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Geachte leden van de raad,

Wereldhave is reeds lange tijd bezig met de aanpassing van de plannen voor uitbreiding van
Winkelhof. Deze krijgen geleidelijk aan vorm en naar verwachting kunnen wij u daarover dit
najaar concrete voorstellen doen. Vooruitlopend daarop heeft Wereldhave ons verzocht om
een vooruit akkoord met enkele onderdelen van plannen welke mogelijkerwijs afwijken van
de vrij beperkende regels in het bestemmingsplan over de maat en schaal van de winkeluníts.

ln het kader van de huidige trend in de retailbranch is schaalvergroting gewenst. Wij zijn dan
ook voornemens in voorkomende gevallen medewerking te verlenen voor zover dat binnen
onze bevoegdheid ligt. Voorts melden wij, indien noodzakelijk in het kader van een te volgen
ruimtelijke ordening procedure, uw raad met een positief advies voorstellen voor te leggen.

Ter informatie zenden wij u een kopie van ons schrijven aan Wereldhave.

Voorts maken wij van de gelegenheid gebruik u te melden dat wij aan Wereldhave verzocht
hebben zo spoedig mogelijk het terrein van het oude gemeentehuis op te knappen.
Wereldhave is daartoe bereid en in september a.s. zal, als tijdelijke maatregel, het resterende
deel van het gemeentehuis (kelder) van een afdeklaag van grond worden voorzien en daarna
met gras worden ingezaaid.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
bu - ~ koester en wethouders,
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bijlage :
betreft : Afwijking bestemmingsplan maatvoering winkelunits

Geachte directie van Wereldhave, geachte mevrouw Bakker,

ln een overleg op 20 mei 2014 met mevrouw Van Nieuwenhuiyzen - Deutman is uitgebreid
gesproken over de bepalingen in het bestemmingsplan “Nieuw Centrum waarmee de
vloeroppervlakten van winkels worden geregeld. Ter bevestiging van de in dit overleg
besproken punten sturen wij dit schrijven, waarin wordt aangegeven hoe wij deze materie
zien.

ln het bestemmingsplan zijn, net als in het voorgaande bestemmingsplan “Winkelhof” regels
opgenomen voor wat betreft het aantal en het oppervlakte van winkels in Winkelhof. De
oorsprong van deze regels is niet duidelijk te herleiden. Deze regels zijn dermate beperkend
dat ze een effectieve bedrijfsvoering in de weg staan. Mede gezien de gewenste ontwikkeling
van het winkelcentrum en de daarvoor benodigde flexibiliteit zien wij dat er voldoende
redenen zijn deze beperkingen te herovewvegen en conform uw verzoek te wijzigen.

U heeft ons gevraagd om voor de aanpassing van het bestemmingsplan enerzijds, en
tussentijds te verlenen omgevingsvergunningen anderzijds, de aantallen en bruto
vloeroppervlakten (BVO) van vestigingen in Winkelhof in te delen in 3 categorieën.

1. Detailhandels- en dienstverlenende bedrijven met een omvang tussen 350 m2 en
1.000 mz(in afwijking van het bepaalde in art. 3.3.1, aanhef);

2. Maximaal 4 grootschalige detailhandelsbedrijven, niet zijnde in de foodsector, van
meer dan 1.000 m2 (in afwijking van het bepaalde in art. 3.3.1, sub a)

3. Maximaal 2 vestigingen van grootschalige detailhandelsbedrijven in de foodsector
(supermarkten) met een omvang van totaal maximaal 6.000 m2 (in afwijking van
het bepaalde in art. 3.3.1, sub b)
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Wij zien deze indeling als een goede basis voor de verdere ontwikkeling en planuitvverking.
De basis vormen winkels tot 1000 mzwelke worden gezien als kleinere winkels en
waarbinnen vrijwel alle branches die thans in Winkelhof zijn gevestigd, kunnen worden
ondergebracht. Grotere winkels, zoals bijvoorbeeld warenhuizen en/of grotere speciaalzaken
passen bij de huidige trend tot schaalvergroting. Bij punt 3 achten wij het gewenst de
maximale grootte van één (van de twee) supermarkt te maximaliseren op 3500 mzBVO.

Zolang het bestemmingsplan nog niet gewijzigd is zullen concrete verzoeken middels
afwijkingen worden vergund (art. 2.12 Wabo). Voor verzoeken van onder de 1500 mzgeldt dat
deze kunnen worden vergund op basis van artikel 2.12 lid sub a onder 2 Wabo, de
zogenoemde 'kruimelregeling'. Voor deze gevallen zijn wij het bevoegde gezag en kan
zonder verklaringen van andere overheden of gemeenteraad de vergunning worden verleend.
Wij zullen voor gevallen kleiner dan 1500 mz,meewerken aan verzoeken en deze vergunnen
mits de motivering voor de aanvraag tot afwijking voldoende is.

Wij zijn ook voornemens medewerking te verlenen aan gevallen van meer dan 1500 mzin de
bovengenoemde categorieën 2 en 3. Deze kunnen slechts worden vergund met een afwijking
als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo (Projectprocedure). Voor deze afwijking
is een ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de
gemeenteraad vereist en mogelijk ook een advies van het Regionaal Economisch Overleg.

Uitgaande van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn wij zonder meer bereid in
voorkomende gevallen de raad een voorstel voor te leggen om de benodigde vvgb van de
gemeenteraad te verkrijgen, om daarna vergunningen te verlenen. Gelet op de eerdere
concept-plannen welke in 2008 en 2009 door de gemeenteraad zijn geaccordeerd
ven/vachten wij zonder bezwarende voorwaarden medewerking van de gemeenteraad. Onze
positieve venivachting is gebaseerd op het gegeven dat altijd al sprake is geweest van
uitbreidingsgedachte van met name de supermarkten in Winkelhof. Wij beschouwen het voor
supermarkten maximaal genoemde metrage van 1500 mzbedrijfsvloeroppervlakte dan ook als
een vergissing.

ln de bovengenoemde procedures zullen wij zorg dragen voor een spoedig verloop van de
procedure en voorkomen dat onnodig termijnen worden verlengd of overschreden.

Als laatste willen wij benadrukken dat de in het plan beoogde horeca, welke mede aan het
plein bij de Karolusgulden is beoogd, kan worden gerealiseerd in aansluiting op de
hoogteverschillen die binnen het plan zijn voorzien. Dat betekent dat de horecagelegenheid
zowel kan aansluiten op het vloerniveau van de huidige winkels, boven de
parkeergelegenheid, alsook op het niveau van het openbaar gebied. Dit is ook nodig om de
levendigheid van het plein te vergroten en de toegang vanuit zowel de binnen als buitenzijde
van het centrum mogelijk te maken. Mocht daarbij strijdigheid optreden met het bepaalde in
art. 3.1, sub a.3 uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van centrum - 1",
dan zullen wij van deze bepaling afwijken teneinde deze horeca mogelijk te maken.
Vanzelfsprekend dient bij de wederom gewijzigde inrichting van het plein en de plannen
vooraf overleg te worden gepleegd met stakeholders en omwonenden.
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Wij vertrouwen er op ons standpunt en bereidheid tot medewerking helder te hebben
aangegeven. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de heer R van de
Loo.
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