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Geachte Raad, 

Voorontwerpbestemmingsplan 
Voor de ontwikkeling van een XL supermarkt incl. woningen is een voorontwerpbestemmingsplan 
opgesteld 'De Rentmeester te Naaldwijk'. Dit plan is op 31 juli 2014 in het kader van het wettelijk 
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Veilig-
heidsregio Haaglanden, Stadsgewest Haaglanden en provincie Zuid-Holland. 

Op 10 september 2014 heeft de provincie per brief aangegeven dat het plan op één punt niet con-
form het beleid is zoals vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de verordening Ruimte 
2014. In bovengenoemde brief staat aangegeven dat op grond van de verordening Ruimte een 
advies van het Regionaal Economisch Overleg noodzakelijk was voor dit plan. 

Op 29 oktober 2014 heeft Stadgewest Haaglanden per brief aangegeven dat het dagelijks bestuur 
van het Stadsgewest Haaglanden kan instemmen met het plan. 

Conform de gesprekken met de provincie Zuid Holland en bovengenoemde brief, hebben wij ge-
concludeerd dat zowel Haaglanden als de provincie in konden stemmen met het plan. 

Ontwerp bestemmingsplan 
Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en na behandeling in het college van B&W 
12 mei 2015, commissie Ruimte 9 juni 2015 en uw gemeenteraad 30 juni 2015 vrijgegeven voor 
publicatie. 

Provincie Zuid Holland 
Op 8 juni 2015 ontvingen we van de provincie Zuid Holland een brief waarin zij de gemeente in-
formeerde over het instellen van een onafhankelijke Adviescommissie Detailhandel per 1 juli 
2015. Dit naar aanleiding van de wijziging in de Verordening Ruimte 2014 welke op 4 maart 2015 
door Provinciale Staten is vastgesteld. 
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Verordening Ruimte 2014 
In de Verordening Ruimte 2014 staat in artikel 2.1.4 lid 2 onder b aangegeven dat 'voor zover de 
ontwikkeling een omvang heeft van meer dan 2.000 m2 bruto vloeroppervlak, voorziet het be-
stemmingsplan hier uitsluitend in als is aangetoond dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig 
wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat'. 

Na overleg met de provincie Zuid Holland is geconcludeerd dat voor het bestemmingsplan 'De 
Rentmeester te Naaldwijk' een advies aangevraagd diende te worden bij de adviescommissie De-
tailhandel. Dit in tegenstelling tot de eerder berichtgeving van zowel de provincie Zuid Holland als 
Stadgewest Haaglanden tijdens het wettelijk vooroverleg. De provincie Zuid Holland heeft dit 
aangegeven mede omdat in de toelichting behorende bij de Verordening Ruimte 2014 staat aan-
gegeven, dat een ontwerpbestemmingsplan dat nog niet terinzage is gelegd, voorgelegd dient te 
worden aan de adviescommissie. 

Advies commissie Detailhandel 
Op 20 juli 2015 is het plan vervolgens voorgelegd aan de adviescommissie. Op 8 september 2015 
ontvingen wij hun advies (bijlage 1). De belangrijkste constatering van de adviescommissie was 
dat de onderliggende gegevens en rapporten ouder zijn dan twee jaar. Als gevolg hiervan heeft de 
commissie negatief geadviseerd. 

Naar aanleiding van het advies is er contact gezocht met zowel de adviescommissie als de pro-
vincie Zuid Holland. Op advies van de provincie Zuid Holland is het l&O Research onderzoek uit 
2012, waarin een analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden voor supermarktaanbod in het 
Westland is onderzocht, door het Bureau Stedelijke planning geactualiseerd. 

Voor de opdracht aan Bureau Stedelijke planning zijn de onderzoeksvragen zorgvuldig afgestemd 
met de provincie Zuid Holland. In het geactualiseerde rapport is onder andere aandacht besteed 
aan de sinds 2012 ontstane veranderingen in dagelijks aanbod, de kwantitatieve gevolgen van het 
plan voor de leegstand, en de aanvaardbaarheid daarvan vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwali-
teit. 

Conclusie 
Het nieuwe geactualiseerde onderzoek (bijlage 2) is vervolgens op 22 december 2015 verzonden 
aan de provincie Zuid Holland voor advies. Op 18 januari 2016 hebben we per brief van de pro-
vincie Zuid Holland (bijlage 3) een positief advies ontvangen over het plan De Rentmeester te 
Naaldwijk. 
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Voordat het ontwerpbestemmingsplan 'De Rentmeester te Naaldwijk terinzage wordt gelegd heb-
ben wij gelet op bovenstaande, het bestemmingsplan aangevuld met het advies van de Advies-
commissie Detailhandel van 8 september 2015, het geactualiseerde rapport van het Bureau Ste-
delijke planning en de brief van de provincie Zuid Holland van 18 januari 2016 met het positieve 
advies over het plan De Rentmeester te Naaldwijk. Tevens is in het ontwerpbestemmingsplan in 
de paragraaf 6.2.1 Bestuurlijk vooroverleg het bovenvermelde proces van tekstueel beschreven. 

Nu het ontwerpbestemmingsplan gereed is kan er nog niet direct tot publicatie worden overge-
gaan, omdat er nog goedkeuring van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) moet komen op het 
bouwplan dat door de ontwikkelaar is ingediend. Als de ingediende stukken door VRH zijn goed-
gekeurd kan naar verwachting begin maart tot publicatie worden overgegaan. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

van Beek van de 
V 


