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Onderwerp: Participatieproces Centrumontwikkeling Zuidlaren 

Geacht college, 

Na een voor ons als niet-politici enigszins verwarrende raadsvergadering op 22 januari jl. betreffende 

het agendapunt “Centrumontwikkeling Zuidlaren-Participatieproces” onderstaand de voor ons meest 

opvallende uitspraken van het college: 

• “Winkellint Zuidlaren wordt gevormd door De Millystraat, Stationsweg en PBH-terrein.” 

• “Intentieovereenkomst tussen de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Aldi is van tafel.” 

• “Ontwikkelrichting/denkrichting van juli 2017 is geen randvoorwaarde in participatieproces.” 

• “Met elkaar gaan wij het participatieproces in en met elkaar gaan wij proberen eruit te 

komen. Wat dan nog op tafel blijft liggen is aan de raad.” 

 

Daarnaast vanuit de raad het verzoek aan het college om traject helderder in te steken en duidelijk te 

maken waar de beperkingen/randvoorwaarden van het participatieproces liggen. 

Een proces als dit kun je onzes inziens niet blanco in gaan; iedereen heeft zo zijn randvoorwaarden, 

ook wij als ondernemersvereniging. Randvoorwaarden van onze zijde formuleren wij als volgt: 

• PBH-terrein vormt geen onderdeel van het winkellint. Qua gebied voor 

ruimtelijk/economische ordening mag het PBH-terrein niet gelijkgesteld worden aan De 

Millystraat en de Stationsweg. De stellingname dat het PBH-terrein onderdeel vormt van het 

winkellint is voor ons een onacceptabele voorwaarde. Onderzoek en diverse ervaringen 

vanuit de praktijk hebben onomstotelijk aangetoond dat winkelcentra compact moeten 

blijven en dat supermarkten als trekkers naast de andere winkels moeten worden geplaatst. 

• Randvoorwaarde van onze zijde is dat uitsluitend Albert Heijn een supermarkt kan openen 

op het PBH-terrein. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is dan geen enkele 

supermarkt naar het PBH-terrein. Onderzoek geeft aan dat er, na uitbreiding Jumbo en 

Albert Heijn, geen ruimte is voor meer m2-winkelvloeroppervlak dagelijkse sector 

(supermarkt) in Zuidlaren. Daarnaast: Als zowel Jumbo als Albert Heijn op het PBH-terrein 

worden gesitueerd; wat gaan wij met de leegkomende ca. 2000 m2-winkelvloeroppervlak 

doen? 

Vermelde randvoorwaarden zijn harde randvoorwaarden onzerzijds. 
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Onderstaand een recent voorbeeld wat het betekent als je winkels niet naast een trekker als Jumbo 

plaatst en een duiding van huidige trends in het detailhandelsbeleid: 

• Herinrichting centrum Gieten: 

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft 24 januari jl. ingestemd met de Omgevingsvisie 

Centrum Gieten. In het plan staat beschreven hoe het centrum van Gieten de aankomende 

jaren wordt vernieuwd en opgeknapt. 

De omgevingsvisie is samen met ondernemers en inwoners van Gieten opgesteld. Het 

centrum wordt compacter en levendiger gemaakt. Winkels worden bijvoorbeeld 

geconcentreerd in de Stationsstraat-zuid, de straat waar de winkel van Jumbo is gevestigd, 

terwijl de Schoolstraat, de straat waar winkels indertijd zijn geopend die achteraf te ver van 

de trekker Jumbo zijn verwijderd, meer een plek wordt om te wonen.  

De kosten van de hele hersteloperatie worden op iets meer dan €800.000,- geschat. 

• Trends in detailhandelsbeleid 

De Stec Groep, een bureau met uitgebreide marktexpertise op het gebied van ruimtelijke 

ordening, heeft onlangs de meest bepalende trends voor detailhandelsbeleid vastgesteld; 

trends die als bijlage bij deze mail zijn gevoegd. Onder trend 3, een trend die op het centrum 

van Zuidlaren van toepassing is, staat onder andere het volgende omschreven: 

o “Concentratie van dagelijkse winkels blijft belangrijk. Supermarktomzetten stijgen 
vaak ten koste van de bakker, slager en groentewinkel. Een combinatie supermarkt 
en speciaalzaak naast elkaar is goud wanneer de speciaalzaak zich onderscheidt.”  

o “Supermarkten willen met traffic-concepten zichtbaar zijn op plekken waar de 

consument zich begeeft. Locaties in de binnenstad en bij knooppunten die doorgaans 

al goed functioneren versterken hun positie hierdoor. Maak gebruik van deze 

potentie.” 

Vermelde randvoorwaarden onzerzijds zijn volgens ons geen voorwaarden die u in een 

participatieproces ter discussie kunt stellen. Wij hebben het niet over de herinrichting van een 

dorpsplein, een wijkspeeltuin, een binnentuin in een woonwijk, e.d. Het gaat voor vele ondernemers 

in ons dorp om economische belangen, belangen waar serieus mee om moet worden gegaan. Laten 

wij niet vergeten dat de ondernemers in ons dorp die de winkels/restaurants runnen voor het 

grootste deel de aantrekkingskracht, de gezelligheid, van het centrum van Zuidlaren bepalen. Geef 

hen de ruimte, de mogelijkheden, om hun bedrijfsvoering uit te voeren op de door hen gewenste 

wijze. 

Met vriendelijke groeten, 

Rinse Dijkstra 

Voorzitter 

 

Bijlage: Stec Groep “10 cruciale trends detailhandelsbeleid” 

cc: Leden gemeenteraad 


