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Onderwerp:

voorgenomen besluit op verzoek van Ahold over verplaatsing van de
AH supermarkt in Zuidlaren

Geachte raadsleden.
In oktober vorig jaar kregen wij het verzoek van Ahold om medewerking te verlenen aan het verplaatsen van de
AH supermarkt aan de Stationsweg naar de voorzijde van het voormalige PBH-complex (bijlage 1). Vanochtend
hebben wij als college, vanuit onze rol als toetser van ruimtelijke plannen en initiatieven, een standpunt
(voorgenomen besluit) ingenomen op dit verzoek. Met deze brief informeren wij u daarover
In het centrumgebied van Zuidlaren is behoefte aan twee volwaardige fullservice supermarkten
Wij hebben BroekhuisRijs Advisering gevraagd om de distributieve berekeningen uit de marktanalyse van 2008
van WPM voor het centrumgebied van Zuidlaren te actualiseren. De betreffende rapportage is u bekend, maar
nogmaals bijgevoegd (bijlage 2). Wij onderschrijven de berekeningen en bevindingen in de rapportage.
Volgens BroekhuisRijs Advisering is er in de dagelijkse sector ruimte in de markt aanwezig voor uitbreiding van
het aanbod. Voor een kern als Zuidlaren is het goed als de twee fullservice supermarkten ongeveer dezelfde
functie kunnen vervullen. Landelijk kennen kernverzorgende supermarkten vaak een oppervlakte van 1.500 tot
2.000 m^ winkelvloeroppervlakte (wvo), oftewel het voor winkelend publiek toegankelijke deel van een winkel.
Met een dergelijke oppervlakte zijn ze voldoende groot om de toekomst positief in te kunnen gaan en kunnen ze
het assortiment bieden waar de consument tegenwoordig om vraagt De AH supermarkt heeft op dit moment
730 m^ WVO, wat gezien de functie van de supermarkt gering is. Een vergroting van de AH supermarkt met
1.000 m2 WVO en de geplande vergroting van Jumbo (omgevingsvergunning is verleend) passen in het
toekomstbeeld, aldus BroekhuisRijs Advisering.
De klankbordgroep Centrumplan Zuidlaren en de Zuidlaarder Ondernemersvereniging (ZOV) onderschrijven dat
het centrumgebied van Zuidlaren behoefte heeft aan twee volwaardige supermarkten. Daarbij wordt onderkend
dat de huidige AH supermarkt aan de Stationsweg hieraan niet voldoet en zou moeten uitbreiden. Dat is ook
wat Ahold wil. Ahold ziet daarvoor echter geen mogelijkheden op de huidige locatie aan de Stationsweg.
Daarom heeft Ahold de gemeente gevraagd mee te werken aan een verplaatsing naar de voorzijde van PBH.
Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding op de huidige locatie aan de Stationsweg
De eind 2012 ingestelde klankbordgroep heeft in juli vorig jaar haar advies uitgebracht De klankbordgroep
adviseert afte zien van uitbreiding van de bestemmingsplancapaciteit voor retail. De modernisering van AH zal
primair binnen het bestaande winkellint moeten plaatsvinden, bij voorkeur op de huidige locatie, gebruik
makend van de kansen die deze locatie biedt. De gemeente wordt gevraagd hier in planologische zin
aan mee te werken.
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Naar aanleiding van dit advies zijn door ons en Ahold zeven varianten in het bestaande lint onderzocht, vijf op
de huidige locatie en twee op de locatie van garage Roelfsema (bijlage 3). De varianten zijn beoordeeld aan de
hand van de volgende uitgangspunten:
• Volwaardigheid en toekomstbestendigheid op basis van rapportage BroekhuisRijs Advisering: minimaal
1.500 m^ WVO (2.000 m^ bruto);
Goede bereikbaarheid;
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein (minimaal 90 parkeerplaatsen);
Bevoorrading gescheiden van bezoekers;
Inpasbaar in de omgeving;
Geen dan wel verdedigbare hinder voor de directe omgeving.
Ondanks dat het in principe gaat om een ruimtelijke afweging, is ook naar de economische uitvoerbaarheid
gekeken.
Het betrof de volgende varianten:
1. huidige locatie + parkeren Telefoonstraat/brink voor De Vlindertuin
2. huidige locatie + parkeren op brink voor De Vlindertuin
3. huidige locatie + parkeren ondergronds
4. huidige locatie + parkeren Groene Kruisgebouw
5. huidige locatie + parkeren op maaiveld en dak
6. garage Roelfsema + parkeren op maaiveld
7. garage Roelfsema + parkeren ondergronds en op maaiveld
Uitkomst
Herontwikkeling van de locatie garage Roelfsema met een supermarkt lijkt geen reële optie. Bij de variant met
parkeren op maaiveld wordt de benodigde parkeercapaciteit niet gehaald. Tevens vindt er geen scheiding
plaats van bezoekersverkeer en bevoorrading. Een oplossing met ondergronds parkeren is economisch niet
haalbaar
Voor alle 5 onderzochte varianten op de huidige locatie geldt dat er, naast de panden Stationsweg 31, 31a en
35 ook panden aan de Telefoonstraat en Koningsstraat in de ontwikkeling moeten worden betrokken, om een
WVO van minimaal 1.500 m^ te kunnen realiseren.
Van alle varianten lijkt alleen variant 5 aan alle genoemde uitgangspunten te kunnen voldoen. Hierbij kan
worden opgemerkt dat bij de inpasbaarheid kanttekeningen zijn te plaatsen. Immers: de nieuwbouw omvat niet
alleen een gebouw met een bruto oppervlakte van 2.000 m^, maar ook een daarbij behorende
parkeergelegenheid deels op het dak. Een en ander brengt een niet te onderschatten toename van het aantal
verkeersbewegingen op de Stationsweg met zich. Rekening dient gehouden te worden met minimaal een
verdubbeling van het aantal voertuigbewegingen ter plaatse van de huidige locatie. Dit staat haaks op het
verkeersbeleid dat de laatste jaren voor de Stationsweg is gevoerd, waarbij is ingezet op een vermindering van
het aantal voertuigbewegingen. Daarvoor heeft er een herinrichting plaatsgevonden en is er een by pass
aangelegd.
Bovendien is de realisatie van een dergelijk volume van 2.000 m^ een relatief forse ingreep in het kleinschalige
lint in het beschermd dorpsgezicht Tevens leidt het naar verwachting tot hinder (geluid, zicht) voor direct
omwonenden. Ten slotte zijn de Koningsstraat en Telefoonstraat niet geschikt voor zoveel autoverkeer en
bevoorrading.
Een bijkomend probleem bij de onderzochte varianten op de huidige locatie, maar ook de variant op garage
Roelfsema met parkeergarage (zoals al genoemd), is de economische uitvoerbaarheid. Meerdere panden
moeten worden aangekocht. Daarnaast zal moeten worden voorzien in een tijdelijke winkel elders in het dorp.
Hiermee zijn hoge kosten gemoeid. Scherpe beoordeling van de aangeleverde ramingen bij deze variant
leveren een investeringsniveau met een tekort op de grondexploitatie van tenminste € 2 min.
Initiatiefnemer Ahold heeft, gelet hierop, aangegeven niet te willen investeren op de huidige locatie en ook niet
elders een tijdelijke winkel te willen openen om dan later weer op de huidige locatie terug te keren.

In theorie lijkt, met inachtneming van de eerder genoemde uitgangspunten, een uitgebreide Albert Heijn op de
huidige locatie ruimtelijk inpasbaar, echter is deze praktisch, vanwege de negatieve grondexploitatie, niet
realiseerbaar.
Standpunt Zuidlaarder Oondernemersvereniging (ZOV)
De ZOV heeft op 9 december 2013 haar eerder ingenomen standpunt van maart 2012 herzien:
1. De ZOV kiest voor het lint als gebied waar alle nieuwe retailontwikkelingen plaats moet vinden. Hierop
bestaan geen uitzonderingen.
2. De uitbreiding van de AH zal zich beperken tot een omvang gelijkwaardig aan de JUMBO. Dit metrage
is realiseerbaar op de huidige locatie.
3. Er zal geen retail gerealiseerd kunnen worden op de locatie van de PBH. De ZOV is bereid mee te
denken op welke manier deze locatie wel ingevuld zou kunnen worden.
4. Het parkeren van de AH verdient bijzondere aandacht.
Naar aanleiding hiervan heeft op 13 december jl. overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het
bestuur van de ZOV. Daarin heeft de ZOV kenbaar gemaakt zelf met een planidee voor een uitbreiding van de
AH op de huidige locatie te willen komen. Het planidee van de ZOV hebben wij op 17 december jl. ontvangen
(bijlage 4). Op 20 december jl. heeft daarover nog nader toelichtend overleg plaatsgevonden met een
vertegenwoordiging van het bestuur van de ZOV. Vervolgens hebben wij het planidee eveneens getoetst aan
de hand van de eerder genoemde uitgangspunten.
Gelet op onze uitgangspunten voldoet het planidee niet, omdat het ruimte biedt voor 1.300 m^ wvo. Daarnaast
kunnen er niet voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
Ook Ahold heeft het planidee van de ZOV beoordeeld en aangegeven dat het niet voldoet aan haar minimale
programma van eisen.
Conclusie
De noodzakelijke en gewenste uitbreiding van de AH supermarkt op de huidige locatie, of een andere plek in
het winkellint, is in onze ogen geen reële optie. Voor de gewenste opschaling moet daarom een alternatieve
locatie worden gevonden waar deze ruimtelijk wel goed is in te passen.
Voorzijde PBH-complex is een goed alternatief
Voor de opschaling van de AH supermarkt is een alternatieve locatie de voorzijde van het PBH-complex. De
voorzijde van de PBH biedt mogelijkheden om de opschaling ruimtelijk goed in te passen, goederen- en
bezoekersstromen te scheiden en voldoende parkeerplaatsen te realiseren.
Uiteraard zal een verplaatsing van de AH effect hebben op de huidige winkelstructuur, echter voor het goed
kunnen blijven functioneren van het winkelgebied van Zuidlaren zijn goed bereikbare volwaardige
toekomstbestendige supermarkten cruciaal. Dit vraagt om een keuze.
Wel verbinden wij aan een verplaatsing de nadrukkelijke voorwaarde dat de huidige locatie wordt heringevuld
met een subtrekker Wij sluiten daarbij aan bij het advies hierover van BroekhuisRijs Advisering. Daarin wordt
geopteerd voor het toevoegen van een formule in het niet dagelijkse segment. Ahold heeft aangegeven hiervoor
in gesprek te zijn met de Action. Verplaatsing kan dus alleen mits de herinvulling aantoonbaar contractueel is
vastgelegd.
Collegestandpunt
Hedenochtend hebben wij dan ook een voorgenomen besluit genomen tot het planologisch mogelijk willen
maken van de vestiging van een supermarkt op de voorzijde van de PBH. Een voorgenomen besluit omdat
voor de verplaatsing een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, wat voorbehouden is aan uw raad.
Wij onderschrijven de berekeningen en bevindingen in de rapportage van Broekhuis Rijs Advisering. Dit
betekent dat met uitbreiding en verplaatsing van alleen de AH supermarkt en de reeds vergunde uitbreiding van
de Jumbo supermarkt de aanwezige uitbreidingsruimte in het dagelijkse segment volledig is ingevuld.
Wij staan geen verdere uitbreiding van detailhandel op de voorzijde van de PBH voor Zowel niet in het
dagelijkse segmenL bijvoorbeeld in de vorm van toevoegen van een Gall&Gall en Etos, dan wel in het niet-

dagelijkse segment Versterking, kwaliteitsverbetering en toevoeging in het niet-dagelijkse segment zal plaats
moeten vinden in het bestaande winkelgebied. Daarvoor is naast voldoende ruimte ook
bestemmingsplancapaciteit aanwezig.
Verder proces
Deze brief sturen wij eveneens naar de klankbordgroep en de ZOV. Voorafgaand aan de raadsvergadering van
hedenavond lichten wij ons standpunt nog kort toe aan de besturen van de klankbordgroep en ZOV, waarbij wij
beide uitdrukkelijk uitnodigen om voor 17 januari a.s. te reageren op ons voorgenomen besluit Indien nodig
beleggen wij in de periode tussen 7 en 17 januari 2014 nog een bijeenkomst voor nader overleg met beide
organisaties. Dit uiteraard in overleg met beide besturen. Wij streven er naar om het verzoek van Ahold te
agenderen voor de vergadering van uw raad van 4 februari 2014.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

gemeentesecretaris / directeur

P. Adema
burgemeester

