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Uw kenmerk
Bijlagen

Onderwerp

Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 van de Wro;
bestemmingsplan 'Hoefweg-N oord (Prisma)'

Geachte raad,
Op 18 juli 2013 heeft u het bestemmingsplan 'Hoefweg-N oord (Prisma)' (gewijzigd) vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) ontvingen wij op
22 juli 2013, langs elektronische weg het raadsbesluit.
Na bestudering van uw besluit vinden wij het noodzakelijk om, overeenkomstig artikel 3.8, lid 6
van de Wro, een aanwijzing te geven ertoe strekkende dat onderdelen van artikel 3
'Bedrijventerrein' met betrekking tot perifere detailhandel geen onderdeel blijven uitmaken van het
bestemmingsplan zoals het door u is vastgesteld.
Wij hebben hierbij het volgende overwogen.
Detailhandel in het gewijzigd vastgestelde

bestemmingsplan

Bezoekadres

Naar aanleiding van onze zienswijze van 15 april 2013 heeft u de mogelijkheden voor
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detailhandel in het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ingeperkt. N og steeds worden echter
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veel mogelijkheden geboden voor perifere grootschalige detailhandel.

Tram 9 en bus 65
stoppen dichtbij het

Op basis van het gewijzigd vastgestelde plan kan, op voorwaarde van distributieplanologisch

provinciehuis. Vanaf

onderzoek (DPO) en een advies van het Regionale Economisch Overleg (REO), bij een

station Den Haag C S is

omgevingsvergunning maximaal 17.000 m bruto vloeroppervlak (bvo) in de meubelbranche

het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.
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worden toegestaan en maximaal 3.500 m bvo voor tuincentra en bouwmarkten (artikel 3.6.2
onder b en c).
Daarnaast kan de gemeente bij een omgevingsvergunning de verhuizing van maximaal 29.000
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m bvo perifere detailhandel binnen de regio faciliteren (artikel 3.6.3). Daaraan zijn voorwaarden
van een DPO en R E O gekoppeld, tevens is vereist dat ter plaatse van de oude vestiging een
regeling wordt getroffen zodat geen nieuwe perifere detailhandel kan worden gevestigd.
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U verwijst naar bestaande rechten uit het vigerend bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan
was een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarden een perifeer
detailhandelsbedrijf mogelijk te kunnen maken. Hierin waren de voorwaarden opgenomen dat,
voordat van deze bevoegdheid gebruik kon worden gemaakt, inzicht verkregen moest zijn in de
bovengemeentelijke effecten van voorgenomen detailhandelsvestiging en een verklaring van
geen bezwaar van ons moest zijn ontvangen. Deze laatste eis is bij overgang van de Wro per 1
juli 2008 komen te vervallen.
Ter motivering voor het overnemen van de bestaande rechten uit het vigerend bestemmingsplan
geeft u aan dat u zich in de afgelopen jaren meermalen en op verschillende manieren
gecommitteerd heeft aan de plannen voor een meubelboulevard op Prisma. U geeft aan dat er
geen vergunning is aangevraagd, maar dat de planvorming in overleg met de gemeente en
ontwikkelaar in voorbereiding is. Ook hebt u een belang in de publiek-private samenwerking voor
de ontwikkeling van het bedrijvenpark. Bovendien geeft u aan, dat de beoogde plannen zijn
besproken in beide REO's (Rotterdam en Haaglanden).
Volgens u is de zienswijze van de provincie puur een formele procedurele kwestie.
Provinciaal beoordelingskader
Gelet op de recente ontwikkelingen in de detailhandelssector, waarbij in toenemende mate
sprake is van verschuiving van koopstromen en het risico op leegstand in detailhandelslocaties
toeneemt, hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van de Actualisering 2012 van de
Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte op 30 januari 2013, besloten het
detailhandelsbeleid te actualiseren en aan te scherpen. Het beleid is er onder andere op gericht
de detailhandelsfunctie in de centra zoveel mogelijk te behouden en detailhandel op perifere
locaties en op bedrijfsterreinen te beperken.
Om die reden is in artikel 9, lid 1, van de Verordening Ruimte een regeling opgenomen die
bepaalt dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen buiten de bestaande
winkelconcentraties in de centra van steden, dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden
winkelcentra, geen bestemmingen aanwijzen die nieuwe detailhandel mogelijk maken.
In lid 2 worden enkele uitzonderingen op die regel mogelijk gemaakt.
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor enkele branches die niet of niet goed inpasbaar zijn in de
winkelcentra en niet essentieel zijn voor de kwaliteit van deze centra.
Grootschalige meubelbedrijven (inclusief ondergeschikte mate woninginrichting en stoffering) met
een bruto vloeroppervlak van minimaal 1.000 m en detailhandel in: keukens, badkamers,
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vloerbedekking, parket, zonwering en jacuzzi's zijn uitsluitend mogelijk op gronden die op kaart 7
van de Verordening Ruimte (VR) zijn aangewezen als opvanglocatie voor perifere detailhandel.
De locatie Hoefweg-Noord (Prisma) is niet als zodanig op deze kaart opgenomen.
Een bestemmingsplan dat een ontwikkeling van perifere detailhandel mogelijk maakt, voor
tuincentra en bouwmarkten, moet bij detailhandelsontwikkelingen groter dan 1.000 m bruto
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vloeroppervlak vergezeld gaan van een distributieplanologisch onderzoek (DPO). Uit het
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