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Geacht College, 

Graag uw aandacht voor het volgende. Op 10 september jl. hebben wij (onze Albert Heijn 
franchisenemer dhr. Hendrikse en ondergetekende) op uw verzoek een presentatie aan uw College 
gegeven over de Albert Heijn in Zuidlaren. Deze presentatie was gebaseerd op een vergelijkbare 
presentatie die wij op 16 april van dit jaar aan de klankbordgroep Zuidlaren gegeven hebben. 

In deze presentatie hebben we uiteengezet welke grote problemen we met onze Albert Heijn op de 
huidige locatie ondervinden. De verkoopruimte van de Albert Heijn is ca. 60% te klein voor gangbare 
normen die Albert Heijn hanteert bij de huidige omzet. Dit betekent o.a. dat de klanten zeer geregeld 
gedurende de zomerperiode, de feestdagen en de weekenden, tot halverwege de winkel staan te 
wachten voor de kassa's. 
Ook de parkeerplaats is met 15 plaatsen veel te klein. Volgens onze normering kent de winkel 
daarmee een tekort van 58 parkeerplaatsen. Dit zorgt voor overlast in de buurt en betekent in 
combinatie met de huidige laad/lossituatie dat er regelmatig onveilige situaties voor het publiek 
ontstaan. Aangezien we al sinds 2006 met uw gemeente over deze situatie spreken, vragen wij ons 
serieus af hoelang onze klanten deze situatie nog accepteren. 

We hebben u verteld dat de huidige omzetgroei van de Albert Heijn in Zuidlaren stagneert en dat de 
afvloeiing naar andere kernen rondom Zuidlaren toeneemt. In de presentatie hebben we het belang 
van een goede Albert Heijn voor Zuidlaren aangegeven. De Albert Heijn in Zuidlaren als werkgever 
van ca. 100 medewerkers en op dit moment de grootste initiator van koopstromen met dus een 
belangrijke economische functie. Tevens vervult zij een belangrijke maatschappelijke functie als 
ontmoetingsplek of boodschappenvoorziening in de buurt. 

Vervolgens hebben wij de visie vanuit Ahold op de Albert Heijn in Zuidlaren gegeven. Zuidlaren is 
een belangrijk marktgebied voor Albert Heijn. Hans Hendrikse en Ahold willen dan ook graag een 
toekomstbestendige Albert Heijn in Zuidlaren exploiteren. Dit willen we doen met een combinatie van 
Albert Heijn, Etos en Gall&Gall met een totaal oppervlakte van 2500 m^ (BVO). Daarbij wensen we 
ca. 100 beschikbare parkeerplaatsen voor onze klanten. 
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Uit de gesprekken met de inwoners van Zuidlaren (klanten, ondernemers en klankbordgroepleden) 
blijkt duidelijk dat zij ook vinden dat de huidige problemen van Albert Heijn in Zuidlaren opgelost 
moeten worden en dat zij graag een volwaardige Albert Heijn in Zuidlaren willen. Uit de visie van de 
klankbordgroep, die aan uw college verstrekt is, blijkt dan ook dat zij het belang van een volwaardige 
Albert Heijn in Zuidlaren volledig onderschrijven. Wij zijn blij dat de Klankbordgroep deze visie met 
ons deelt. 

Zoals u weet zijn er in en rond het centrum maar weinig mogelijkheden om een dergelijke grote 
toekomstbestendige Albert Heijn te realiseren. In de presentatie is aangegeven dat er een 
mogelijkheid is voor een relocatie naar de Prins Bemardhoeve of een herontwikkeling aan de 
Stationsweg. Daarbij hebben wij duidelijk aangegeven dat Ahold en dhr. Hendrikse alleen zullen 
investeren indien er op een van beide locaties een minimum Programma van Eisen gerealiseerd kan 
worden met: 

• Een verhuurbaar vloeroppervlakte van 2000 m^ t.b.v. Albert Heijn 
• een winkelvloeroppervlakte van ca 1500 m^ (ca 36 x 41 m )̂ 
• met goede zichtbaarheid en uitstraling 
• ca. 95 parkeerplaatsen beschikbaar voor Albert Heijn klanten 
• Goede en directe aansluiting van parkeren op de entree. 
• Goede bereikbaarheid 
• Gescheiden klanten- en goederenstroom 
• Veilige vrachtwagenrouting en laad-/losplek 

Zoals aangegeven zijn Ahold en dhr. Hendrikse alleen bereid om te investeren indien aan alle 
bovengenoemde voorwaarden voldaan kan worden. Hierbij willen wij uitdrukkelijk aangeven dat 
daarbij natuurlijk wel een rendabele businesscase mogelijk moet zijn. 

Voor een relocatiemogelijkheid naar de Prins Bemardhoeve hebben we huurafspraken gemaakt met 
Leijten Vastgoed waarin voldaan kan worden aan alle genoemde criteria. 
Wij hebben tevens onderzocht cf ook bij een herontwikkeling aan de Stationsweg aan deze criteria 
voldaan kan worden. In dit verband zijn er 6 mogelijke varianten bekeken. De conclusie van dit 
onderzoek hebben wij in de presentatie aan uw College op 10 september jl. kenbaar gemaakt. De 
conclusie luidt dat een herontwikkeling aan de Stationsweg op de huidige locatie ruimtelijk haalbaar 
is wanneer het parkeren kan plaatsvinden op de naastgelegen Brink. Wij hebben begrepen dat dit 
politiek niet acceptabel is. Een andere variant welke door uw ambtenaren aangedragen is, betreft 
een herontwikkeling deels op het terrein van het Groene Kruisgebouw met toepassing van parkeren 
op het dak. Deze optie is ruimtelijk redelijk inpasbaar. 
De beide genoemde varianten zijn daarnaast op economische haalbaarheid onderzocht. Hieruit blijkt 
dat zij beiden door de benodigde vastgoedverwerving en de hoge kosten van een tijdelijke Albert 
Heijn volstrekt niet haalbaar zijn. Ahold en dhr. Hendrikse zullen daarom niet investeren in een 
herontwikkeling op de huidige locatie. 

Nu blijkt dat de vestiging van een Albert Heijn die voldoet aan de minimale eisen van Ahold en 
dhr. Hendrikse niet in het lint mogelijk is, doen wij een dringend beroep op u om medewerking te 
verlenen aan de verplaatsing van Albert Heijn naar het uiteinde van het winkellint op het terrein van 
de Prins Bemardhoeve. 
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We hebben met Leijten Vastgoed overeenstemming over een toekomstbestendige supermarkt die 
zoveel mogelijk gericht is op aansluiting met het bestaande winkellint. Daarnaast zijn wij in 
afrondende onderhandeling met de formule Action om op onze achter te laten plek een "trekker" van 
formaat te krijgen. Met deze ontwikkelingen zijn wij van mening dat de afvloeiing naar andere kernen 
gestopt kan worden en de koopstromen richting de kern Zuidlaren een toename zal gaan laten zien, 
waarvan ook de zittende winkeliers in het lint zullen profiteren. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
Ahold Real Estate S^Construction BV 

Hermail DeCT^esnè^Ahon 
Hans Hendrikse, Albert Heijn Hendrikse BV 

Direct nummer: (088) 659 38 89 
Email: herman.dechesne@ahold.com 
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