Provincia Ie Staten P,r*iderernpt4iit
Provincie Zeeland

Vragen van het statenlid SGP ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2008 nummer 095.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Detailhandel Leisurecenter Koegorspolder Terneuzen
(ingekomen 08-04-2008)
1.

Heeft het college kennis genomen van
de ontwikkelingen qua detailhandel in
de Koegorspolder en mogelijk Kennedylaan West te Terneuzen?

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Ja, het college is op de hoogte van het
voornemen van college B&W om Perifere
en Grootschalige detailhandel (PDVIGDV)
mogelijk te maken bij de skihal.

ja, welke verantwoordelijkheid heeft 2.
Provincie op dit gebied?

Omdat het om een voornemen gaat van
college B&W heeft formeel gezien de provincie nog geen verantwoordelijkheid hierin. Feit is dat de provincie de (inter)regionale afstemming op het gebied van detailhandelsontwikkelingen mede als haar verantwoordelijkheid ziet. De provincie zal
hiertoe het initiatief nemen indien gemeente(n) dit nalaten.

3.

Heeft afstemming plaats gevonden
3.
tussen de Provincie en de gemeente
Terneuzen met betrekking tot het plan
voor bovenregionale detailhandel en
brancheinvulling in de Koegorspolder?

Er is nog geen sprake van een definitief
plan dus afstemming heeft nog niet plaatsgevonden. Er heeft slechts een consultatie
plaatsgevonden.

4.

Hoe verdraagt zich deze invulling met 4.
het bestaande Provinciale beleid (Integraal OrngevingsPlan)?

Er is nog geen sprake van een definitieve
invulling.

5.

Welke detaillhandelsontwikkelingen
5.
zijn in de Koegorspolder wel en welke
zijn niet mogelijk vanuit het Provinciale
beleidskader?

Conform het rijks en provinciaal beleid is
geen enkele detailhandel, met uitzondering
van ondergeschikte en gerelateerde verkoop aan het concept van het leisurecenter mogelijk (voor afspraken met het Rijk
zie bijlage: Reactie Rijk op de brief van het
IPO d.d. 23 februari 2006 over perifere
detailhandel)

6.

Indien het College van Gedeputeerde 6.
Staten nog een standpunt dient in te
nemen m.b.t. een verklaring van geen
bezwaar ten aanzien van genoemde
ontwikkelingen: heeft u het voornemen
Provinciale Staten vooraf haar mening
kenbaar te laten maken indien detailhandelsontwikkelingen afwijken van
het vigerende Provinciale beleid?

Voor het afgeven van een Verklaring van
Geen Bezwaar kan, afhankelijk van de
definitieve invulling, een omgevingsplanafwijking in het geding zijn.
In dat geval dient GS een voornemen tot
afwijking voor te leggen aan de Provinciale
Commissie voor het Omgevingsbeleid
(PCO) en Provinciale Staten hierover te
informeren. Voor de goede orde op een

eerdere aanvraag van de gemeente heeft
de provincie een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor een invulling met
een Intratuin, een wokrestaurant, een bowling en kegelcentrum, een wellness center
en ondergeschikte detailhandel op het
gebied van ski-atributen.

8.

Zo ja, wanneer en op welke wijze worden Provinciale Staten hierbij betrokken?

7.

Provinciale Staten worden via een brief van
GS geïnformeerd wanneer besloten is tot
een omgevingsplanafwijking.

Zo nee, welke argumenten liggen hier
aan ten grondslag?

8.

n.v.t.
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Kabinetsreactie IPO richtlijnen perifere detailhandel

Hierbij doen wij de reactie van het kabinet toekomen op de door het IPO voorgestelde
richtlijnen met betrekking tot perifere detailhandel. Het IPO heeft het kabinet in zijn brief
van 23 februari 2006 een voorstel gedaan, waarna het is besproken in het reguliere
overleg met IPO en VNG.Bij de kabinetsreactie is tevens het resultaat van het overleg
van het IPO met het bedrijfsleven betrokken.
De Nota Ruimte

De Nota Ruimte (par. 2.3.2.6., locatiebeleid, PKB-tekst) heeft als uitgangspunt meer
ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Maar nieuwe vestigingslocaties voor de
detailhandel mogen niet ten koste gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in
wijkwinkelcentra en binnensteden. Gemeenten dienen de mogelijkheid te hebben om in
bestemmingsplannen een aparte bestemming voor perifere detailhandel op te nemen. De
provincies stellen gezamenlijk richtlijnen op met betrekking tot branchebeperkingen voor
perifere detailhandel, die vervolgens door het kabinet worden geaccordeerd. Deze
specifieke uitspraken over detailhandel zijn in de Nota Ruimte terechtgekomen als gevolg
van de motie Van Bochove.
Voorstel van het IPO
Het IPO constateert dat de doelstellingen van het vestigingsbeleid voor perifere
detailhandel door alle provincies in het beleid zijn opgenomen. De provincies hebben
weinig behoefte aan een strikte uniforme uitwerking van de algemene doelen van de Nota
Bezoekadres

Doorkiesnummer

Telefax

Bezuidenhoutseweg 20, Den Haag

070-379 7608

070-379 6095

Hoofdkantoor

Telefoon (070) 379 89 11

Behandeld door

Bezuidenhoutseweg30

Telefax (070) 347 40 81

Van Wijklfg

Postbus 20101

Email ezpost@minez.nl

2500 EC 's-Gravenhage

Website www.minez.nl

Venoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden

Ruimte. De voorkeur gaat uit naar regionaal maatwerk, dat rekening houdt met
verschillen in vestigingsomstandigheden. De gezamenlijke richtlijnen zijn daarom
bedoeld als een minimumpakket.
De gezamenlijke provinciale richtlijnen benoemen de in gemeentelijke
bestemmingsplannen op te nemen branchebeperkingen voor perifere detailhandel.
Aangegeven wordt dat het moet gaan om detailhandel voor niet-frequente doelgerichte
aankopen, wanneer deze moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden. Thematische
ontwikkelingen zijn toegestaan als aangrenzend aan bestaande centra er geen plek is en
het thema specifiek aan perifere locaties is gebonden.
De richtlijnen geven ook aan dat perifere vestiging het gevolg kan zijn van de
grootschaligheid van de betreffende winkelactiviteit en de bovenlokale functieheikwijdte.
In dat geval worden nadere eisen gesteld, zoals aan de bereikbaarheid. Uit onderzoek
moet blijken dat geen ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur plaatsvindt.
Reactie van het kabinet
ALGEMEEN

In de Nota Ruimte is nieuw integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen
geformuleerd, dat in de plaats is gekomen van onder meer het locatiebeleid voor Perifere
en Grootschalige Detailhandelsvestiging (PDVIGDV-beleid). Doel van het nieuwe beleid
is ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Omdat op nationaal niveau geen
standaardrecept kan worden voorgeschreven is het beleid gedecentraliseerd naar de
provincies zodat regionaal maatwerk kan worden geleverd. Dit maatwerk kan voorkomen
dat behalve ongewenste ontwikkelingen ook wenselijke ontwikkelingen aan Nederland
voorbijgaan, zoals hoogwaardige regionale winkelcentra.
Aan de specifieke beleidsuitspraken over perifere detailhandel ligt de overweging ten
grondslag dat geen aantasting mag optreden van de bestaande verzorgingsstructuur wat
betreft de detailhandel door een sterke toename van grootschalige perifere detailhandel
(zie de aan de tekst van de Nota Ruimte ten grondslag liggende motie Van Bochove C.S.).
Bij de uitwerking van de richtlijnen heeft het IPO hiermee rekening gehouden.
Het voorstel van het IPO vraagt meer dan waar de Nota Ruimte om vraagt: in feite wordt
het hele locatiebeleid voor detailhandel bestreken. Behalve de perifere detailhandel
komen ook weidewinkels en grootschalige detailhandel aan de orde. Uit een oogpunt van
overzichtelijkheid en rekening houdend met de onderlinge samenhang kan de gekozen
benadering echter positief worden gewaardeerd, temeer daar de Tweede Kamer bij de
behandeling van de Nota Ruimte breed zijn zorg uitte over het fenomeen weidewinkels.
Vestiging daarvan wordt in de gezamenlijke richtlijnen niet toegestaan.

Op basis van het algemene beleid van de Nota Ruimte en de sturingsfilosofie ligt het in
de rede om de voorgestelde richtlijnen op de volgende twee criteria te toetsen:
l. Bieden de voorgestelde richtlijnen voldoende ruimte voor (nieuwe)
ontwikkelingen, zoals hoogwaardige regionale winkelcentra? Blijft er voldoende
ruimte voor regionaal maatwerk op dit gebied?
2. Wordt gemeenten daadwerkelijk de mogelijkheid geboden om in
bestemmingsplannen een aparte bestemming voor perifere detailhandel op te
nemen en is er voldoende ruimte voor lokaal maatwerk bij de invulling van de
branchebeperkingen?

RUIMTE
VOOR (NIEUWE) ONTWIKKELINGEN EN REGIONAAL MAATWERK
Wat betreft de vraag of de richtlijnen voldoende ruimte bieden aan nieuwe
ontwikkelingen constateert het kabinet dat met deze richtlijnen een procesmatige aanpak
wordt ontwikkeld, die de mogelijkheid geeft om elke keer de afweging te maken of
nieuwe ontwikkelingen in, dan wel aan, de bestaande winkelgebieden mogelijk zijn. De
prioriteit ligt bij het vitaal houden van de bestaande centra en het voorkomen dat te
gemakkelijk en te snel de vlucht naar buiten wordt genomen (vanwege bijvoorbeeld
kosten, complexiteit opgaven en bereikbaarheid). Zorgvuldig en meervoudig
ruimtegebruik en het in goede banen leiden van de mobiliteit (duurzaamheid),
functiemenging en krachtige steden zijn de beleidsmatige uitgangspunten die hierbij een
belangrijke rol spelen. In steden en dorpen waar sprake is van revitalisering en
herstructurering zal om deze redenen ingezet moeten worden op het zoveel als mogelijk
accommoderen van nieuwe detailhandelsvestigingen in en aan de bestaande centra.
Mocht er geen ruimte zijn in en aan de bestaande centra, bijvoorbeeld vanwege omvang,
aard of schaal van de voorzieningen, dan moeten nieuwe ontwikkelingen niet worden
tegengegaan, maar aansluitend op het stedelijk gebied plaats geboden worden. Dit sluit
aan bij het in de Nota Ruimte opgenomen principe van het bundelingsbeleid. Nieuwe
ontwikkelingen (ook in de detailhandel) kunnen goed plaatsvinden binnen het door de
provincies uitgewerkte bundelingsbeleid en de 'aangewezen' bundelingsgebieden. Binnen
het bestaand of toekomstig stedelijk gebied moeten ook nieuwe centra kunnen ontstaan.
In de streekplannen kunnen de provincies aangeven welke onderdelen van het
detailhandelbeleid zij van provinciaal of bovenlokaal belang achten (zoals grootschalige
detailhandel met een bovenlokale invloedsfeer) en hoe zij daaraan invulling geven.
Naar mening van het kabinet zijn de kwaliteit van regionale winkelcentra en
complementariteit tussen winkelgebieden onderling daarbij belangrijke aandachtspunten
(in elk geval voorzover hierbij bovenlokale aspecten in het geding zijn). Het gaat immers
niet per definitie om een tegenstelling tussen bestaande en nieuwe centra. Een algemene
inhoudelijke richtlijn hiervoor is echter moeilijk te geven, aangezien de situatie,

uitwerking en invulling per provincie en per gemeente kan verschillen. Hetzelfde geldt
voor het wegnemen van ruimtelijke knelpunten in en om bestaande winkelcentra. De
keuze van de provincies voor regionaal maatwerk en het afwijzen van strikte
uniformering is in lijn met het streven van het kabinet naar minder regulering en kan er
derhalve van harte mee instemmen. Vanuit die optiek kan eveneens van harte worden
ingestemd met het achterwege laten van specifieke richtlijnen voor nevenassortimenten,
verkoop aan consumenten buiten specifieke detailhandelslocaties en ondersteunende
detailhandel op bedrijventerreinen.
GEMEENTELIJKE
BESTEMMINGSPLANNEN EN LOKAAL MAATWERK
Het tweede criterium heeft betrekking op de doorwerking van de richtlijnen in
bestemmingsplannen en de beleidsruimte die gemeenten daarbij wordt gelaten. In de Nota
Ruimte is aangegeven dat de gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om in
bestemmingsplannen een aparte bestemming voor perifere detailhandel op te nemen.
Beleidsmatig voorzien de richtlijnen hierin. In het overleg is van de zijde van de VNG de
wens naar voren gebracht om deze mogelijkheid ook wetteíijk te verankeren. Het
voordeel daarvan is dat er volstrekte duidelijkheid bestaat over de vraag of "branchering"
in bestemmingsplannen al dan niet is toegestaan. In de bestaande jurisprudentie is dit
alleen mogelijk als de ruimtelijke relevantie kan worden aangetoond.
Vanuit de verantwoordelijkheid van het Rijk om de mede-overheden zo goed mogelijk te
faciliteren bij hun taak om de in de Nota Ruimte nagestreefde basiskwaliteit tot stand te
brengen kan het kabinet de wenselijkheid van een wettelijke verankering onderschrijven.
In principe is het mogelijk om in het kader van de nieuwe Wro en het nieuwe Bro te
regelen dat branchering in bestemmingsplannen is toegestaan. Een dergelijke bepaling is
vergelijkbaar met het opnemen van woningbouwcategorieën in het bestemmingsplan en
een regeling daarvoor is ook in voorbereiding. De benodigde algemene wijziging van het
wetsvoorstel voor de nieuwe Wro is al opgenomen in het wetsvoorstel
Grondexploitatiewet. Deze wijziging dient reeds als basis voor regeling van
woningbouwcategorieën in het Bro. Het kabinet is bereid ook een regeling voor de
branchering in het Bro op te nemen.
Tot de inwerkingtreding van de nieuwe Wro en het Bro zal moeten worden gewerkt met
de huidige WRO. Anticiperend op de definitieve regeling kan op grond van de tekst van
de Nota Ruimte branchering ook onder de huidige WRO worden toegestaan als onderdeel
van het begrip "goede ruimtelijke ordening". In het verleden heeft het PDVIGDV-beleid
(destijds vastgelegd in een beleidsbrief) op een dergelijke wijze doorwerking gehad.
Overigens blijft daarbij gelden dat er sprake moet zijn van ruimtelijke relevantie. Deze
ruimtelijke relevantie kan worden onderbouwd door middel van een structuurvisie.

Uiteraard is het niet de bedoeling om inhoudelijk terug te keren tot het vroegere
PDVIGDV-beleid. Dit had een te dwingend karakter en gaf de gemeenten te weinig
ruimte om de branchering zelf in te vullen. De voorgestelde richtlijnen zijn op dit punt
terecht terughoudender. Het kabinet gaat er vanuit dat de opsomming van
inpasbaarheidsargumenten en branches in richtlijn 5 bedoeld is als voorbeeld.

Conclusie
Al met al kan het kabinet zich goed vinden in de door het IPO voorgestelde lijn. Het biedt
invulling aan de Nota Ruimte en de motie Van Bochove en de richtlijnen laten voldoende
vrijheid aan provincies voor decentraal beleid. Het kabinet gaat derhalve accoord met de
door de provincies gezamenlijk opgestelde richtlijnen en bijbehorende overwegingen.
Om de gemeenten in staat te stellen in bestemmingsplannen een aparte bestemming voor
perifere detailhandel aan te geven zal het kabinet uitwerken hoe een en ander
planologisch in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening wordt geregeld.
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Perifere detailhandel

Geachte mevrouw Dekker,
Als gevolg van een motie van de Tweede Kamer is in de Nota Ruimte vastgelegd dat de provincies
gezamenlijke richtlijnen opsteilen met betrekking tot branchebeperkingen voor de perifere detailhandel;
deze richtlijnen worden door het kabmet geaccordeerd. Om bier .vroegtijdig en adequaat op in te spelen
hebben de provincies hun huidige beleid met betrekking tot de vestiging van perifere en grootschalige
detailhandel naast elkaar gelegd. De algemene conclusie die hieruit is getrokken brengen wij hierbij
onder uw aandacht. Verder leggen de provincies een pakket van richtlijnen aan u voor.

De provincies vertrouwen ei op dat u hun aanpak met betreklang tot de perifere detailhandel in het
bestuurIijke overleg van 13 maart aanstaande kunt onderschrijven. Wij verzoeken u over de provinciale
uitvoering van dit onderdeel van de Nota Ruimte op een geschikt moment namens het kabinet
mededeling aan de Tweede Kamer te doen.
Aigemene concIusfe
De algemene conclusie is dat de Nota Ruimte voor wat betreft het beleid voor de vestiging van perifere
detailhandel op dit moment al afdoende in het provinciale beleid is verankerd. De vrees dat door de
decentralisatie van het beleid er onvoldoende grip zou zijn op het vestigingsbeleid van vooral de perifere
detaiihandel kunnen de provincies hiermee wegnemen.
De achtergrond van de Kamennotie is dat het detailhandelvestigingsbeleid,dat een onderdeel is van het
totale locatiebeleid, niet ten koste mag gaan van de bestaande detailhandelstructuur in wijkwinkelcentra
en binnensteden. Daarnaast is er vrees voor de opkomst van %eidewinkels" (grote winkels in voedingen genohniddelen solitair buiten de bebouwde kom).
De doelstellingen van het vestigingsbeleid voor perifere detailhandel zijn door alle provincies in het
beleid opgenomen. De bestaande detailhandelstructuur wordt ondersteund en beschermd. In alle
provincies zijn weidewinkels expliciet in het beleid verboden. Voor relevante ontwikkelingen van andere
grootschalige publieksvoorzieningen, zoals leisure, wordt eveneens beleid vastgesteld.
Onderling is afgesproken dat ook in de toekomst het accent zal blijven liggen op het behoud van het
kernwinkelapparaat en het voorkomen van weidewinkels.
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Gezameiiìijke richtlijnen met betrekking tot branchebeperkingen
Aan een strikte uniforme uitwerking van de algemene doelen van de Nota Ruimte hebben de provincies
; zelf weinig behoefte. De vestigingsomstandigheden van de detailhandel verschillen onderling en

regionaal maatwerk is effectiever dan een landelijke eenheidssaus. Dat laat onverlet dat de provincies
gevolg geven aan de verplichting van de Nota Ruimte om gezamenlijke richtlijnen op te stellen met
betrekking tot branchebeperkingen voor de perifere detailhandel. Het gaat hierbij om een
minimumpakket, waannee een gezamenlijke 'bodem in het beleid van iedere provincie wordt gelegd.
Sommige provincies gaan daar overheen en voeren een strenger beleid.
De hierna genoemde richtlijnen zijn ontleend aan het onlangs vastgestelde nieuwe Streekplan
Gelderland. U hebt met dit streekplan ingestemd.
Bij de richtlijnen worden de volgende omschrijvingen van de begrippen "perifeer" en "grootschalig"
gehanteerd. Perifeer betreft de liggìng van voorzieningen ten opzichte van
bestaande
winkelconcentraties, maar binnen hestaand of te ontwikkelen stedelijk gebied; daarbuiten spreekt men m
dit kader van weidewinkels. Grootschalig betreft de omvang van voorzieningen, die wordt onderscheiden
naar aard, schaal of functie.
De richtlijnen luiden als volgt:
Almeen
1. De positie van de bestaande winkelgebieden heeft prioriteit. Ruimte voor veranderingen wordt
geboden onder de voorwaarde dat de bestaande voorzieningensâructuur niet duurzaam wordt
aangetast (leegstand, verpaupering en dergelijke).
2. Vernieuwing en uitbreiding vinden plaats binnen of onmiddellijk grenzend aan .bestaande
winkelgebieden. Zijn geen geschikte locaties voorhanden, dan is ontwikkeIing van nieuwe locaties in
het stedelijke gebied mogelijk
3. Vestiging van detailhandel in het buitengebied (de zogenaamde "weidewinkels") is niet toegestaan.
4. Grootschalige winkelvoorzieningen worden bij voorkeur geaccommodeerd op binnenstedelijke
locaties. Voorzieningen die hier niet ondergebracht kunnen worden, worden met inachtneming-van
richtlijn 9 geaccommodeerd op randstedelijke (perifere) locaties.
Perifeer branchegericht
5. Detailhandel voor niet-frequente doelgerichte aaiikopen is alleen op perifere locaties toegestaan als
deze moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden vanwege de volumineuze aard, brand- en
explosiegevaar en de dagelijkse bevoorrading (mals auto's, boten, caravans, tuincentra,
bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en wonmginrichting waaronder meubels).
6. Thematische ontwikkelingen zijn toegestaan (zoals wonen, outdoor) als aangrenzend aan bestaande
centra er gem plek is m het thema specifiek aan de perifere locaties is gebonden.
perifeer omvanneericht
7. Grootschalige detailhandel met een bovenlokale functie/reikwijdte dient aan te sluiten bij bestaande
detailhandelconcentraties en goed bereikbaar te zijn met openbaar vervoer en auto. Zijn geen
geschikte locaties voorhanden, dan is ontwikkeling van nieuwe locaties in het stedelijke gebied
mogelijk
8. Clusters van grootschalige detailhandelvoorzieningen (eventueel in combinatie met leisure) kunnen
alleen worden geconcentreerd in stedelijke netwerken en stedelijke centra nabij centrahooppunten
met een bovenregionale functie.
9. De ontwikkeling van (een cluster van) grootschalige detailhandel mag geen op basis van een te eisen
onderzoek aan te tonen ontwrichtingvan de bestaande detailhandelstructuurtot gevolg hebben.
Specifieke richtlijnen met betrekking tot nevenassortimenten op perifere locaties, consumentenverkoop
buiten specifieke detailhandellocaties en ondersteunende detailhandel op bedrijventereinen zijn buiten
het gezamenlijke pakket gelaten. De provincies zullen op dit onderdeel een eigen gedragslijn volgen.
Sommige provincies rekenen zulke ontwikkelingen primair tot het beleidsdomein van de gemeenten.
Ook kan de handhaafbaarheid problemen opleveren. Uiteraard wordt er op toegezien dat hierlangs geen
sluiproute ontstaat naar perifere detailhandel.

Een onlangs verschenen studie van het Ruimtelijk Planbureau onderstreept dat de provincies alert
moeten zijn op de marktontwikkelingen. Onderling is afgesproken om de ervaringen op het gebied van
de vestiging van detailhandel regelmatig uit te wisselen. Regionaal onderhouden de provincies contacten
met de verschillende brancheorganisaties.

Een afschrift van deze brief sturen wij aan staatssecretaris mevrouw ir. C.E.G. van Gennip van
Economische Zaken.
Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG,

