vigerende bestemmingsplan. Zelfs als deze activiteiten niet onder detailhandel zouden 
vallen, zijn deze activiteiten niet aangevraagd, niet vergund en derhalve niet op dit kavel toegestaan. 
 

De gemeente dient derhalve handhavend op te treden tegen deze activiteiten, los van het feit of deze 
activiteiten al dan niet onder de definitie van detailhandel vallen.  
 
De gemeente, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn onjuist en onvolledig geïnformeerd door 
Allsafe. De cumulatie van feiten toont dit aan. Hierdoor is de vergunning op onjuiste gronden tot stand 
gekomen. Derhalve is er tevens voldoende grond om de omgevingsvergunning in te trekken. 
 
 

Ad 3) Het andere type klanten en aanvullende bedrijfsactiviteiten leiden tot nadelige gevolgen 
 

Mede als gevolg van de onjuiste en onvolledige vergunningaanvraag en informatieverschaffing en de feitelijke 
bedrijfsactiviteiten die momenteel door Allsafe worden uitgevoerd ervaren de bewoners van Fascinatio nu 
onevenredige en ernstige nadelen. Deze nadelen betreffen onder andere problemen rondom de 
verkeersveiligheid, meer verkeersbewegingen (intensiteit), extra parkeerdruk, de aanwezigheid van zwaarder 
verkeer, een terrein en inrit/uitrit die ongeschikt zijn voor de huidige bedrijfsactiviteiten, een pand dat 
ongeschikt is voor de huidige bedrijfsactiviteiten (veel voertuigen zijn hoger dan 2,8 meter) en een groter risico 
op criminaliteit als gevolg van het aanbieden van vestigingsadressen.  
 

Een selectie van foto’s (bijlage 10) toont de overlast en ongeschiktheid aan. Een actuelere situatie is eveneens 
te vinden op de website www.fascinatio.info, onder dossier Allsafe. Deze pagina is ook rechtstreeks te 
benaderen via: www.fascinatio.info/?page_id=429). 
 

 
 

 
10 ECLI:NL:RBOBR:2014:1154: “[...] Naar het oordeel van de rechtbank is het (laten) afhalen van producten door 

consumenten te beschouwen als leveren als bedoeld in de definitie van detailhandel in artikel 1 van de planvoorschriften. 
Dan vindt immers een feitelijke levering van het goed plaats. [...]”. 
11 Bijzonder genoeg is er bij de Kamer van Koophandel op dit adres geen vennootschap van Allsafe geregistreerd. 
12 Viermaal detailhandel, tweemaal ‘groothandel’, tweemaal dienstverlening en éénmaal onderhoudsdiensten. 
13 ECLI:NL:RBZLY:2010:BN5747 "[...] “De rechtbank overweegt hiertoe dat het bijgebouw structureel en meerdere malen 

per week door bezoekers voor samenkomsten wordt gebruikt, waarbij anders dan om niet alcoholische dranken worden 
verstrekt. [...] Op grond van deze omstandigheden en mede gelet op de kwalificatie van het jeugdhonk in het STAP-
rapport als buurtkeet, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van activiteiten die niet met de woonbestemming zijn te 
verenigen […]”.  

http://www.allsafeshop.nl/
http://www.savor-home.com/
http://www.goedkopeacculader.nl/
http://www.goedkopekwaliteitsspullen.nl/
http://www.goedkopegolfbal.nl/
http://www.goedkopeverhuisdoos.nl/
http://www.fascinatio.info/
http://www.fascinatio.info/?page_id=429
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De gevolgen en nadelen kunnen als volgt worden weergegeven: 
 

 
 

Afbeelding 3: gevolgen / nadelen 
 

De gemeente dient derhalve handhavend op te treden tegen deze activiteiten, los van het feit of deze 
activiteiten al dan niet onder de definitie van detailhandel vallen.  
 

Indien Allsafe haar activiteiten beperkt tot de activiteiten zoals vermeld in de vergunningaanvraag -“Kleine 
opslagruimtes verhuurd aan particulieren”- treden bovenstaande gevolgen en nadelen in veel mindere mate 
of geheel niet op. De verkeersintensiteit, de parkeerdruk en zwaarder verkeer zullen afnemen. Ook zal het 
terrein, de inrit/uitrit en het pand beter aansluiten bij de functie “opslagruimtes verhuurd aan particulieren”. Het 
niet meer aanbieden van een vestigingsadres voor bedragen zal het risico op criminaliteit verlagen.  
Het alsmaar uitbreidende verdienmodel van Allsafe is één van de grote oorzaken van de gevolgen en nadelen. 
 

Ten aanzien van de inrit/uitrit is inmiddels een rapport van Veilig Verkeer Nederland beschikbaar (bijlage 11).  
In dit rapport van 8 april 2020, deelt VVN de conclusie van diverse bewoners uit de wijk. De conclusie van 
VVN is tot stand gekomen door een onderzoek ter plaatse, contact met wijkbewoners en met de wegbeheerder 
namens de gemeente Capelle aan den IJssel, het raadplegen van de diverse verkeerssites op internet, 
Wikipedia en de eigen achterban binnen Veilig Verkeer Nederland.  
 

De conclusies en opmerkingen van VVN (opgenomen op pagina 5 en 6) zijn onder andere: 

• “[…] Dit alles kan zonder enige twijfel leiden tot (levens)gevaarlijke situaties […].”    

• “[…] Er is een ongewenste verkeerssituatie ontstaan […].”     

• “[…] De uiteindelijke keuze […] is een zeer ongelukkige geweest […]”   

• “[…] De wegbeheerder heeft hierbij […] de verkeersveiligheid mogelijk niet goed ingeschat. […]”. 
 

De gemeente lijkt als enige, en herhaaldelijk, niet te willen inzien en/of toegeven dat een ongewenste, 
ondoordachte en onveilige situatie is ontstaan die niet goed is ingeschat.  
 

Alhoewel, één ambtenaar sprak toch zijn twijfel uit over de situatie van de inrit (bijlage 12). Dit blijkt uit de 
tekst van zijn/haar email op 30 oktober 2017:  
 

[…] Akkoord wat de plaats van de uitrit betreft. […] Wel plaats ik de opmerking dat het niet ideaal is om twee 
verschillende uitritten dicht op de ontsluiting van de wijk via de brug te hebben, ook nog gecombineerd met 
een zebrapad. Maar de huidige situatie, waarin de uitrit uitkomt op het kruisingsvlak is dat ook echter ook niet 
[…]”.  
 

Waarom dergelijke bezwaren van nota bene de verkeersambtenaar zelf niet hebben geleid tot een afkeuring 
is volstrekt onduidelijk en onbegrijpelijk. 
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Ad 4) Onvolledige en onjuiste overwegingen t.a.v. de detailhandelsactiviteiten  
 
Het Bestemmingsplan 
 

Uw enige beoordeling en motivering van het handhavingsverzoek ten aanzien van het Bestemmingsplan luidt:  
 

“Er is hier sprake van ondergeschikte detailhandel volgens de begripsbepaling uit het bestemmingsplan. 
Allsafe verkoopt verhuisdozen en opslagproducten ten behoeve van de opslag van klanten. De pakketshop 
staat ten dienste van voornamelijk de zakelijke huurders van Allsafe. Deze huurders kunnen gebruik maken 
van het doen verzenden en ontvangen van pakketten bij Allsafe. Voor deze activiteiten zijn overigens geen 
parkeernormen opgenomen. Allsafe ontplooit geen activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan.”  
 

Bezwaar t.a.v. “Er is hier sprake van ondergeschikte detailhandel” 
 

De gronden voor uw beoordeling dat er sprake zou zijn van ondergeschikte detailhandel ontbreken volledig 
in uw afwijzing. Zoals blijkt uit de voorgaande verweren (ad 1, 2 en 3) is en kan in dit geval, mede door de 
cumulatie van additionele activiteiten, geen sprake meer van ondergeschikte detailhandel. 
 

Bezwaar t.a.v. “Allsafe verkoopt verhuisdozen en opslagproducten” 
 

Zoals blijkt uit de voorgaande verweren (ad 1, 2 en 3) betreffende de additionele activiteiten veel meer dan 
alleen de verkoop van verhuisdozen en opslagproducten (diverse webshops, geurstokjes, golfballen, etc.).  
 

Bezwaar t.a.v. “De pakketshop staat ten dienste van voornamelijk de zakelijke huurders van Allsafe.” 
 

De pakketshop staat ten dienste van iedere klant, ook particuliere klanten. Dit blijkt ook uit de website van 
Allsafe (bijlage 3). Nergens blijkt uit dat deze “voornamelijk ten dienste staat van zakelijke huurders”. 
Daarnaast wordt in de vergunningaanvraag gerefereerd naar particuliere klanten (bijlage 1). Pakketleveringen 
zijn ook bij particulieren steeds groter percentage van de leveringen, hetgeen ook blijkt uit het persbericht van 
Allsafe (bijlage 4). Door de toename van de omvang van deze diensten kan er geen sprake meer van 
ondergeschikte detailhandel en/of dienstverlening.  
 

Uw betoog faalt, is onjuist en onvolledig. 
 
Bezwaar t.a.v. “Voor deze activiteiten zijn overigens geen parkeernormen opgenomen.” 
 

Dit is onjuist en onterecht. Ook voor pakketten ontvangen en verzenden zijn parkeerplaatsen noodzakelijk. 
 

Uw betoog faalt, is onjuist en onvolledig. 
 
Bezwaar tegen overige aspecten niet zijn meegenomen in uw beoordeling 
 

U neemt ten onrechte alleen de winkel en de pakketshop mee in uw beoordeling. U laat echter diverse andere 
activiteiten die Allsafe ontplooit (zie de oranje gearceerde velden in afbeelding 2) achterwege in uw 
beoordeling.  
 

Uw beoordeling is daarmee onjuist en onvolledig.  
 

Ook voor deze overige activiteiten zijn, volledig ten onrechte, geen parkeernormen overwogen. Ook hier is het 
aantal benodigde parkeerplaatsen derhalve te laag vastgesteld, hetgeen eveneens onjuist en onterecht is.  
 
De Omgevingsvergunning 
 

Uw enige beoordeling en motivering van het handhavingsverzoek ten aanzien van het Omgevingsvergunning 
luidt: 
 

 “Het bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug staat ondergeschikte detailhandel toe, waardoor dit niet in de 
verleende omgevingsvergunning vermeld hoeft te worden. Allsafe ontplooit geen activiteiten die in strijd zijn 
met de verleende omgevingsvergunning.” 
 
Zoals blijkt uit de voorgaande verweren (ad 1, 2 en 3) is hier geen sprake meer van ondergeschikte 
detailhandel en worden door Allsafe diverse activiteiten ontplooid die niet waren vermeld in de vergunning 
aanvraag. Dit alles is derhalve niet tijdens het proces van vergunningverlening beoordeeld en is dus ook niet 
in de verleende vergunning opgenomen.  
 
Als gevolg van deze omissies hebben bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden bovendien nooit, 
ook niet tijdens het proces van de omgevingsvergunning, de gelegenheid gehad om tegen deze activiteiten 
bezwaar aan te tekenen. Dit is onjuist en onterecht. 
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De gemeente dient derhalve handhavend op te treden tegen deze activiteiten aangezien deze niet van 
ondergeschikte aard zijn, maar ook los van het feit of deze activiteiten al dan niet onder de definitie van 
detailhandel vallen. De verleende vergunning ziet namelijk niet op al de activiteiten die worden ontplooid. 
 

De gemeente, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn onjuist en onvolledig geïnformeerd door 
Allsafe. De cumulatie van feiten toont dit aan. Hierdoor is de vergunning op onjuiste gronden tot stand 
gekomen. Derhalve is er tevens voldoende grond om de omgevingsvergunning in te trekken. 

 
Uw beantwoording aan het WOP Fascinatio d.d. 9 december 2019 
 

Op vragen van het WOP Fascinatio ten aanzien van de detailhandelsactiviteiten van Allsafe heeft de gemeente 
Capelle aan den IJssel onder andere geantwoord14 (bijlage 14):  
 

“[…] De aanvraag voorziet in de bouw voor een pand van Allsafe. Allsafe heeft nimmer geheimzinnig gedaan 
over haar bedrijfsvoering en concept. In de aanbiedingsbrief van 15 december 2016 staat duidelijk vermeld 
wat zij doen en dat zij services aan particulieren en ondernemers verlenen. U kunt de brief vinden op onze 
website: https://www.capelleaandenijssel.nl/bestuur-organisatie/allsafe_43115/ […]“ 
 

Dit betoog is ten minste om twee redenen onjuist.  

Ten eerste ging deze brief van Allsafe over de interesse in een ander kavel dan het huidige vergunde kavel. 
Ten tweede, en nog belangrijker, is het feit dat deze brief nimmer ter beschikking is gesteld aan of ter inzage 
heeft gelegen voor bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden. Deze brief is en was geen onderdeel 
van het (raadpleegbare) dossier van de omgevingsvergunning en is niet opgenomen als bijlage in de 
omgevingsvergunning waarop het besluit van het college van B&W is gebaseerd (bijlage 15). Dat er door 
Allsafe niet ‘geheimzinnig zou zijn gedaan’ geldt derhalve wellicht en dan uitsluitend richting (enkele) 
ambtenaren van de gemeente. Voor bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden is deze informatie 
pas beschikbaar gekomen naar aanleiding van diverse Wob-verzoeken, ruim na de toekenning van de 
vergunning en afloop van de bezwaartermijn.   
 

Bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden hebben zich derhalve uitsluitend kunnen baseren op de 
aanvraag en de vergunning uitsluitend sprake was van “Kleine opslagruimtes verhuurd aan particulieren. 
Overige functies zoals kantoor/receptie zijn ondersteunend voor hoofdfunctie.”. 
 

Ik verzoek u voor dit deel van de beantwoording een rectificatie aan het WOP Fascinatio te sturen. 

 

Ad 5) Onjuiste en onvoldoende onderbouwde conclusies inzake “uitsluitend ondergeschikte 
detailhandel” 
  
De gronden voor uw beoordeling dat er sprake zou zijn van ondergeschikte detailhandel ontbreken volledig in 
uw afwijzing. Zoals blijkt uit de voorgaande verweren (ad 1, 2 en 3) is en kan in dit geval, mede door de 
cumulatie van additionele activiteiten, geen sprake meer van ondergeschikte detailhandel.  
 
Bovendien worden door Allsafe diverse activiteiten ontplooid die niet zijn vermeld in de vergunningaanvraag. 
Dit alles is derhalve niet tijdens het proces van vergunningverlening beoordeeld en is dus ook niet in de 
verleende vergunning opgenomen.  
 
Er is geen sprake van uitsluitend onderschikte detailhandel. De gemeente dient derhalve handhavend op te 
treden tegen deze activiteiten, los van het feit of deze activiteiten al dan niet onder de definitie van detailhandel 
vallen.  
 
 

Ad 6) Er is wel strijdigheid met het beeldkwaliteitsplan 1999 
 
Uw motivering van ten aanzien van het Beeldkwaliteitsplan luidt: 
 

“[…] In het Beeldkwaliteitsplan Fascinatio staat dat ontsluiting plaats vindt vanaf de ontsluitingsweg. De  
expeditie dient plaats te vinden tussen de gebouwen, niet zichtbaar vanaf de Abram van Rijckevorselweg. Er 
is geen sprake van expeditie zichtbaar vanaf de Abram van Rijckevorselweg. Expeditie vindt plaats vanaf de 
ontsluitingsweg, de Fascinatio Boulevard. Er is geen strijd met het Beeldkwaliteitsplan Fascinatio. […]”.  
 

In het geval van Allsafe vindt expeditie niet meer (uitsluitend) plaats tussen de gebouwen. De inrit is immers 

van een locatie “tussen de gebouwen” bewust verplaatst naar een locatie “in het midden” van het pand.   

 
14 Blijkens een bericht op de app “Nextdoor”.  

https://www.capelleaandenijssel.nl/bestuur-organisatie/allsafe_43115/
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Dit is dus onmiskenbaar wel strijdig met het Beeldkwaliteitsplan 1999. Uw betoog faalt. 

Daarnaast blijkt uit het VVN rapport (bijlage 11) door het verplaatsen van de inrit en de gekozen aanleg van 

de ingang aan de wijkzijde onder andere:  

• “[…] Dit alles kan zonder enige twijfel leiden tot (levens)gevaarlijke situaties […].”  

• “[…] Er is een ongewenste verkeerssituatie ontstaan […].”  

• “[…] De uiteindelijke keuze […] is een zeer ongelukkige geweest […].“ 

• “[…] De wegbeheerder heeft hierbij […] de verkeersveiligheid mogelijk niet goed ingeschat. […]”.   
 

Naast de strijdigheid met het Beeldkwaliteitsplan 1999 zijn er derhalve nog meer problemen en overlast 

gecreëerd, waaronder een grote kans op (levens)gevaarlijke situaties.  

Dat de gemeente de uitvoerige motivering van bewoners beperkt en zonder nader en gedegen onderzoek 

beantwoord met “ […] Dat hierdoor zoals beschreven zeer onveilige situaties ontstaan, wordt niet gedeeld. 

[…]” (zie afbeelding 4) is stuitend en schokkend. 

 

Afbeelding 4: reactie gemeente Capelle a/d IJssel op bezwaren verkeersonveiligheid Allsafe 
 

Een gedeeltelijke oplossing, eveneens aangedragen voor VVN is de oude inrit te herstellen en het inkomende 

verkeer “tussen de bedrijven door”, dus rechts van het pand naar de achterzijde van het Allsafe pand laten 

rijden om daar via de slagboom het Allsafe pand binnen te rijden. De woonwijkzijde wordt hierdoor een stuk 

veiliger.  

 

CONCLUSIES: 

• Allsafe heeft aantoonbaar onjuiste en onvolledige informatie verstrekt over en ten aanzien van:  
o De bedrijfsactiviteiten   […] kleine opslagruimtes […] 
o De klantenkring  [...] verhuurd aan particulieren […]  
o De parkeerdrukmeting  (o.a. activiteiten, openingsdatum, geen openbare parkeerplaatsen) 

• De onjuiste en onvolledige informatievoorziening vond plaats jegens de gemeente Capelle a/d IJssel  

• De onjuiste en onvolledige informatievoorziening vond plaats jegens bewoners, bedrijven en/of 
andere belanghebbenden; 

• Door deze onjuiste en onvolledige informatieverstrekking is de aanvraag ondeugdelijk; 

• Hierdoor is de afgegeven omgevingsvergunning ondeugdelijk, niet op een juiste wijze tot stand 
gekomen en vernietigbaar; 

• Juiste en volledige informatieverschaffing had zeer waarschijnlijk tot een ander oordeel van de 
gemeente Capelle aan den IJssel geleid dan wel moeten leiden (o.a. strijdigheid met het 
bestemmingsplan, niet voldoen aan de parkeernormen, inbreuk op de verkeersveiligheid, afwijking 
met het Beeldkwaliteitsplan 1999, etc.); 

• Juiste en volledige informatieverschaffing had zeer waarschijnlijk tot bezwaren van bewoners, 
bedrijven en/of andere belanghebbenden geleid of anders gesteld; door de handelswijze van Allsafe 
is ten minste de kans op inzage van juiste en volledige informatie ontnomen; 

• Bij raadplegen van het dossier van de omgevingsvergunning was het onmogelijk om als bewoner, 
bedrijf en/of andere belanghebbende deze omissies in informatieverschaffing te constateren; 

• De huidige bedrijfsactiviteiten zijn strijdig met de afgegeven omgevingsvergunning; 

• De huidige bedrijfsactiviteiten zijn strijdig met het bestemmingsplan; 

• De huidige inrichting is strijdig met het Beeldkwaliteitsplan; 
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• Er is geen sprake van (slechts) ‘ondergeschikte detailhandel’;  

• Er is ten onrechte geen rekening gehouden met de parkeerbehoefte van de ‘pakketshop’, voor zover 
deze activiteit überhaupt toegestaan is op dit kavel;  

• Ook de andere ontplooide, maar niet vergunde activiteiten, leiden tot extra parkeerdruk hetgeen niet 
is meegenomen en meegewogen in de parkeerbehoefte; 

• Allsafe houdt zich niet aan de eisen uit de omgevingsvergunning (parkeren op eigen terrein, niet 
parkeren op de inrit/stoep) 

• Allsafe ontplooit zelf detailhandel via diverse webshops, en faciliteert daarnaast tevens detailhandel 
ten behoeve van diverse andere bedrijven en fungeert ook als vestigingsadres voor andere bedrijven; 

• Door het ontwerp van de Allsafe panden zijn deze slechts geschikt voor particulieren die met 
voertuigen lager dan 2,8 meter spullen komen brengen; 

• Het pand zelf en de rondweg om het bedrijf zijn ongeschikt voor de uitvoering van de huidige 
activiteiten; 

• Er treedt ernstige overlast, hinder en gevaar op bij het Allsafe pand aan de Fascinatio Boulevard 
(verkeersintensiteit, zware voertuigen, parkeerproblemen, verkeersveiligheid, etc.); 

• Veilig Verkeer Nederland heeft een onafhankelijk, uiterst kritisch -zo niet vernietigend- advies 
uitgebracht ten aanzien van de ontsluiting van kavel Allsafe aan de Fascinatio Boulevard; 

• Door het uitgeven van vestigingsadressen is er een grote aantrekkingskracht voor criminaliteit; 

• De motivering van de gemeente ten aanzien van het handhavingsverzoek detailhandel is onjuist en 
onvolledig.  

• De motivatie richtring het WOP Fascinatio d.d. 9 december 2019 is onjuist t.a.v. de brief van 15 
december 2016. 

 
EISEN:  
 

1. Vernietiging en/of herziening van uw afwijzing van het handhavingsverzoek; 
2. Vernietiging en/of intrekking van de omgevingsvergunning van Allsafe, mede als gevolg van de 

onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door Allsafe bij de aanvraag; 
3. Vernietiging en/of intrekking van de omgevingsvergunning van Allsafe, als gevolg van de onjuiste 

parkeernormen en parkeerdrukmeting; 
4. Handhavend optreden tegen de activiteiten die in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan 

worden ontplooid; 
5. Verplaatsing van de inrit van Allsafe ten behoeve van de verkeersveiligheid en de strijdigheid met het 

Beeldkwaliteitsplan 1999; 
6. Het laten beëindigen en beëindigd houden van alle activiteiten van Allsafe ten aanzien van het kavel 

Fascinatio Boulevard, met uitzondering van het verhuren van kleine ruimten aan particulieren, inclusief 
het optreden als vestigingsadres door Allsafe; 

7. Handhaven en toezicht houden op de activiteiten die op de bovenste (zevende) verdieping van het 
pand worden of zullen worden ontplooid, waaronder bijvoorbeeld verhuur van kantoorruimte; 

8. Rectificatie richting het WOP Fascinatio t.a.v. de brief van Allsafe d.d. 15 december 2016. 
 
 
 
 

“Handhaven is geen keuze maar een plicht.” 
 
 
 
 
Onder voorbehoud van alle rechten.  
 
Met vriendelijk groet,  

_____________________   
 op persoonlijke titel - 

 Capelle aan den IJssel  
 
  



12 

Bijlagen 

Bijlage 1: VERGUNNINGAANVRAAG ALLSAFE 
Bijlage 2: PARKEERBALANSBEREKENING DOOR ALLSAFE 
Bijlage 3: RECLAMEBRIEF ALLSAFE AAN BEDRIJVEN 
Bijlage 4: PERSBERICHT ALLSAFE: POSTPAKKETTEN STEEDS VAKER BIJ DE OPSLAGRUIMTE 
Bijlage 5: WEBSITE ALLSAFE 
Bijlage 6: KAMER VAN KOOPHANDEL INSCHRIJVINGEN FASCINATIO BOULEVARD 702/708 
Bijlage 7: WEBSHOPS DIE ALLSAFE ZELF EXPLOITEERT 
Bijlage 8: OMGEVINGSVERGUNNING: OVERWEGINGEN PARKEREN 
Bijlage 9: BESTEMMINGSPLAN: BEDRIJVIGHEID EN DETAILHANDEL 
Bijlage 10: ONGESCHIKTE INRICHTING EN OVERLAST BIJ ALLSAFE  
Bijlage 11: VERKEERSVEILIGHEIDSADVIES VVN D.D. 8 APRIL 2020 
Bijlage 12: TWIJFEL BIJ VERKEERSAMBTENAAR OVER INRIT ALLSAFE 
Bijlage 13: OMGEVINGSVERGUNNING INRIT: AANWIJZINGEN EN VOORWAARDEN 
Bijlage 14: EMAIL AAN WOP-FASCINATIO: DETAILHANDEL ALLSAFE 
Bijlage 15: BIJLAGEN DIE ONDERDEEL WAREN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING 
Bijlage 16: PERSBERICHT: ALLSAFE NEEMT BELANG IN BANDENTHUIS.NL 
Bijlage 17: RECHTER: WEBWINKEL IS DETAILHANDEL 
Bijlage 18: BESTEMMINGSPLAN: BEDRIJVEN EN DETAILHANDEL 
Bijlage 19: HET BESLUIT WAARTEGEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT   
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BIJLAGE 1: VERGUNNINGAANVRAAG ALLSAFE 
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BIJLAGE 2: PARKEERBALANSBEREKENING DOOR ALLSAFE    (PAGINA 1/4) 

 

 Bijlag 2, afbeelding 1: omschrijving functie en parkeerbehoefte 

 

“[…] Voornamelijk aan particulieren […]”     

“[…] Beperkt assortiment in de ondersteunende winkel […]”  

“[…] Rijden klanten het gebouw binnen […]”     
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BIJLAGE 2: PARKEERBALANSBEREKENING DOOR ALLSAFE     (PAGINA 2/4) 

 

Bijlage 2, afbeelding 2: Casestudy o.b.v. Allsafe mini opslag Arnhem 

 

[…] Buiten het terrein is er verder geen mogelijkheid voor klanten en personeel van Allsafe om te parkeren. […]  

 

 

Bijlage 2, afbeelding 3: Staatscourant 28 februari 2014, instellen parkeerschijfzone aan de Meander te Arnhem, de  

                                        parkeerplaatsen zijn gelegen op steenworp afstand van Allsafe Arnhem (zie afbeelding 4)  
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BIJLAGE 2: PARKEERBALANSBEREKENING DOOR ALLSAFE     (PAGINA 3/4) 

 

Bijlage 2, afbeelding 4: De openbare parkeerplaatsen met parkeerschijfzone van 2 uur aan de Meander te Arnhem.  

                                        Zoals te zien zijn de parkeerplaatsen gelegen op steenworp afstand van Allsafe Arnhem. 

                                       (bron: google street view) 

 

 

Bijlage 2, afbeelding 5: Allsafe aan de Meander te Arnhem.  

                                        Net als de google streetview auto langsrijdt blokkeert ook hier toevallig (?) een bestelbus de inrit  

                                        van Allsafe Arnhem.  

         Rechts op de foto is de maximale hoogte van het pand in Arnhem (2,6 meter) te zien. 

                                       (bron: google street view) 
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BIJLAGE 2: PARKEERBALANSBEREKENING DOOR ALLSAFE     (PAGINA 4/4) 

https://www.sprout.nl/persberichten/allsafe-mini-opslag-opent-den-haag-arnhem-en-sittard 

 

 

 

https://www.sprout.nl/persberichten/allsafe-mini-opslag-opent-den-haag-arnhem-en-sittard
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Bijlage 3: RECLAMEBRIEF ALLSAFE AAN BEDRIJVEN 
 

 

• Goederenontvangst 

• Pakketverzending 

• Postbus  

• Vestigingsadres 

• Haal en brengservice 
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Bijlage 4:  PERSBERICHT ALLSAFE: POSTPAKKETTEN BIJ DE OPSLAGRUIMTE  
            (DEEL 1/2) 
 
https://www.emerce.nl/wire/postpakketten-steeds-vaker-bezorgd-opslagruimte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.emerce.nl/wire/postpakketten-steeds-vaker-bezorgd-opslagruimte
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Bijlage 4:  PERSBERICHT ALLSAFE: POSTPAKKETTEN BIJ DE OPSLAGRUIMTE  
            (DEEL 2/2) 
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BIJLAGE 5:  WEBSITE ALLSAFE     (PAGINA 1/5) 
 

 
 
 

afbeelding 1: algemene informatie over Allsafe Capelle aan den IJssel 
 
 

   
 
afbeelding 2: website Allsafe, hoofdmenu met veelvoud aan dienstverlening,  
                           ook voor bedrijven waaronder: postbus, webshop opslag, goederenopslag, 
                           wijnopslag, bandenopslag en wissel, zakelijk vestigingsadres, etc.  
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BIJLAGE 5:  WEBSITE ALLSAFE     (PAGINA 2/5) 
 

 
 

afbeelding 3: website Allsafe, slimme postbus 
 
 

  



23 

BIJLAGE 5  WEBSITE ALLSAFE      (PAGINA 3/5)  
 

 

 
 

afbeelding 4: website Allsafe, pakketten verzenden en goederen ontvangen 
  zowel zakelijk als privé 
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BIJLAGE 5:  WEBSITE ALLSAFE      (PAGINA 4/5) 
 

 
 

afbeelding 5: website Allsafe, opslag voor ondernemers met een eigen webshop 
 
 

 
 

afbeelding 6: website Allsafe, bandenopslag inclusief wissel bij Allsafe 
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BIJLAGE 5:  WEBSITE ALLSAFE      (PAGINA 5/5) 
 

 
 
afbeelding 7: website Allsafe, wijnopslag bij Allsafe 
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BIJLAGE 6: KVK INSCHRIJVINGEN FASCINATIO BOULEVARD     (PAGINA 1/2) 
 

 

 

  

 Fascinatio Boulevard 708 

 

5 inschrijvingen: 

• EG Cleaning: 

Groothandel in was- 

poets- en 

reinigingsmiddelen  

• Pro Drive: 

Dienstverlening 

Vervoer over land 

• C&G: 

Groothandel in 

schoenen 

• Van Rijn:  

a) Advisering op het 

gebied van 

management en 

bedrijfsvoering en  

b) Detailhandel via 

internet in een 

algemeen assortiment 

non-food.  

• Luscious: 

Detailhandel via 

internet in kleding en 

mode-artikelen.  

 

 

 

 

   

Fascinatio Boulevard 702 

1 inschrijving:  

• Victum Domibus: 

Onderhoud aan 

gebouwen en huizen.  
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BIJLAGE 6: KVK INSCHRIJVINGEN FASCINATIO BOULEVARD     (PAGINA 2/2) 
 
Overige bedrijven met adres Fascinatio Boulevard 708, maar niet bij KvK zichtbaar, waar onder in ieder geval: 

 

  

 

 
Fascinatio Boulevard 708 

 
Saltlamp.nl / Himalayzoutdirect   
 
Webshop in Himalaya zout, ook voor 
particulieren (=detailhandel) 

 

Fascinatio Boulevard 708 

 
Detailhandel van Rijn (via Bol.com)    
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BIJLAGE 7:  WEBSHOPS DIE ALLSAFE ZELF EXPLOITEERT          (PAGINA 1/2) 
 

 

 

De webshop onderdelen:  

Ook ‘wonen & opbergen’ en 

‘savor-home’ 

 

 

Voorbeelden: Verhuisdozen, 

archiefdozen, verhuispakket.  

 

 

Voorbeelden: Savor-home, 

Geurpakket, geurstokjes, etc. 

 

 

Voorbeelden: 

golfhandschoenen, 

golfballen, acculaders, ….. 
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BIJLAGE 7:  WEBSHOPS DIE ALLSAFE ZELF EXPLOITEERT          (PAGINA 2/3) 
 

 

 

www.savor-home.com:  

Geuren, eigendom van Allsafe 

mini-opslag.  

 

 

 

Goedkopeacculader.nl  

Eigendom van Allsafe mini-

opslag 

 

 

 

Goedkopegolfbal.nl 

Eigendom van Allsafe mini-

opslag 

 

 

  

http://www.savor-home.com/
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BIJLAGE 7:  WEBSHOPS DIE ALLSAFE ZELF EXPLOITEERT          (PAGINA 3/3) 
 

 

 

Goedkopekwaliteitsspullen.nl   

Eigendom van Allsafe mini-

opslag 

 

 

 

Goedkopeverhuisdoos.nl  

Eigendom van Allsafe mini-

opslag 
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BIJLAGE 8:  OMGEVINGSVERGUNNING, OVERWEGINGEN PARKEREN 
 

 
 

[…] Hierin wordt aangetoond dat ALLSAFE een zeer specifieke bedrijfsvoering kent waarvoor ruim 

voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden. […]  

[…] relatief kleine opslagruimten die voornamelijk door particulieren gebruikt worden. […]  

[…] Laden en lossen gebeurt inpandig: klanten rijden met hun auto in het gebouw en kunnen hun spullen 

met karretjes naar hun opslagruimte brengen. […]  

[…] Voor het gebruik van de opslagfaciliteit rijden de klanten met hun auto of busje het gebouw binnen 

om hun goederen te kunnen brengen en ophalen. […]  

[…] Dat deze cijfers realistisch zijn blijkt onder meer uit de in het rapport opgenomen case studie van een 

vergelijkbare vestiging van Allsafe in Arnhem. […] 
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BIJLAGE 9:  BEDRIJVIGHEID EN DETAILHANDEL BESTEMMINGSPLAN (PAGINA 1/3) 
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BIJLAGE 9:  BEDRIJVIGHEID EN DETAILHANDEL BESTEMMINGSPLAN (PAGINA 2/3) 
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BIJLAGE 9:  BEDRIJVIGHEID EN DETAILHANDEL BESTEMMINGSPLAN (PAGINA 3/3) 
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BIJLAGE 10: ONGESCHIKTE INRICHTING EN OVERLAST BIJ ALLSAFE (PAGINA 1/4)  
 

 

Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe 

 

Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe 

 

Blokkeren van uitrit en trottoir 

 

Lossen met blokkeren fietspad en trottoir + grijze bus op trottoir en fietspad 
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BIJLAGE 10: ONGESCHIKTE INRICHTING EN OVERLAST BIJ ALLSAFE (PAGINA 2/4) 
 

 

Lossen op de openbare weg. 

 

Blokkeren van de inrit en uitrit van Allsafe 

 

Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe 

 

Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe 

  



37 

BIJLAGE 10: ONGESCHIKTE INRICHTING EN OVERLAST BIJ ALLSAFE (PAGINA 3/4) 
 
 

 
Lossen op het fietspad, parkeren op trottoir. 

 
Lossen op het fietspad, scooter raast er langs. 

 

Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe en een auto blokkeert het volledige trottoir. 

 
Tegen de rijrichting in op het terrein van Allsafe 
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BIJLAGE 10: ONGESCHIKTE INRICHTING EN OVERLAST BIJ ALLSAFE (PAGINA 4/4) 
 

 

Lossen op de stoep. Medewerker Allsafe helpt mee. 

 

Lossen op het trottoir, blokkeert uitrit 

 

Parkeren op de weg, blokkeert de brug die uitgang is uit de wijk. Staat deels op zebrapad. 

 

  



 
 

Verkeersveiligheidsadvies
  
 
 

 
 
 
Kenmerken advies: 
 
Naam dossier: 
20200408 – Capelle aan den IJssel - Fascinatio Boulevard 
 
 
Locatie:  
Allsafe opslag, Fascinatio Boulevard 702 te Capelle aan den IJssel 
 
Datum uitgifte advies: 
8 april 2020 
 

 
 
 

 vvn.nl/participatiepunt 
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Rol Veilig Verkeer Nederland 
 
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die van mening is dat iedereen veilig over 
straat moet kunnen. Verkeersonveiligheid, objectief en subjectief, zorgt ervoor dat dit niet voor alle 
weggebruikers is weggelegd. Veilig Verkeer Nederland wil de burger, die geconfronteerd wordt met 
verkeersonveiligheid, en daardoor in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, ondersteunen. Daarin 
nemen wij een bemiddelende rol.  
 
Met andere woorden: Veilig Verkeer Nederland geeft melders en vrijwilligers handvatten over hoe ze 
de verkeersonveilige situatie kunnen aanpakken en hoe ze verkeersveiligheid in het algemeen kunnen 
verbeteren. 

 
Algemeen 
 
Veilig Verkeer Nederland beoordeelt situaties op verkeersveiligheidsaspecten. Alle andere factoren, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën e.d., worden – voor zover deze geen directe invloed hebben op 
de verkeersveiligheid – niet meegewogen; 

• Aan de adviezen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgebracht zijn geen kosten 
verbonden;  

• Adviezen zijn onafhankelijk en onpartijdig. De enige toetsing is de algemene 
verkeersveiligheid; 

• Uitgangpunt van de advisering vormt de verkeersveiligheidsvisie “Duurzaam Veilig” en de 
daaruit volgende ontwerprichtlijnen. 

 
Situatie 
 
De Fascinatio Boulevard ter hoogte van perceel 702 te Capelle aan den IJssel is een 
gebiedsontsluitingsweg met een maximum toegestane snelheid van 50 km/h. Aan de huizen- c.q. 
bedrijvenzijde is een trottoir gesitueerd met direct daarnaast een vrij liggend fietspad in beide 
richtingen. Aan de andere zijde van de hoofdrijbaan ligt een aanliggende gracht met daarachter een 
woongebied binnen een 30km-zonegebied (zie foto’s 1 t/m 3). 
 
 

 
foto 1: situatie Fascinatio Boulevard met links het Allsafe gebouw (geel/blauw) 
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foto 2: situatie Fascinatio Boulevard t.h.v. Allsafe gebouw 
 
 
 

 
foto 3: situatie Fascinatio Boulevard, gezien vanaf overzijde Allsafe 
 
 

Probleemstelling  
 
De letterlijke tekst van de melding luidt: 
“Er is een nieuw pand gebouwd van opslagbedrijf Allsafe. De toegang is via de Fascinatio Boulevard. 
Maar wachtende klanten (veelal met een busje of auto met aanhanger) blokkeren voet- en fietspad. 
Het fietspad wordt veel gebruikt door o.a. scholieren. Met name in de spitsuren is dit een druk 
verkeerspunt”. 
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Probleemanalyse  
 
De Fascinatio Boulevard is een doorgaande gebiedsontsluitingsweg met een maximum toegestane 
snelheid van 50 km/h. Ter hoogte van perceel 702, komende uit de richting van de Rivium Boulevard 
ligt een verkeersdrempel met daarop een voetgangersoversteekplaats en direct daarna een inrit 
rechtsaf naar het gebouw van Allsafe Miniopslag. Tussen de hoofdrijbaan en het gebouw van Allsafe 
liggen respectievelijk een vrijliggend fietspad in beide (!) richtingen en een doorlopend troittoir. Het 
zicht op dit vrijliggende fietspad wordt enigszins weggenomen door de aldaar aanwezige 
parkeerplaatsen (zie foto 3). Daarbij komt dat bezoekers van het Allsafegebouw moeten wachten 
voor een slagboom, voordat zij naar binnen kunnen. Ook komen regelmatig voertuigen langs die niet 
naar binnen kunnen qua omvang (lengte en/of hoogte). Er wordt zelfs voor de deur in- en uitgeladen. 
Dit betekent een ophoping en blokkades van zowel het voetpad, het verplichte fietspad als van de 
hoofdrijbaan. Hierdoor kunnen met grote regelmaat levensgevaarlijke verkeerssituaties voorkomen. 
Dit bovenstaande wordt nog onderbouwd met een aantal voorbeelden, die fotografisch zijn vastgelegd 
en door melder ter beschikking zijn gesteld (zie fotoserie in bijlage pagina’s 7 en 8). 
 
 

Standpunt wegbeheerder  
 
Op dinsdag 18 februari 2020 heb ik contact gehad met een vertegenwoordigster namens de 
wegbeheerder, mw.  , projectondersteuner Stadsontwikkeling. Zij verwees mij, voor wat 
betreft de slagbomen, naar vergelijkbare situaties aan de Fascinatio Boulevard t.w. de percelen 1040 
en 1302 (zie foto 4). Daarover zouden bij de wegbeheerder nimmer klachten binnengekomen zijn. Zij 
merkte vervolgens op, dat de gemeente veel bezwaar heeft gehad vlak voor de afronding van de 
bouw van het pand van Allsafe, Niet alleen dit pand, de inrichting eromheen, maar ook de panden 
ernaast die nu worden gebouwd, zouden thans onder een vergrootglas gelegd worden door een 
aantal bewoners van de wijk, die een comité hebben gevormd. Als gevolg daarvan heeft de gemeente 
diverse bezwaarschriften en WOB-verzoeken ontvangen, waaronder ook een bezwaar tegen de in- en 
uitrit van Allsafe. Op het antwoord van het verzoek tot bouwstop van de in- en uitrit is een bezwaar 
ingediend. De hoorzitting hiervan vond plaats op 14 januari 2020 en het advies wordt binnenkort aan 
het college voorgelegd.  
 
Uit een door haar meegestuurd schrijven van 28 augustus 2019 van het Hoofd afdeling Stadsbeheer, 

, blijkt dat de wegbeheerder de mening van de bewoners niet deelt, dat de huidige inrit 
naar Allsafe, verkeersonveilig is, aangezien de verkeersintensiteit ter plaatse laag zou zijn.  
 
De wegbeheerder is in deze kwestie duidelijk een andere mening toegedaan, als het gaat om de 
verkeersveiligheid van de (snor)fietsers en voetgangers, dan de bewoners.   
 
 

                  
                 foto 4: Fascinatioboulevard 1302                                           Bron: Google Maps 
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Schouw Verkeerskundig Consulent 
Op woensdag 22 janauri 2020 te circa 14.00 uur is door mij een schouw uitgevoerd op het bewuste 
weggedeelte van de Fascinatio Boulevard te Capelle aan den IJssel.  
Op het moment van de schouw was het verkeersaanbod ter plaatse niet groot. Dit kwam mede door 
het tijdstip van de schouw. 
 
Ikzelf heb tijdens deze schouw kunnen constateren dat bezoekers voor Allsafe, regelmatig het trottoir 
en/of verplichte fietspad blokkeren, omdat zij binnen het genoemde pand moeten zijn met het voertuig, 
of daarbinnen moeten zijn zonder het voertuig. (zie foto 5).  
 
Daarnaast is het zeker zo, dat op drukkere momenten zonder enige twijfel een blokkade in de 
doorstroming zal ontstaan op de hoofdrijbaan, gewoonweg omdat het bezoekersverkeer moet 
wachten voor de aldaar aanwezige slagboom. Dit alles kan zonder enige twijfel leiden tot 
(levens)gevaarlijke situaties op hoofdrijbaan, verplichte fietspad en trottoir, mede door het slechte 
zicht op elkaar door de geparkeerde voertuigen in de parkeervakken. Dat dit tot nu toe niet zover is 
gekomen en/of is geëscaleerd, geeft totaal geen garantie voor de toekomst. 
          

 
foto 5: personenauto, wachtend voor slagboom  Allsafe  
 

 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Aan de hand van het door mij ingestelde onderzoek, t.w. een schouw ter plaatse op 22 januari 2020, 
de aangeleverde informatie van de melder de heer  namens de buurtbewoners van de 
Fascinatio Boulevard, het standpunt namens de wegbeheerder mw. , het raadplegen 
van de diverse verkeerssites op internet, Wikipedia en de eigen achterban binnen Veilig Verkeer 
Nederland, wordt door mij het volgende geconcludeerd en aanbevolen.  
 

Conclusies: 
De conclusie is dat ter hoogte van de inrit van perceel Fascinatio Boulevard 702, te Capelle aan den 
IJssel, zijnde het pand van Allsafe Miniopslag, een ongewenste verkeersituatie is ontstaan. 
Aangezien de ingang van het pand uitsluitend aan de voorzijde is te bereiken via een in werking zijnde 
slagboom, er een beperkte hoogtecapaciteit is van 2.8 meter (zie foto 6) en de geringe afstand tussen 
hoofdrijbaan en de uiteindelijke hoofdingang van het pand, ontstaan verkeersgevaarlijke situaties, die 
achterwege dienen te blijven. Denk aan: filevorming, maar ook parkeren (laden en lossen) op 
hoofdrijbaan door te hoge vrachtwagens, die niet naar binnen kunnen, waardoor wordt ingehaald door 
het doorgaande verkeer in een flauwe bocht. Ook het kruisen van het verplichte fietspad in beide 
richtingen en het veelal blokkeren van een doorlopend trottoir en/of dit fietspad zijn ongewenst en 
gevaarlijk op deze locatie. 
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Bij het afslaan naar Allsafe dient altijd het verplichte fietspad in beide richtingen en het trottoir gekruist 
te worden. Dit probleem zal in deze huidige infrastructurele situatie echter nooit definitief opgelost 
kunnen worden. 
 
 

 
foto 6: maximale doorrijhoogte 2.8 meter 
 
 

Aanbevelingen: 
Uiteindelijk is de keuze om Allsafe op deze locatie te huisvesten, uit verkeersveiligheidsoogpunt, een 
zeer ongelukkige geweest voor dit soort (intensief) gebruik. De wegbeheerder heeft hierbij de 
afweging van de verkeersveiligheid tegen het gewenste gebruik, mogelijk niet goed ingeschat.  
 
Door het om te draaien van de in- en uitgang van het pand wordt er meer opstelmogelijkheid 
gecreëerd voor bezoekers. Verkeer kan dan in een vloeinde beweging het voet- en fietspad 
oversteken en doorrijden naar een ingang aan de achterkant van het pand. Zo ontstaan geen 
wachtrijen meer op het voet- en fietspad. Bij het verlaten van het pand via de huidige ingang heeft de 
bestuurder goed overzicht op het voet- en fietspad. Het zicht op de hoofdrijbaan is minder in verband 
met geparkeerde auto’s. Dit levert echter minder problemen op dan de huidige situatie. 
 
Het is mogelijk om op eigen terrein om het pand heen te rijden. Dit biedt mogelijkheden voor het laad- 
en losverkeer wat nu op het fietspad staat. Middels bebording en afspraken met de huurders kan 
Allsafe het laden en lossen in betere banen leiden. Aan de achterkant zijn bijvoorbeed 
parkeerplaatsen waar een busje of bakwagen uitstekend kan laden en lossen.  
 
Voor groot vrachtverkeer blijft laden en lossen een probleem. Hiervoor is geen veilige 
opstelmogelijkheid. 
 
De aanbevelingen zullen dan ook slechts enige lichte verbeteringen opleveren, maar zijn zeker, onder 
de huidige omstandigheden, niet definitief oplossend. Met name het zware transportverkeer en de 
drukkere momenten richting Allsafe zullen een probleem blijven. 
Veilig Verkeer Nederland is dan ook van mening vooralsnog een negatief advies uit te brengen over 
deze casus met betrekking tot de te verwachten verkeersveiligheid voor (snor)fietsverkeer en 
voetgangers. 
 
 

 
foto 7: optionele verplaatsing van inrit langs zijkant pand naar achterzijde (zie busje en aanhanger) 
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foto 8: situatie achterzijde pand Allsafe, thans de uitgang  
 
 

Afsluitend: 
Voor de goede orde zij nog vermeld, dat gelet op de verkeersveiligheidssituatie aan de Fascinatio 
Boulevard ter hoogte van perceel 702 en de eventuele meerwaarde ervan, ervoor gekozen is 
vooralsnog geen contact op te nemen met het management van All Safe Miniopslag.  
 

Totstandkoming advies 
 
Dit advies is namens Veilig Verkeer Nederland opgesteld door:  

, Verkeerskundig Consulent, Veilig Verkeer Nederland. 
 
 

Vragen of opmerkingen 
 
Voor vragen of opmerkingen over dit advies kunt u contact 
opnemen met uw dichtstbijzijnde regiokantoor van Veilig Verkeer 
Nederland. Zie hiernaast voor gegevens.
 
 

Tot slot 
 
Voor gratis adviezen als deze is Veilig Verkeer Nederland 
behalve van vrijwilligers ook voor een groot deel afhankelijk van 
financiële bijdragen van derden. Help daarom mee deze dienst in 
stand te houden. Met uw steun kunnen ongelukken worden 
voorkomen. Word vrijwilliger of lid van Veilig Verkeer Nederland 
of doneer via www.veiligverkeernederland.nl

Meer informatie 
gegevens van VVN 
 
Stationsstraat 79a 
3811 MH Amersfoort 
 
De Knobben 100 
9202 XJ Drachten 
 
Beekstraat 54 
6001 GJ Weert 
 
Postbus 66 
3800 AB Amersfoort 
 
088 524 88 00 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur) 
info@vvn.nl 
www.vvn.nl 
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BIJLAGE 1 (fotoreportage): 
 

 
foto 9 

 
foto 10 

 
foto 11 

 
foto 12 

 
foto 13 

 
foto 14 

 
foto 15 

 
foto 16 

 
foto 17 

 
foto 18 
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BIJLAGE 12: TWIJFEL BIJ VERKEERSAMBTENAAR GEMEENTE OVER INRIT 
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BIJLAGE 13: OMGEVINGSVERGUNNING INRIT: AANWIJZINGEN & VOORWAARDEN  
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BIJLAGE 14: EMAIL AAN WOP-FASCINATIO: DETAILHANDEL ALLSAFE  
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BIJLAGE 15: BIJLAGEN DIE ONDERDEEL WAREN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING 

 

 

 

De “Brief aan gemeente inzake interesse kavel (15 december 2016)” is niet in deze lijst van bijlagen 

opgenomen.  
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BIJLAGE 16: PERSBERICHT: ALLSAFE NEEMT  BELANG IN BANDENTHUIS.NL  
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BIJLAGE 17: RECHTER: WEBWINKEL IS DETAILHANDEL 

 

 

 
Betreft: ECLI:NL:RBZUT:2012:BX4947, Rechtbank Zutphen, datum uitspraak 17-08-2012. 
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BIJLAGE 18: BESTEMMINGSPLAN: BEDRIJVEN EN DETAILHANDEL 

 

 

 
 
Het bestemmingsplan kent daarnaast de volgende definities:  
 

“1.14 Bedrijf: Een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, 
installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als 
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse 
vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 
uitgeoefende handelingen.” 
 

“1.30 Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop of te huur aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten 
verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik 
of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; horecadoeleinden worden 
hier niet onder begrepen.” 
 

“1.31 Detailhandel in volumineuze goederen: een detailhandelsbedrijf in de volgende te onderscheiden 
categorieën: 

a. detailhandel in volumineuze goederen, in auto's, boten, caravans, motoren, scooters, zwembaden, 
buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken en tenten, grove bouwmaterialen, 
landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen.” 
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Bijlage 19: HET BESLUIT WAARTEGEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT   (PAGINA 1/3) 
                   (uw kenmerk 153245 / 164930)  
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Bijlage 19: HET BESLUIT WAARTEGEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT   (PAGINA 2/3) 
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Bijlage 19: HET BESLUIT WAARTEGEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT   (PAGINA 3/3) 
 
 

 


