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Versterken supermarktaanbod

Gelet op het doorlopen participatieproces en de opgehaalde input het college 
het volgende op te dragen: 
1.De nadere uitwerking van de centrumontwikkeling zal in het teken staan van 
het versterken van de beeldkwaliteit en het beschermd dorpsgezicht 
3. Voor het thema ‘Versterken supermarktaanbod’ de volgende onderdelen: 

▪ 3.1. De supermarktlocaties als volgt in het centrum te verdelen: één op 
de voorzijde van de PBH-locatie, één op de Jumbo-locatie en één aan de 
Stationsweg 33. De locatie Stationsweg 33 voor het vestigen van een 
supermarkt of andere publiekstrekker te optimaliseren door de hele hoek 
Telefoonstraat/Stationsweg mogelijk te betrekken bij de herontwikkeling. 

▪ 3.2. Vanuit het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardig 
speelveld tussen beide full-service supermarkten, worden de 
voorwaarden voor de supermarktlocatie op de voorzijde PBH bepaald aan 
de hand van de nog te bepalen uitbreidingsmogelijkheden voor de Jumbo-
locatie. 
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Gelijkwaardig speelveld

▪ Supermarktaanbod versterken erg lastig als alle uitgangspunten 
even zwaar wegen.
▪ Entree + laden en lossen + vergroten wvo + parkeren vraagt 

ruimte
▪ Marktstraat: beschermd dorpsgezicht met daarin een aantal 

beeldbepalende panden, waardoor ingreep in de bebouwing hier 
zorgvuldig moet worden bekeken.

▪ Ambtelijk advies: onderzoeken wat mogelijk is als het uitgangspunt 
‘versterken van de beeldkwaliteit en beschermd dorpsgezicht’ voor 

de Marktstraat ondergeschikt wordt aan andere uitgangspunten. 
Waarbij we overigens de beeldkwaliteit niet volledig loslaten. 
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Argumenten en kanttekeningen

Argumenten:
▪ Meer mogelijkheden uitwerking raadsbesluit
▪ Versterken beeldkwaliteit en beschermd dorpsgezicht blijft voor het 

overige centrumgebied in stand, zodat in het totale pakket wel 
sprake is van versterking

▪ Deze rangschikking grijpt het minst in op totale pakket 
uitgangspunten

Kantekeningen:
▪ Sloop beschermd dorpsgezicht niet eenvoudig. 
▪ Leidt mogelijk tot kleinere supermarkt en minder parkeerplaatsen op 

PBH-locatie dan tijdelijke AH
▪ Ook dan geen garantie dat we eruit komen.
Issues als mogelijk bijdrage aan kosten Jumbo worden uitgewerkt
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Raadsbesluit 3 december 2019
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Stroomschema verkeer
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Verkeersonderzoek 2019 - 2020

▪ Tellingen
▪ Rondweg
▪ Autoluw maken Brink Oost-zijde
▪ Parkeren
▪ Afsluiten afslagen Stationsweg
▪ Combinatie varianten
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Verkeersonderzoeken 2019 - 2020
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Verkeersonderzoek 2019 – 2020

Situatie 2020
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Verkeersonderzoek 2019 – 2020

Situatie 2030
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Verkeersonderzoek 2019 – 2020

Verschillen



><

Rondwegvarianten
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Effecten varianten
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Mogelijke inrichtingen Stationsweg
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Financiële gevolgen Rondweg

Variant 1:
▪ Bestaande verharding wordt volledig 

verwijderd en niet hergebruikt
▪ Breedte van de rijweg is 7 m1, waar 50km/h 

gereden kan worden
▪ Breedte van het totale profiel is 40 tot 60 m1 

(tpv PBH-terrein)
▪ Er wordt zoveel mogelijk van bestaande 

wegenstructuren gebruik gemaakt
▪ Alle gronden zijn reeds in bezit van de 

gemeente
▪ Grondwaarde: bestaand openbaar gebied is 

€0/m2 / PBH-terrein is €40/m2

▪ Effect Planschade, Woonwijk PBH, 
Omgevingsfactoren (Natuur/ecologie) zijn niet 
gekwantificeerd 
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Financiële gevolgen Rondweg

Variant 2:
▪ Bestaande verharding wordt volledig 

verwijderd en niet hergebruikt
▪ Breedte van de rijweg is 7 m1, waar 

50km/h gereden kan worden
▪ Breedte van het totale profiel is 40 tot 60 

m1 (tpv PBH-terrein)
▪ Er wordt zoveel mogelijk van bestaande 

wegenstructuren gebruik gemaakt
▪ Alle gronden zijn reeds in bezit van de 

gemeente (optimalisering betekend alsnog 
aankoop van grondbelegger, zie variant 3)

▪ Grondwaarde: bestaand openbaar gebied 
is €0/m2 / PBH-terrein is €40/m2

▪ Effect Planschade, Woonwijk PBH, 
Omgevingsfactoren (Natuur/ecologie) zijn 
niet gekwantificeerd.
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Financiële gevolgen Rondweg

Variant 3:
▪ Bestaande verharding wordt volledig verwijderd en niet hergebruikt
▪ Breedte van de rijweg is 7 m1, waar 50km/h gereden kan worden
▪ Breedte van het totale profiel is 20 m1 (tpv grond ontwikkelaar). 

Omdat deze variant niet over het PBH-terrein loopt hoeft geen 
rekening gehouden te worden met geluidscontouren tov
toekomstige bebouwing. Hierdoor is een lagere profielbreedte 
voldoende.

▪ Het tracé volgt, tpv de Annerweg en Ekkelkamp, verkeerstechnisch 
de meest wenselijke route en houdt minimaal rekening met 
bestaande structuren en bebouwing.

▪ Een groot deel van de gronden zijn in bezit van een 
grondbelegger/ontwikkelaar. De rondweg loopt niet over maar 
langs het PBH-terrein.

▪ Grondwaarde: bestaand openbaar gebied is €0/m2 / 

Grondbelegger is € 20/m2 (inschatting warme grond)
▪ Effect Planschade, Woonwijk PBH, Omgevingsfactoren 

(Natuur/ecologie) zijn niet gekwantificeerd.
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Financiële gevolgen Rondweg



><
Gevolgen SVPE achterzijde PBH

Indien MKBA-onderzoek volgt, dan zijn er 2 opties:
1. Alle opties voor route van de randweg openhouden. Dus ook 

randweg mogelijk door plangebied;
1. De definitieve locatie van de randweg eerst bepalen voordat het 

SPvE vastgesteld kan worden. De variabelen zijn dan nog te 
groot.

2. Opties randweg beperken tot buiten het plangebied/direct langs
plangebied: 
1. SPvE vaststellen met daarin 2 varianten:

1. Geen randweg (huidig SPvE)
2. Randweg direct langs plangebied. Dan komt er geen 

ontsluiting op de Laarweg/Annerweg, maar op de 
Laarweg/Randweg. De ontsluiting Hanekamp blijft 
intact. 
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Opties rondweg

1. Er wordt geen rondweg aangelegd;
2. Er wordt een rondweg aangelegd volgens een van de korte 

varianten;
3. Gezien de vele discussies en meningen over de rondweg een 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitvoeren. 
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Voorstel

Rondweg:
▪ Gezien de grote impact van de keuze rondom de aanleg van een 

rondweg in dit deel van Zuidlaren een Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse maken.

SPvE achterzijde opties:
▪ SPvE achterzijde vast laten stellen met inachtneming van geen

rondweg door het plangebied; 
▪ SPvE achterzijde komende maanden aanhouden tot er meer 

duidelijkheid is over route van de eventuele randweg 
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Conclusie

▪ Verkeerskundig rondweg aanleggen
▪ Heeft veel impact op het dorp Zuidlaren
▪ Het wel of niet aanleggen heeft veel impact op de ontwikkeling 

achterzijde PBH
▪ Het wel of niet aanleggen heeft veel impact op het winkelgebied 

rondom de Stationsstraat
▪ Afsluiten Brink O.Z. alleen in combinatie met rondweg
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