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Kennisgeving actualisatie pdv-beleid Holland Rijnland 

Geachte leden, 

In de raadsvergadering van 2 april j l . hebben wij u in kennis gesteld van de actualisatie van 
het pdv-beleid (perifere detailhandelsvestigingen) van Holland Rijnland. Deze actualisatie is in 
het Portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van Holland Rijnland op 30 maart j l . 
besproken. Wij hebben u toegezegd om u middels een brief nader te informeren over de 
uitkomsten van dit beleid. 

In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van het rapport "Strategie voor detailhandel 
op perifere locaties in Holland Rijnland". Allereerst gaan wij in op de aanleiding om het 
regionale pdv-beleid te actualiseren. Vervolgens worden de algemene conclusies en de pdv-
locaties in Leiderdorp beschreven en zullen wij onze reactie op het rapport met u delen. Tot 
slot schetsen wij het besluitvormings- en implementatieproces. 

Aanleiding 
Het regionale beleid voor detailhandel van Holland Rijnland komt uit 2006 1. In dit beleid zijn de 
regels rondom de perifere detailhandelsvestigingen in de regio Holland Rijnland vastgesteld. 
Op grond van de Verordening Ruimte van de Provincie Zuid Holland zijn zeven pdv-locaties in 
de regio aangewezen, te weten Rijneke Boulevard (Zoeterwoude/ Rijnwoude), 't Heen 
(Katwijk), Lammenschansweg (Leiden), Euromarkt/ Da Vinei (Alphen aan den Rijn), WOOON 
en de Baanderij (Leiderdorp) en nog een nader te bepalen locatie in de noordelijke 
Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout). Deze zeven locaties zijn eveneens in het 
beleid van Holland Rijnland opgenomen. 

1 Regionaal Economisch Overleg Rijn- en Bollenstreek, Regionale detailhandelsstructuurvisie, 2006 
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Het pdv-beleid moet worden beschouwd als uitzonderingsbeleid voor winkels die doorgaans 
niet in bestaande winkelcentra passen. Het gaat hierbij om winkels in volumineuze 
detailhandel (woninginrichting, doe-het-zelf, tuincentra en auto-boten-caravans). 

De praktijk wijst echter anders uit. Met name de afgelopen jaren is het consumentengedrag én 
de winkelmarkt veranderd; de economische crisis, overaanbod, krimp, internetverkopen en 
stagnerende/ afnemende bestedingen zijn hierin belangrijke overwegingen. Er is een 
verdringingsmarkt ontstaan met in toenemende mate leegstand op alle typen locaties. Dit 
brengt ook met zich mee dat winkels die in bestaande winkelcentra zijn gevestigd, zich op een 
perifere locatie willen vestigen. Bijvoorbeeld de Action en Bristol op de Rijneke Boulevard in 
Zoeterwoude en Piet Kerkhof en Action op de Baanderij in Leiderdorp. 

De recente adviesaanvragen die over de vestiging van genoemde winkels bij het REO zijn 
binnengekomen, geven aanleiding tot een kritische evaluatie van de pdv-locaties in Holland 
Rijnland 2. 

Het bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) heeft onderzoek verricht op basis van de 
volgende probleemstelling3: 

1. Voldoet het aantal en de spreiding van pdv-locaties in Holland Rijnland aan de wensen 
en mogelijkheden van de markt? 

2. Onder welke voorwaarden kunnen pdv-locaties de komende jaren optimaal 
functioneren? Geef aan wat onder die omstandigheden de effecten en consequenties 
zijn voor het functioneren van andere winkelgebieden c.q. aankoopplaatsen. Geef aan 
wat de gevolgen zijn voor het vigerende pdv-beleid. 

Het resultaat is een regionaal afgestemde strategie voor de pdv-locaties in Holland Rijnland. 
Met de strategie kan het functioneren van de locaties geoptimaliseerd worden. De strategie 
weegt mee de effecten en gevolgen voor het functioneren van de gehele 
detailhandelsstructuur (inclusief detailhandel op bedrijventerreinen). Adviesaanvragen voor 
vestiging op de pdv-locaties kunnen met argumenten door het REO getoetst worden. 

Algemene beleidslijn Strategie voor detailhandel op perifere locaties Holland Rijnland 4 

Bij de totstandkoming van het rapport zijn een ambtelijke projectgroep, de portefeuillehouders 
van de gemeenten met een pdv-cluster, een afvaardiging van het bedrijfsleven en 
vertegenwoordigers van de zes bestaande pdv-clusters betrokken geweest. 

Het rapport is opgebouwd in een tweetal delen: een algemene beleidslijn en een strategie per 
pdv-locatie. De algemene beleidslijn die wordt voorgesteld, is: 

• Er is in de regio sprake van een groot overaanbod, met name in de branche 
woninginrichting. In de doe-het-zelf-sector is nog enige ruimte voor uitbreiding; 

• Concentratie van het volumineuze winkelaanbod op de huidige zeven pdv-locaties, 
met WOOON als regionaal woonthemacentrum en de overige zes clusters voor 
grootschalige winkels met volumineuze artikelen; 

2 Holland Rijnland, Plan van aanpak project Strategie pdv-locaties Holland Rijnland, 20 oktober 2011 
3 idem 
4 DTNP, Strategie voor detailhandel op perifere locaties Holland Rijnland, versie 1 maart 2012 



• Om de positie van de zeven pdv-locaties te versterken, wordt perifere vestiging van 
nieuwe detailhandelsbedrijven of substantiële uitbreiding van winkels buiten deze 
locaties niet toegestaan; 

• Vestiging van winkels op de pdv-clusters is alleen toegestaan voor volumineuze 
branches. Een brancheverruiming ondermijnt de positie van reguliere centra en leidt 
niet tot een beter functioneren van de volumineuze branches; 

• Alle initiatieven voor winkelvestiging op pdv-locaties waarvoor een 
bestemmingswijziging of ontheffing nodig is, worden ter toetsing voorgelegd aan 
Holland Rijnland. 

Pdv-locaties Leiderdorp 
Zoals eerder aangegeven, Leiderdorp heeft twee pdv-locaties: WOOON en de Baanderij. 
DTNP adviseert over deze locaties het volgende: 

WOOON 
In de toekomst kan WOOON de functie gaan vervullen van regionaal woonthemacentrum. 
Naast een goede bereikbaarheid en parkeersituatie hebben een goede uitstraling en een 
aantrekkelijke verblijfskwaliteit hier prioriteit. Met name de logische aansluiting tussen de twee 
bestaande delen onderling en deze delen met IKEA vragen aandacht. 
Om te komen tot een goed functionerend woonthemacentrum zijn de volgende maatregelen 
nodig: 

• Concentratie van het aanbod woninginrichting in Holland Rijnland in het midden- en 
hogere marktsegment op WOOON; 

• Versterking van het thema met kleinere speciaalzaken (< 1.000 m2) binnen het thema 
woninginrichting toestaan; 

• Duidelijk profiel van WOOON vasthouden: alleen woninginrichters; 
• Verbeteren van de parkeersituatie, onder andere door het uitbreiden van de 

parkeercapaciteit in het hele gebied rondom WOOON; 
• Aantrekkelijke uitstraling behouden; 
• Aansluiting zoeken met de nieuwe vestiging van IKEA (ruimtelijke verbinding, 

marketing). 

De Baanderij 
De Baanderij kan in de toekomst een functie blijven vervullen als locatie voor grootschalige 
winkels in volumineuze goederen die niet inpasbaar zijn in (reguliere) winkelgebieden. 
Het aanwezige aanbod (omvang, branchering, marktsegmentering) op de Baanderij past goed 
bij de beoogde functie en positie. Hiermee kan de Baanderij zich goed onderscheiden van het 
nabijgelegen WOOON. Een (overdekt) tuincentrum zou het aanbod compleet maken. 
Om in de toekomst goed te kunnen (blijven) functioneren zijn de volgende maatregelen nodig: 

• Het duidelijke profiel van de Baanderij vasthouden; 
• Verbreding van het winkelaanbod met een (overdekt) tuincentrum; 
• Nieuwe initiatieven proberen te faciliteren binnen de bestaande panden; 
• Versterken overzichtelijkheid: voorkomen van (verdere) verwaaiering van aanbod over 

een (te) groot en onoverzichtelijk gebied; 
• Meer uniforme uitstraling van de winkelpanden. 



Reactie College van Burgemeester en Wethouders op het rapport 
In het Pho Economische Zaken hebben wij, sinds ons aantreden in 2010, meerdere malen 
aangedrongen op een actualisatie van het pdv-beleid, mede gelet op alle maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen die zowel in de regio als bij ons in de gemeente gaande zijn. Wij 
willen ruimte geven aan ondernemers om te ondernemen en vinden dan ook dat een 
detailhandelsbeleid dat toekomstbestendig is en er aan de markt ruimte gelaten wordt, hiertoe 
een bijdrage levert. 

Wij hebben dan ook met belangstelling kennis genomen van het rapport, maar zijn op 
onderdelen teleurgesteld over de uitkomst. Ons algemene oordeel is dat het rapport vanuit 
een conserverende houding is opgesteld op basis van de huidige economische tijd. Wij zien 
het echter minder somber in en zijn overtuigd van de dynamiek in de markt. Vanuit dit oogpunt 
kunnen we ons wel vinden in het standpunt dat perifere detailhandel alleen geconcentreerd 
wordt op de zeven pdv-locaties. 

We hebben onze kanttekeningen geplaatst bij het voorstel om alle initiatieven op pdv-locaties 
waar een ontheffing voor nodig is ter toetsing voor te leggen aan Holland Rijnland. De extra 
bureaucratie dat dit met zich mee brengt, is ons inziens niet werkbaar en is hierdoor niet 
wenselijk. 

Ten aanzien van de pdv-locaties WOOON en de Baanderij in Leiderdorp merken wij het 
volgende op. Wij zijn verheugd dat zich op de pdv-locatie WOOON ook (speciaal)zaken < 
1.000 m.2 mogen vestigen. Dit is een belangrijke verruiming, omdat niet alleen de 
woningbranche op WOOON hierbij is gebaat, maar ook de consument: er kan binnenkort ook 
een lamp bij het bankstel worden gekocht. 

Over de Baanderij wordt geconcludeerd om het huidige profiel van de Baanderij vast te 
houden. Met deze conclusie zijn wij minder content, omdat wij juist op de Baanderij meer 
initiatieven willen toestaan. Vanuit dit perspectief is het interessant om te bekijken welke 
actuele ontwikkelingen in de regio zijn waar te nemen en waar het rapport in z'n totaal aan 
voorbij gaat, namelijk: grootschalige winkels of supermarkten zijn gevestigd of hebben 
interesse om zich te vestigen op pdv-locaties, terwijl het beleid dit niet toe staat. 
Een snelle inventarisatie levert op: Action en Bristol op de Rijneke Boulevard (Zoeterwoude/ 
Rijnwoude), een supermarkt op 't Heen (Katwijk), een sportzaak op de Lammenschansweg 
(Leiden). In procedure zijn: een tuincentrum op De Hallen (Leiden), Action op een 
bedrijventerrein in Lisse en een supermarkt op Euromarkt/ Da Vinei (Alphen aan den Rijn). 

Daarnaast is in het rapport ook onderbelicht gebleven dat er in winkels wel een interne 
brancheverruiming is waar te nemen. Zo verkopen de grote bouwmarkten en tuinzaken niet 
alleen maar grootschalige goederen, maar hebben ze zich ook gespecialiseerd in de verkoop 
van branchevreemde en kleinschalige artikelen. 



Standpunt provincie Zuid Holland 
Gedeputeerde Veldhuijzen heeft per brief5 aangegeven dat de provincie Zuid Holland geen 
aanleiding ziet om de Verordening Ruimte ten aanzien van het pdv-beleid te versoepelen. Het 
is een doelstelling van de provincie de structuur zoveel mogelijk te versterken, met behoud 
van de dynamiek in de sector. Het beperken van het aantal nieuwe winkellocaties en het 
continueren van het restrictieve beleid bij de vestiging van detailhandel buiten de centra 
kunnen onder de gegeven omstandigheden een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken 
van deze doelstellingen. Verder wil de provincie in overleg met de REO's een kwantitatief 
kader voor optimale vraag-aanbodverhoudingen opstellen. De provincie blijft bij de regio 
benadrukken dat ze waarde hechten aan een zorgvuldige beleidsafweging, maar dat er wel 
binnen niet afzienbare tijd een nieuw besluit voorgelegd dient te worden. 

Besluitvormings- en implementatieproces 
De "Strategie voor detailhandel op perifere locaties in Holland Rijnland" is in het 
Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Holland besproken. Het Pho heeft 
besloten: 

• Het DB van Holland Rijnland te adviseren om in te stemmen met het rapport; 
• Versterking van het functioneren van het pdv-cluster WOOON door vestiging van 

kleinere speciaalzaken (< 1.000 m2 bvo) binnen het thema woninginrichting toe te 
laten. De kanttekening hierbij is geplaatst om nog nader te specificeren wat er onder 
het thema woninginrichting valt; 

• Versterking van de overige pdv-clusters door perifere vestiging van nieuwe 
detailhandelsbedrijven en een substantiële uitbreiding van winkels buiten deze clusters 
niet toe te staan. De kanttekening die hierbij is geplaatst om de "substantiële 
uitbreiding 
van winkels" nader te definiëren; 

• Geen brancheverruiming toe te staan. 

Er is nog geen standpunt ingenomen over: 
• Hoe omgegaan zal worden met reeds lopende initiatieven. Er zal een inventarisatie 

plaatsvinden welke initiatieven er lopen; 
• De REO-toetsing uit te breiden naar winkelinitiatieven op de pdv-clusters kleiner dan 

1.000 m2 bvo. 

Op korte termijn zal de ambtelijke werkgroep opnieuw bijeenkomen om een bestuurlijk 
standpunt voor te bereiden over de genoemde punten waar opheldering voor gevraagd is of 
waarover nog een standpunt over ingenomen moet worden. 

Wij zullen blijven benadrukken dat er op korte termijn een nieuw voorstel dient te liggen ten 
aanzien van de openstaande beslispunten, zodat de Strategie door het Dagelijks Bestuur 
bekrachtigd kan worden en het beleid in werking treedt. 

5 Brief gedeputeerde Veldhuijzen, provincie Zuid Holland, kenmerk PZH-2012-323435131 d.d. 2 februari 2012 



Op het moment dat het beleid in werking treedt, zullen wij u nader informeren. Mocht u naar 
aanleiding van deze brief meer informatie willen, dan kunt u terecht bij de heer G.C. Kuipers, 
beleidsmedewerker economische zaken, op telefoonnummer 071-5454873. 

Volledigheidshalve is het rapport "Strategie voor detailhandel op perifere locaties in Holland 
Rijnland" van DTNP als bijlage toegevoegd. 

Wij hopen u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

Bijlage: rapport DTNP "Strategie voor detailhandel op perifere locaties in Holland Rijnland" 

A.H.Schgtffj 
secretaris 

\ 

UK 
:en L.M. Driessen-Jansen 

burgemeester 


