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Inleiding 

Achtergrond 
Projectontwikkelaar SOW (Samen Ontwikkelen Westland) ontwikkelt in het centrum 
van Naaldwijk, tegen het winkelcentrum De Tuinen aan, het complex De 
Rentmeester. Dit complex bestaat uit 4.600 m2 bvo ten behoeve van de vestiging van 
een XL-supermarkt, aangevuld met een parkeergarage (op de eerste en tweede 
verdieping) en 47 woningen (op de derde verdieping en hoger). 
 
Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure voor dit initiatief is het noodzakelijk 
het initiatief ruimtelijk-economisch te toetsen. Dit komt neer op toetsing aan de 
Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LDV), aan de provinciale verordening en aan 
andere voor de wetgever relevante zaken, zoals de jurisprudentie van de Raad van 
State inzake duurzame ontwrichting en effecten op het woon-, leef- en 
ondernemersklimaat. Een eerder door I&O Research uitgevoerd onderzoek in het 
kader van dit initiatief1 vond plaats voor de introductie van de LDV in oktober 2012, 
en kan dus niet gelden als voldoende ruimtelijk-economische onderbouwing voor dit 
initiatief. 

Doel- en vraagstelling 
De gemeente Westland heeft Bureau Stedelijke Planning gevraagd een nieuw 
onderzoek uit te voeren waarin wordt voldaan aan de nieuwe procesvereisten. Het 
voorliggende rapport is het verslag van dat onderzoek. 
 
De volgende vragen staan in ons onderzoek centraal:  

x Behoefte. Is er behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan een derde 
supermarkt in Naaldwijk? Past een XL-supermarkt van 3.700 m2 wvo in die behoefte? 
En is het plan De Rentmeester in Naaldwijk daarvoor de geschikte locatie? 

x Effecten. Wat zijn de effecten van de beoogde ontwikkeling op het functioneren van 
het centrum van Naaldwijk, op het functioneren van dagelijks aanbod elders in de 
plaats, in de omliggende kernen elders in de gemeente, en op de leegstand en op het 
woon-, leef- en ondernemersklimaat in dit gebied? Is er per saldo sprake van een 
ontwikkeling waarvan de positieve effecten groter zijn dan de negatieve effecten? Is 
er met andere worden sprake van een structuurversterking? 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is de context geschetst waarbinnen het voorgenomen initiatief 
ontwikkeld wordt. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan bod: de vraag- en 
aanbodzijde van de markt, het vigerend beleid en relevante trends en ontwikkelingen 
en een beschrijving van het voorliggende project. In hoofdstuk 2 wordt de behoefte 
aan (extra) supermarktmeters in Westland en specifiek Naaldwijk in beeld gebracht. 
Dit aan de hand van een kwantitatieve toets en een ruimtelijk-kwalitatieve toets. In 
hoofdstuk 3 zijn de effecten van de voorgenomen ontwikkeling van een XL-
supermarkt in het centrum van Naaldwijk in beeld gebracht. Hierbij gaat het zowel 

                                                      
1 I&O Research (2012), Dagelijks aan bod?; analyse van ontwikkelingen en mogelijkheden 
supermarktaanbod Westland. 



 

 pagina 5 

om de (ruimtelijk-)economische effecten als om de effecten op de ruimtelijk-
functionele structuur. Steeds staat centraal of er sprake is van een (ruimtelijke) 
structuurversterking: wordt de voorzieningenstructuur in het Westland er per saldo 
beter van? En geldt dat ook voor het centrum van Naaldwijk? Hoofdstuk 4 is als 
zelfstandig hoofdstuk te lezen, en omvat de belangrijkste conclusies van het 
onderzoek. 
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1 Contextanalyse 

In dit hoofdstuk is de context geschetst waarbinnen het voorgenomen initiatief 
ontwikkeld wordt. Achtereenvolgens komen aan bod: de vraagzijde van de markt 
(paragraaf 1.1), de aanbodzijde van de markt (paragraaf 1.2), het vigerend beleid en 
relevante trends en ontwikkelingen (paragraaf 1.3). 

1.1 Vraagzijde van de markt 

Het winkel- en voorzieningenaanbod van Naaldwijk vervult een bovenlokale functie 
als hoofdplaats van de gemeente Westland. Die gemeente is op 1 januari 2004 
ontstaan door de gemeentelijke herindeling waarbij De Lier, 's-Gravenzande (inclusief 
Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen 
Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) werden 
samengevoegd. De gemeente telt in totaal ruim 104.000 inwoners. 
 
Figuur 1 Ligging Naaldwijk in gemeente en regio

 
Bron: BRT Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Demografische kenmerken 
De gemeente bestaat uit elf kernen en acht buurtschappen. Naaldwijk is de op één na 
grootste kern (’s-Gravenzande telt er ca. 21.000), met ca. 19.600 inwoners, maar is wel 
te beschouwen als de hoofdkern van de gemeente, gelet ook op de omvang en 
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samenstelling van de (winkel)voorzieningen. De onderstaande tabel toont de 
demografische kenmerken per kern, en voor de gemeente Westland als geheel. De 
bevolkingssamenstelling in Westland vertoont grote gelijkenissen met het landelijke 
gemiddelde. Zo is het aandeel jongeren (0-15 jaar) en ouderen (65+) gelijk. Ook het 
welvaartsniveau (het gemiddelde inkomen per inwoner) ontloopt elkaar niet. Wel is 
de bevolking in Westland in zeer grote mate van autochtone afkomst en ligt de 
gemiddelde huishoudengrootte iets boven het landelijke gemiddelde.  
 
Tabel 1 Demografische kenmerken Westland, naar kern 

  

 

Inw. 

 

% 

0-15 

 

% 

15-25 

 

% 

25-45 

 

% 

45-65 

 

% 

65+ 

% niet- 

westerse 

allocht. 

Gem. 

huish. 

grootte 

 

Gem. ink. 

per inw. 

Westland 104.302 17% 13% 24% 28% 18% 5% 2,4 € 22.500 

Naaldwijk 19.585 17% 12% 24% 28% 20% 6% 2,3 € 23.400 
Honselersdijk 7.610 17% 16% 24% 30% 14% 6% 2,5 € 20.900 
Maasdijk 4.340 16% 15% 25% 27% 17% 5% 2,2 € 20.400 
's-Gravenzande 20.750 18% 13% 25% 27% 17% 4% 2,4 € 22.700 
Monster 13.735 15% 14% 21% 32% 19% 4% 2,3 € 22.800 
Wateringen 15.155 19% 13% 25% 28% 16% 9% 2,4 € 23.300 
De Lier 11.980 18% 13% 24% 26% 18% 3% 2,5 € 21.700 
Kwintsheul 3.685 16% 13% 23% 29% 19% 5% 2,4 € 23.500 
Poeldijk 5.875 15% 13% 23% 30% 19% 5% 2,2 € 21.700 
Ter Heijde 520 18% 11% 24% 32% 17% 4% 2,2 € 20.100 

Nederland  17% 12% 25% 28% 18% 12% 2,2 € 22.400 

Bron: Westland in cijfers 2015, CBS Statline 2015, inkomen betreft 2013 

 
Tussen de verschillende kernen bestaan de nodige verschillen in het demografische 
profiel, al zijn die niet enorm groot. Zo blijkt Naaldwijk iets sterker vergrijsd (20%), 
maar tegelijkertijd ook welvarender dan de meeste andere kernen.  

Bevolkingsontwikkeling en -prognose 
In de periode 2000-2015 is het inwoneraantal in de gemeente Westland met ca. 9% 
gegroeid, van ca. 96.000 naar ca. 104.000. Daarmee overtrof de groei in relatieve zin 
die van Nederland (+6,5%) en de provincie Zuid-Holland (+5,9%). Binnen Westland 
vond de bevolkingsgroei met name plaats in de grotere kernen: Wateringen (+28,9%), 
’s-Gravenzande (+8,4%) en Naaldwijk (+8,2%). 
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Figuur 2 Bevolkingsontwikkeling 2000-2015 gemeente Westland, naar kern 

 
Bron: CBS/BRP, bewerking ABF Research 

 
Ook in de komende jaren wordt een substantiële bevolkingstoename in de gemeente 
verwacht; de Primos Prognose gaat uit van een groei tot ca. 113.000 in 2025 (+8,7%), 
en ook in het decennium daarna wordt een min of meer vergelijkbaar 
groeipercentage voorzien. De voorziene bevolkingsgroei vindt niet evenredig over de 
verschillende kernen plaats. In de Woonvisie is gesteld dat mogelijkheden tot bouwen 
voor de regio, oftewel grootschalige(r) woningbouw, voornamelijk in Westlandse 
Zoom en op uitleglocaties in Naaldwijk en ’s-Gravenzande plaatsvindt. Zo zijn er in en 
rond Naaldwijk diverse woningbouwontwikkelingen gaande: 

x De nieuwe wijken Hoogeland en Woerdblok (respectievelijk 1.100 en 1.000 woningen) 
zijn reeds grotendeels gerealiseerd. In totaal staan hier nog ca. 700 nieuwe woningen 
in de planning, waarvan 500 in Hoogeland en 200 in Woerdblok.  

x Tussen Naaldwijk en ’s-Gravenzande vindt de ontwikkeling van Waelparck plaats. 
Uiteindelijk zullen hier ca. 1.200 nieuwe woningen verrijzen. Het zuidelijke deel van 
het plangebied ligt op korte afstand van Naaldwijk centrum. Daarom rekenen we de 
helft van het project (600 woningen) toe aan het verzorgingsgebied Naaldwijk.  
 
Samen met andere kleinschalige ontwikkelingen zullen in de komende tien jaar ca. 
1.500 nieuwe woningen worden gerealiseerd in Naaldwijk. Uitgaande van een 
gemiddelde huishoudengrootte van 2,02 resulteert dit in een bevolkingsgroei met ca. 
3.000. Met andere woorden, bijna de helft van de gemeentelijke bevolkingsgroei kan 
worden toegerekend aan Naaldwijk.  

Verborgen draagvlak: seizoensmigranten 
Naast permanente inwoners telt de gemeente Westland een groot aantal tijdelijke 
inwoners in de vorm van seizoensmigranten, die werkzaam zijn in de tuinbouwsector 
In de gemeente Westland zijn anno 2012 ruim 11.000 arbeidsmigranten werkzaam, 

                                                      
2 Voorzichtigheidshalve rekenen we met een lagere huishoudengrootte dan het huidige gemiddelde, vanwege de landelijke 
trend dat huishoudens steeds kleiner worden.  
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waarvan er 3.165 in Westland zelf wonen, 4.190 in Den Haag en 262 in Delft.3 Deze 
tijdelijke inwoners zorgen voor een substantieel extra bestedingspotentieel. In de 
navolgende analyses is hier geen rekening mee gehouden.  

1.2 Aanbodzijde van de markt 

De gemeente Westland telt ca. 165.000 m2 wvo aan winkelruimte, verspreid over 
ruim 540 winkels. Naaldwijk vormt onbetwist de top van de winkelstructuur binnen 
de gemeente. De kern telt ‘slechts’ zo’n 18% van het totaal aantal inwoners in de 
gemeente, maar beschikt over een derde van het aantal winkels (34%) en 
winkelmeters (32%). Naast Naaldwijk is Wateringen de enige kern waar in verhouding 
tot het aantal inwoners relatief veel winkels en winkelmeters zijn gevestigd.  
 
Figuur 3 Verdeling inwoners, winkels en winkelmeters Westland, naar kern 

 
Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, 2015 

 
De regionale functie van Naaldwijk als winkelkern blijkt vooral uit het relatief grote 
aanbod aan winkels in Mode & Luxe. Dit is de winkelbranche die het dichtst aansluit 
bij recreatief winkelen. Ruim de helft (54%, ruim 15.000 m2 wvo) van het 
gemeentelijke aanbod is in Naaldwijk gevestigd. De andere vier grote kernen 
(Wateringen, ’s-Gravenzande, Monster en De Lier) beschikken over slechts 3.000 tot 
4.000 m2 wvo.  

Supermarktstructuur 
De gemeente Westland beschikt over 16 volwaardige supermarkten, met een totale 
omvang van 19.165 m2 wvo.4 Daarmee bedraagt de supermarktdekking slechts 0,18 
m2 wvo per inwoner; dit ligt ca. 25% lager dan het landelijke gemiddelde van 0,24 m2 

                                                      
3 Panteia (2013), Arbeidsmigratie in het Stadsgewest Haaglanden 
4 Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner. We beschouwen kleinschalige winkels als Attent (199 m² wvo) en Royaal (228 m² 
wvo) in Monster en de Poolse Swojska Chata (208 m² wvo) in Naaldwijk niet als volwaardige supermarkt. Vanwege hun 
beperkte omvang vervullen zij geen reguliere boodschappenfunctie. Zij zijn, net als (vers)speciaalzaken, ondersteunend 
aan het reguliere supermarktaanbod. Alle cijfers in de hoofdtekst zijn exclusief deze drie kleinschalige supermarkten. 
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wvo per inwoner.5 Tussen de verschillende kernen bestaan de nodige verschillen. Zo 
beschikt Monster over maar liefst vier volwaardige supermarkten en een 
supermarktdekking van 0,34 m² wvo per inwoner. In de twee grootste kernen, 
Naaldwijk en ’s-Gravenzande, ligt de dichtheid met respectievelijk 0,15 en 0,17 m² 
wvo ca. 35% lager dan landelijk. De relatief lage dekking in Wateringen kan verklaard 
worden door de gedeeltelijke oriëntatie op Den Haag. 
 
Naaldwijk beschikt derhalve over relatief veel winkelmeters, maar zeker sinds de 
sluiting van de Konmar van 2.500 m2 wvo in De Tuinen (in 2007) over (zeer) weinig 
supermarktmeters. De onderstaande figuur illustreert dit. In tegenstelling tot het 
totale winkelaanbod zijn supermarktmeters veel evenrediger – naar rato van het 
aantal inwoners – verdeeld over de verschillende kernen. Met ruim 4.500 m2 wvo 
verdeeld over vier supermarkten is Monster een onbetwiste uitschieter. In de figuur is 
tevens weergegeven wat de impact is van de actuele supermarktinitiatieven (zie 
verderop in dit hoofdstuk) op het aandeel van elke kern in het supermarktaanbod. 
Zonder de realisering van het initiatief in De Rentmeester wordt het aandeel van 
Naaldwijk fors kleiner, van 15% nu naar 12% in 2025. Dit is opmerkelijk, aangezien 
Naaldwijk nu zo’n 19% van de inwoners van de gemeente voor zijn rekening neemt, 
en dit aandeel in 2025 waarschijnlijk tot ruim boven de 20% groeit.  
 
Figuur 4 Verdeling inwoners, supermarktmeters 2015 en 2025 Westland, naar kern 

 
Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, 2015, gemeente Westland 

 
Tabel 2 Supermarktdekking gemeente Westland, naar kern 

Woonplaats Inwoners Aantal supermarkten Aantal m² wvo Dichtheid (m² per inw) 

De Lier 11.980 2 2.279 0,19 

Honselersdijk 7.610 1 1.574 0,21 

Maasdijk 4.340 1 905 0,21 

Monster 13.735 4 4.605 0,34 

Naaldwijk 19.585 2 2.924 0,15 

Poeldijk 5.875 1 1.190 0,20 

                                                      
5 Inclusief de drie kleinschalige supermarkten ligt de supermarktdekking met 0,19 m² wvo per inwoner eveneens fors 
(20%) onder het landelijke gemiddelde. 
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Woonplaats Inwoners Aantal supermarkten Aantal m² wvo Dichtheid (m² per inw) 

S-Gravenzande 20.750 3 3.470 0,17 

Wateringen 15.155 2 2.218 0,15 

Kwintsheul 3.685 0 0 0 

Ter Heijde 520 0 0 0 

Totaal 104.302 16 19.165 0,18 

Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, 2015 

 
Figuur 5 Supermarktstructuur gemeente Westland (omlijnd kern Naaldwijk) 

 
Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, BRT Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Naaldwijk Centrum 
Bovenaan de gemeentelijke winkelstructuur staat Naaldwijk Centrum onbetwist op 
de eerste plaats. Met ca. 28.000 m² wvo aan in gebruik zijnde detailhandel is het 
veruit de grootste reguliere winkelconcentratie binnen de gemeente. Ter vergelijking: 
het centrum van Wateringen volgt op gepaste afstand, met 12.500 m2 wvo. Naaldwijk 
Centrum bestaat uit twee delen: het ‘oude’ centrum (ca. 16.500 m2 wvo) en het in 
1998 geopende, planmatig ontwikkelde De Tuinen (ca. 11.500 m2 wvo). De twee 
supermarkten liggen aan de rand van het centrumgebied (Jumbo) en net daarbuiten 
(Albert Heijn).  
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Figuur 6 Projectlocatie aansluitend op De Tuinen 

 
Bron: BRT Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Relevante detailhandelsontwikkelingen 
In de gemeente Westland spelen, verspreid over een aantal kernen, verschillende 
supermarktinitiatieven. De planvoorraad omvat de toevoeging van 4.473 m² wvo aan 
supermarktmeters. Deze initiatieven zijn primair bedoeld om de lokale consument 
beter te bedienen. In alle kernen ligt de supermarktdekking (ver) onder het landelijke 
gemiddelde.  
 
De planvoorraad betreft de volgende initiatieven: 

x In het centrum van ’s-Gravenzande is 7.600 m² bvo (ca. 6.000 m² wvo) aan nieuwe 
detailhandel voorzien, als ook 900 m² bvo aan horeca en zakelijke dienstverlening. De 
ontwikkeling omvat de komst van Jumbo (de voormalige en tijdelijk gesloten C1000) 
en verplaatsing en uitbreiding van Lidl. De gezamenlijke omvang van de 
supermarkten bedraagt ca. 2.500 m² wvo. De huidige Lidl meet 650 m² wvo.  

x De Lier: Uitbreiding en verplaatsing Albert Heijn van 877 m² wvo naar 1.800 m² wvo. 
x Kwintsheul: Herbouw van de door brand getroffen Albert Heijn, met een omvang van 

1.000 m² wvo. 
x De uitbreiding van Albert Heijn Honselersdijk van 1.575 m² wvo naar 2.275 m² wvo. 

In tegenstelling tot bovenstaande ontwikkelingen is dit initiatief nog niet 
planologisch verankerd.  

1.3 Vigerend beleid 

Rijksbeleid 
x Sinds 2006 zijn via de Nota Ruimte6 de verantwoordelijkheden voor het locatiebeleid 

van bedrijven en voorzieningen verschoven van het Rijk naar de provincies en 
gemeenten. Het Rijk wil nog wel enige invloed blijven uitoefenen op 
detailhandelsontwikkelingen buiten de bestaande structuur. Daarom is het 

                                                      
6 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2011), beleidsdossier Detailhandel.  



 

 pagina 13 

uitgangspunt opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van 
de detailhandelsstructuur van binnensteden en wijkwinkelcentra. 

x Op basis van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Ministerie van 
Infrastructuur & Milieu, vastgesteld in maart 2012,7 is later via de motie De Rouwe 
detailhandel toegevoegd aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LDV), en als 
procesvereiste in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. Het is een 
ruimtelijk afwegingskader, die voor bedrijventerreinen al langer bestond onder de 
term SER-ladder. Op deze wijze wordt een winkelstructuur met een beperkt aantal 
sterke winkellocaties nagestreefd, waarbij leegstand wordt tegengegaan en zuinig 
wordt omgegaan met de schaarse ruimte. De LDV werkt met de volgende 
opeenvolgende stappen, de betrokken overheden zijn verantwoordelijk voor de 
beoordeling. 
‐ Is er vraag naar de beoogde ontwikkeling?  
‐ Kan bestaand stedelijk gebied of bestaande bebouwing worden hergebruikt?  
‐ Mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan dient altijd worden gezorgd voor een 

optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. 
Voor detailhandel wordt het tweede element uit deze beleidslijn vaak vertaald in 
termen van de bestaande winkelstructuur: is de beoogde ontwikkeling inpasbaar in 
bestaand winkelgebied? 

Provinciaal beleid 
In juli 2014 stelde Provinciale Staten de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), de 
Verordening ruimte 2014, het Programma Ruimte, en het Programma Mobiliteit van 
de provincie Zuid-Holland vast. Deze instrumenten vervingen de Provinciale 
Structuurvisie, de Verordening Ruimte en het provinciaal Verkeer- en vervoersplan.  
 
De provincie heeft de taak om op (boven)regionaal niveau te sturen op de inrichting 
en de ruimtelijke kwaliteit van verschillende functies over de schaarse ruimte in Zuid-
Holland. Hiermee werkt zij aan een aantrekkelijke leefomgeving en goede 
internationale concurrentiepositie. De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen 
vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar wel een perspectief voor de gewenste 
ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel. Vier rode draden geven richting aan de 
gewenste ontwikkeling en het handelen van de provincie: 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is, 
2. vergroten van de agglomeratiekracht, 
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 
4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving. 

 
Bij de (her)programmering van en planologische borging van wonen, kantoren, 
bedrijventerreinen en detailhandel stuurt de provincie op: 

x Het consequent toepassen van de “ladder voor duurzame verstedelijking” om de keuze 
voor en situering van nieuwe woon-, werk- en voorzieningenlocaties te 
verantwoorden.  

x Regionale visies op te stellen door de samenwerkende gemeenten. Deze regionale visies 
zijn afgestemd op de behoefteramingen die door de provincie zijn vastgesteld. De 
regionale visies worden periodiek geactualiseerd op basis van kwantitatieve en 

                                                      
7 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2012/03/13/definitieve-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html  
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kwalitatieve veranderingen in de behoefteraming. Bij een verschil tussen het 
Programma Ruimte en de regionale visie, is het Programma Ruimte leidend. 

x Sterke en complementaire centra en ontwikkelingslocaties bij knooppunten binnen de 
stedelijke agglomeratie. Nieuwe investeringen in gebiedsontwikkeling, mobiliteit en 
infrastructuur worden zo veel mogelijk geconcentreerd. Nieuwe bovenregionale 
voorzieningen (zoals bovenregionale ziekenhuizen, opleidingscentra en culturele 
voorzieningen) wil de provincie concentreren op locaties die verschillende voordelen 
combineren: de te bereiken schaalvoordelen, de bijdrage aan de vitaliteit van de 
gebieden en het benutten van de capaciteit op het mobiliteitsnetwerk. 

Detailhandel 
Voor kantoren en detailhandel voert de provincie een selectief locatiebeleid. Het 
provinciale detailhandelsbeleid is er enerzijds op gericht om de hoofdstructuur zoveel 
als mogelijk te versterken en de beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
detailhandelsvoorzieningen te garanderen. Anderzijds wordt de dynamiek in de 
detailhandel bevorderd vanwege het grote economische belang van deze sector. 
De hoofdstructuur voor reguliere detailhandel is beschreven in het Programma Ruimte. 
Daarin is onderscheid gemaakt in ‘te ontwikkelen centra’, ‘te optimaliseren centra’ en 
‘overige aankoopplaatsen’. Naaldwijk behoort tot de te optimaliseren centra. Voor 
deze centra geldt het ‘nee-tenzijprincipe’. Dit betekent dat gewerkt moet worden aan 
de verbetering van de (concurrentie)positie met alle denkbare middelen, zonder netto 
toevoeging van winkelmeters. Een eventuele beperkte uitbreiding van winkelmeters 
moet in het teken staan van structuurverbetering van het centrum. In dit kader kan 
gedacht worden aan optimalisatie van de winkelrouting en de route tussen de 
belangrijkste voorzieningenclusters zoals het winkelgebied en het station. 
 
Door de opkomst van internetwinkelen en demografische ontwikkelingen is er 
volgens de provincie minder behoefte aan fysieke winkels. Voor alle winkelgebieden 
geldt daarom dat kwalitatieve verbetering leidend is ten opzichte van kwantitatieve 
versterking. Uitbreiding van het winkelareaal is hoofdzakelijk nog aan de orde binnen 
de ‘te ontwikkelen centra’. In deze verordening is verder bepaald dat nieuwe 
detailhandel primair gevestigd wordt binnen of direct aansluitend aan de bestaande 

winkelgebieden en de centra van steden, dorpen en wijken.  
 
De “overige aankoopplaatsen”, zo stelt het Programma Ruimte, zullen veelal niet in 
omvang kunnen groeien omdat zij soms minder toekomstperspectief hebben. Zij 
komen in aanmerking voor herstructurering (facelift, herprofilering of 
functieverandering) met aandacht voor de leefbaarheid van kleine kernen en buurten. 
Onder specifieke voorwaarden kan voor deze categorie centra de groei van het 
winkeloppervlak eventueel aan de orde zijn. 
 
In de toelichting op het bestemmingsplan dient ingegaan te worden op eventuele 
toename van de leegstand en de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van het 
verzorgingsgebied alsmede mogelijkheden voor saldering. Indien een ontwikkeling 
bovengemeentelijke effecten met zich meebrengt, is regionale afstemming nodig. De 
provincie beoordeelt de toelichting op het bestemmingsplan waarin de uitkomsten 
van deze regionale afstemming zijn opgenomen. 
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De provincie hecht groot belang aan krachtige en levendige stads- en dorpskernen. 
Een goed functionerende detailhandel draagt daaraan bij. Om dat te bereiken en te 
behouden is medio 2015 door de provincie de Adviescommissie Detailhandel 
opgericht. De commissie is een nieuw instrument van de provincie Zuid-Holland om 
de leegstand van winkels tegen te gaan. De onafhankelijke commissie is 
verantwoordelijk voor een kritische beoordeling van bestemmingsplannen voor 
uitbreiding van detailhandel met een omvang van meer dan 2.000 m2 bvo binnen de 
centra en 1.000 m2 bvo buiten de centra. Deze adviescommissie is middels een 
partiële wijziging van de Verordening Ruimte ingesteld (vastgesteld op 4 maart 2015).  

Regionaal beleid 
In het vigerende regionale beleid van het (voormalige) stadsgewest Haaglanden 
(Structuurvisie Detailhandel Haaglanden, eind  2013 vastgesteld) is de 
detailhandelsstructuur onderverdeeld in verschillende soorten winkelgebieden: 
bovenregionaal verzorgend centrum, regionaal verzorgende centra, 
stadsdeelcentrum, lokaal verzorgende centra, kleinere lokaal verzorgende centra, 
perifere detailhandelsconcentraties (PDV) en overige detailhandel. Voor geen van de 
structuurbepalende winkelgebieden is het perspectief zodanig dat het betreffende 
winkelgebied een andere verzorgingspositie in de structuur gaat innemen. Een 
schaalsprong in die orde van grootte kan dus niet aan de orde zijn. Wel kunnen 
enkele centra uitbreiden, vooral door de groei van het draagvlak in de omgeving of 
door het maken van een kwaliteitsslag. Met name Den Haag, de vijf regionaal 
verzorgende centra (Stadshart Zoetermeer, centrum Naaldwijk, Leidschendam 
Leidsenhage, centrum Delft en Rijswijk In de Bogaard) en centrum ‘s-Gravenzande en 
Den Haag Leyweg kunnen zich nog (in meer of mindere mate) ontwikkelen.  
 
In tegenstelling tot het provinciale beleid bestempelt de regio Haaglanden het 
centrum van Naaldwijk dus wel als een te versterken/ontwikkelen locatie. 
 
Hieronder zijn de belangrijkste doelstellingen van het regionale beleid opgesomd. 
Nieuwe initiatieven dienen langs deze lat gelegd te worden om te bepalen of een 
initiatief passend is binnen het detailhandelsbeleid. 

1. Samenhang en complementariteit in de voorgestelde detailhandelsstructuur. 
Optimalisering/uitbreiding van een winkelgebied mag niet leiden tot een andere 
verzorgingsfunctie binnen de structuur (lokaal, regionaal, bovenregionaal).  

2. Ruimtelijke concentratie van winkelvoorzieningen. 
3. Behoud en versterking van de bestaande winkelstructuur. Primaire locaties zijn de 

bestaande winkelconcentratiegebieden. 
4. Bewaken evenwicht detailhandel tussen centrumgebieden en grootschalige 

concentraties. Het behouden van een gezond perspectief voor de kernverzorgende 
centra en de stadsdeel-, wijk- en buurtwinkelcentra. 

5. Streven naar multifunctionaliteit en de integratie van detailhandel met andere 
functies. 

6. Structuurverstorende effecten op bestaande winkelconcentratiegebieden zijn niet 
toelaatbaar (er wordt gesproken van structuurverstoring wanneer de positie van een 
winkelgebied wordt aangetast door een beoogde ontwikkeling, waardoor het 
winkelgebied een andere functie in de structuur gaat krijgen). 

7. Initiatieven dienen de bestaande identiteit, positionering en profilering van 
winkelgebieden te versterken en de aantrekkelijkheid te vergroten. 
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Gemeentelijk beleid 
In december 2013 is de structuurvisie Westland vastgesteld. In deze visie is vastgelegd 
hoe Westland zich naar 2025 toe moet ontwikkelen en wordt een doorkijk gegeven 
naar 2040. Als het gaat om detailhandel wordt in de visie gesteld dat het 
detailhandelsaanbod net als het horeca-aanbod passend moet zijn bij de omvang van 
de kern. Hoe groter de kern, hoe meer er verwacht kan worden van het detailhandels- 
en horeca-aanbod. Hierbij vervult Naaldwijk een centrumfunctie. Omdat voor de 
levensvatbaarheid van de detailhandel en horeca concentratie van belang is worden 
de bestaande contouren van de winkelgebieden niet uitgebreid of verplaatst. De visie 
stelt voorts dat de detailhandel in Westland centraal in de kernen gehouden wordt. 
Dit betekent geen uitbreiding van winkelstrips aan de rand van kernen of in het 
glastuinbouwgebied. 
 
Eerder al, in 2009, is de detailhandelsstructuurvisie van de gemeente vastgesteld. In 
deze visie wordt richting gegeven aan de gewenste ontwikkelingen in de 
verschillende kernen in het Westland. Voor Naaldwijk van belang is dat initiatieven 
in de hoofdkern Naaldwijk primair dienen te worden beoordeeld op hun meerwaarde 
voor het bestaande centrum. 

1.4 Relevante trends en ontwikkelingen  

De detailhandel is altijd al een sector geweest die sterk werd beïnvloed door 
maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen. Momenteel zijn die 
echter van een dusdanige aard en omvang dat we gerust kunnen spreken van een 
retailrevolutie, met ingrijpende veranderingen voor de manier waarop consumenten 
boodschappen doen en winkelen. En ook met ingrijpende veranderingen voor de 
(ruimtelijke) organisatie van de sector zelf.  
 
Allereerst heeft sinds het eind van het vorige decennium de economische crisis zich in 
alle hevigheid geopenbaard. De detailhandel, vooral die in non-food, verkeert in 
zwaar weer: de omzet in non-food ligt 17,5% onder het niveau van 2008. Over de 
periode 2004-2013 zijn de omzetten in de non-food sinds 2008 flink is afgenomen. De 
omzet in de food-sector heeft zich min of meer gelijk ontwikkeld met de inflatie. 
 

Figuur 7 Omzet in branches retail 2004-2013 

  
Bron: Retailagenda 2020, maart 2015 
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In dezelfde periode is het winkelvloeroppervlakte in bijna alle detailhandelsbranches 
gestegen. In de modische branche nam het winkelvloeroppervlak zelfs met 22% toe. 
Dalende omzetten in combinatie met een stijging in het winkelvloeroppervlak leidt 
tot een sterke afname van de vloerproductiviteit in de retail (de omzet per m²) en 
daarmee tot (een dreiging van) oplopende winkelleegstand. 
 
Na enkele zeer moeilijke jaren gloort er voorzichtig hoop aan de horizon; het dalende 
consumentenvertrouwen lijkt een halt te zijn toegeroepen, en toont sinds 2014 de 
eerste tekenen van een voorzichtig herstel.  
 
Er is echter meer aan de hand dan een lange periode van laagconjunctuur. Er is 
namelijk een revolutie in de detailhandelswereld gaande.  
 
Internetwinkelen, enkele jaren geleden nog een betrekkelijk beperkt fenomeen, neemt 
inmiddels al meer dan 10% van de non-food bestedingen in. Experts verwachten een 
verdere groei naar 20 à 30%, deels door technologische ontwikkelingen, deels ook 
doordat een toenemende aantal consumenten is opgegroeid met internet, en dus ook 
zeer vertrouwd is met e-shopping. Anders dan in de non-food speelt internetwinkelen 
nog slechts een betrekkelijk geringe rol in de foodsector. Naast bezorgservice ah.nl 
experimenteren een aantal supermarktketens (waaronder Albert Heijn en Dekamarkt) 
ook met zogenaamde pick-up points, stand-alone of als onderdeel van een reguliere 
supermarkt. Het omzetdeel in de foodsector dat voor rekening komt van e-commerce 
is momenteel ca. 1%. De algemene verwachting is dat dit percentage wel zal groeien, 
maar de komende jaren geen hoge vlucht zal nemen. 
 
Daarnaast staat Nederland aan de vooravond van een demografische aardverschuiving. Er 
is gelijktijdig sprake van verdunning (daling gemiddelde huishoudgrootte), 
verkleuring, vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking. De vrije 
bestedingsruimte van al deze bevolkingsgroepen is lager dan die van een traditioneel 
huishouden. De huidige generatie 65-plussers besteedt beduidend minder in de 
winkels dan de mensen jonger dan 65 jaar. Schattingen lopen uiteen van 20 tot 40%. 
Voor zover ze meer vrij te besteden hebben, is het niet vanzelfsprekend dat senioren 
meer uitgeven aan detailhandel. Ze hebben namelijk minder koopdrang – hoeven hun 
garderobe en interieur niet zo nodig elk jaar te vernieuwen – en hebben meer 
keuzevrijheid en tijd. Ze zijn de ultiem kritische consumenten. De demografische 
veranderingen treffen overigens ook de sector zelf. Door de vergrijzing van het 
ondernemersbestand gaat een groot aantal zelfstandige winkeliers de komende jaren 
met pensioen. Door het ongunstige toekomstperspectief in de sector zijn de 
overnamekansen vaak gering. 
 
Door het ingrijpende en structurele karakter van de veranderingen is ook de 
vestigingsstrategie van winkelketens, zeker in de non-food, aan het veranderen. 
Jarenlang lag de nadruk bij veel ketens op expansie, en openden zij talrijke winkels, 
ook in de kleinere winkelgebieden. Omdat de functie van de fysieke winkel onder 
invloed van de technologische veranderingen aan het veranderen is, is aan die 
expansie een einde gekomen. Veel ketens maken een pas op de plaats en investeren 
primair in een beperkter aantal vestigingen, in vooral de grotere winkelgebieden. 
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Het samenspel van de genoemde ingrijpende veranderingen leidt tot een structureel 

lagere behoefte aan fysieke winkels. In de door het ministerie van Economische Zaken 
opgestelde Retailagenda (maart 2015) wordt gemeenten en andere stakeholders 
verzocht landelijk voor te sorteren op een reductie van het aantal winkelmeters met 
30%. Ook leidt de nieuwe tijd tot veranderingen in de aard van de winkels. Nieuwe 
concepten als afhaalpunten en pick-up points, al dan niet geïntegreerd in bestaande 
winkels of winkelgebieden, komen op. Of de nieuwe realiteit leidt tot grotere of juist 
kleinere winkels, daarover zijn de meningen verdeeld. Feit is wel dat de traditionele 
winkels van karakter veranderen: van plaatsen waar het tonen en de transactie van 
goederen centraal stond naar plaatsen van beleving en ‘experience’. 
 
De structurele veranderingen hebben gevolgen voor alle typen winkelgebieden, van 
de buurtcentra tot de grootste binnensteden, en van de grootschalige concentraties 
(woonboulevards) tot de stadsdeelcentra. Toch is het ene centrum kwetsbaarder voor 
de veranderingen dan het andere. Criteria die van invloed zijn op de mate van 
kwetsbaarheid zijn uiteenlopend van aard: 

x Demografisch: winkelgebieden in stedelijke gebieden in de Randstad, waar sprake is 
van bevolkingsgroei en (relatieve) verjonging, en dus groei aan draagvlak voor 
winkelvoorzieningen, zijn minder kwetsbaar dan winkelgebieden in de krimpregio’s 
van Nederland. Westland behoort onmiskenbaar tot de eerste categorie. 

x Branchesamenstelling: winkelgebieden die een groot aandeel internetgevoelige 
branches kennen (mode, bruin- en witgoed, sport en spel) zijn gevoeliger dan 
winkelgebieden die vooral gedragen worden door supermarkten en andere dagelijkse 
winkels. Het centrum van Naaldwijk is zeker in de huidige opzet gevoelig voor de 
dominante generieke ontwikkelingen. 

x Omvang en functie: grote, aantrekkelijke recreatieve winkelgebieden (vaak 
binnensteden) met een groot verzorgingsgebied en met een grote keuze en variatie 
aan aanbod (ook buiten de detailhandel) bieden sfeer en beleving, vaak meer dan de 
middelgrote centra, die zich noch functioneel, noch in termen van beleving kunnen 
onderscheiden, niet ten opzichte van het internet en niet ten opzichte van de grote 
binnensteden. Het centrum van Naaldwijk is als middelgroot centrum kwetsbaar, 
maar wordt geholpen door een relatief dorpse setting in een overwegend 
grootstedelijke (Metropool)regio. 

Trends consumentengedrag in de foodsector 
De opkomst van de XL-supermarkt is een antwoord op veranderingen in het 
consumentengedrag. Veranderingen die overigens meer kanten op wijzen dan alleen 
richting een behoefte aan grotere, goed per auto bereikbare supermarkten. Feitelijk 
vinden schaalvergroting en schaalverkleining in de foodsector simultaan plaats. In het 
kort zijn de belangrijkste ontwikkelingen als volgt te kenschetsen.  

x Supermarkt versus versspeciaalzaak. Supermarkten worden steeds belangrijker in de 
distributie van levensmiddelen onder de bevolking. Ruim 85% van de bestedingen in 
levensmiddelen in de detailhandel wordt gedaan in supermarkten. Steeds meer 
supermarkten besteden aandacht aan hun versafdelingen, vanuit de optiek van 
verbetering van de winstmarge en vanwege de behoefte van de consument aan one-
stop-shopping. Het gevolg hiervan is dat de versspeciaalzaken al jarenlang onder druk 
staan. Deze trend lijkt onomkeerbaar en treedt op los van de trend naar 
schaalvergroting van supermarkten.  
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x Schaalvergroting: minder, maar grotere supermarkten. Naar de huidige maatstaven 
zijn full-service supermarkten van minder dan 1.200 m² winkelvloeroppervlak (wvo) 
te klein en hebben een te weinig gedifferentieerd aanbod om voor de consument 
aantrekkelijk te blijven. Er is sprake van enerzijds uitval aan de onderkant (de kleine 
reguliere, buurt- en dorpsverzorgende supermarkten) en anderzijds opwaardering aan 
de bovenkant (vergroting/relocatie). Deze ontwikkeling is niet te stuiten en heeft ook 
een bedrijfseconomische achtergrond. Door de druk op de prijzen en daarmee op de 
marges moeten traditionele buurt- en wijksupermarkten een hogere omzet realiseren 
om rendabel te blijven. Anderzijds hebben consumenten steeds meer de neiging om 
te kleine supermarkten voorbij te rijden om uit complete assortimenten te kunnen 
kiezen.  

x Grootschalige supermarkten: dit type supermarkten is in Nederland in opkomst en 
voorziet in de behoefte van de consument om eens per week of twee weken met de 
auto grootschalig boodschappen te doen. Met de opkomst van grootschalige 
supermarkten ontstaat een nieuwe hiërarchie in boodschappen doen. In dit type 
supermarkt komt men over het algemeen veel minder frequent, maar wel van over 
grotere afstand, en besteedt men per bezoek meer dan in de reguliere supermarkten. 
Dit type supermarkt wordt veelal niet in de plaats van de reguliere supermarkten 
gebruikt, maar samen met deze supermarkten: waar de een voorziet in de behoefte 
aan dichtbij en hoogfrequent boodschappen doen, voorziet de ander in de 
(laagfrequente) behoefte met de auto de bulkboodschappen te doen. Deze 
bulkboodschappen doet men in grootschalige supermarkten met medeneming van 
versassortiment, dat in deze supermarkten in breedte en diepte uitbundiger is dan in 
de reguliere supermarkten. Voor dit type supermarkten is men bereid van grotere 
afstand te komen, het verzorgingsgebied is grofweg binnen 10 autominuten van de 
supermarkt gelegen; 

x Opkomst van discountformules: naast grootschalige supermarkten zijn ook 
harddiscountsupermarkten zoals Aldi en (vooral) Lidl in opkomst. Kenmerkend voor 
deze formules zijn de lage prijzen, de kleinere metrages, een beperkt assortiment en 
de mindere focus op service. Overigens manoeuvreert Lidl zich steeds meer in de 
richting van een zogenaamde softdiscount supermarkt, met meer assortiment, meer 
vers, grotere oppervlaktes, maar met behoud van de lage prijzen;  

x Traffic voorzieningen: deze kleinschalige voorzieningen ontstaan op locaties waar 
veel passanten zijn vanwege de specifieke functie van de locatie, zoals stations, 
benzinestations, ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, etc. Supermarkten 
hebben hierop ingespeeld, en bieden op dit soort locaties een specifiek, op gemak 
gericht assortiment. Door een gunstigere margemix kunnen de hogere huren op dit 
soort locaties worden gedragen. 

1.5 Projectomschrijving De Rentmeester 

Direct naast winkelcentrum De Tuinen verrijst het complex De Rentmeester. Dit 
complex bestaat uit 4.600 m2 bvo (ca. 3.700 m² wvo) ten behoeve van de vestiging van 
een XL-supermarkt, aangevuld met een parkeergarage (op de eerste en tweede 
verdieping) en 47 woningen (op de derde verdieping en hoger). Er zijn 210 openbare 
parkeerplaatsen en 32 parkeerplaatsen voor bewoners. Via tapis roulants worden de 
openbare plaatsen verbonden met de XL-supermarkt en de straat.  
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De entree van de supermarkt bevindt zich aan Patijnenburg, direct naast de 
hoofdentree van De Tuinen. De kavel waarop De Rentmeester wordt gerealiseerd ligt 
al jaren braak. De Rentmeester maakt deel uit van een grotere ontwikkeling, waarvan 
De Secretaris (tussen De Rentmeester en de Secretaris Verhoeffweg) al gerealiseerd is.  
De entree tot de parkeergarage ligt aan de achterzijde van de kavel, aan de Simon van 
Slingerlandtstraat.  
 

Figuur 8 Impressie De Rentmeester (het linker deel betreft het reeds ontwikkelde De Secretaris) 

 
Bron: www.woneninderentmeester.nl 
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2 Distributieve analyse en behoefte 

In dit hoofdstuk is de marktruimte voor en behoefte aan (extra) supermarktmeters in 
Westland en specifiek Naaldwijk in beeld gebracht. Dit aan de hand van een 
kwantitatieve toets (paragraaf 2.1) en een ruimtelijk-kwalitatieve toets (paragraaf 2.2). 
Het hoofdstuk sluit af met een aantal slotopmerkingen (paragraaf 2.3). 

2.1 Kwantitatieve toets 

Via drie methodes kan de marktruimte voor en de behoefte aan supermarkten 
worden becijferd. In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod: een analyse 
van winkeldichtheden, een benchmarkanalyse en een distributieve berekening. 

Winkeldichtheden 
In paragraaf 1.2 kwam de supermarktstructuur in Westland reeds aan bod. Op basis 
van het actuele aanbod – 16 volwaardige supermarkten met een totale omvang van 
19.165 m² wvo – bedraagt de supermarktdekking in de gemeente ca. 0,18 m² wvo per 
inwoner. Dat is relatief weinig in vergelijking met het landelijke gemiddelde van 0,24 
m² wvo per inwoner. Uitgaande van die gemiddelde supermarktdekking is er in 
Westland indicatief behoefte aan ca. 25.000 m² wvo. Dat is ruim 5.800 m² wvo meer 
dan in de huidige situatie. Exclusief de beoogde vestiging van een XL-supermarkt in 
De Rentmeester spelen in de gemeente Westland nog diverse andere 
supermarktontwikkelingen, waarmee een toename van het supermarktaanbod is 
gemoeid van ca. 3.700 m² wvo. Daarmee wordt het supermarktaanbod qua omvang en 
maatvoering van (een deel van) de supermarkten naar moderne maatstaven gebracht.  
 
In de komende 10 jaar wordt in de gemeente Westland een bevolkingsgroei voorzien 
tot ca. 113.000 inwoners. Uitgaande van de landelijke gemiddelde supermarktdekking 
resulteert dit in een extra behoefte aan ruim 2.000 m² wvo aan supermarktruimte.  
 
In Naaldwijk ligt de dekking met 0,15 m² wvo per inwoner nog lager dan het 
gemeentelijke gemiddelde. Dit is vooral voor rekening van het feit dat de grote 
Konmar-vestiging in De Tuinen (2.500 m2 wvo) in 2007 is gesloten. Sindsdien heeft de 
inwoner van Naaldwijk de keuze uit twee volwaardige supermarkten: Albert Heijn en 
Jumbo. 
 
In 2005 beschikte Naaldwijk over drie volwaardige supermarkten. Naast de huidige 
Albert Heijn Verdilaan waren dat de C1000 Emmastraat (de huidige Jumbo) en 
Konmar De Tuinen. Hun gezamenlijke omvang betrof ruim 5.300 m2 wvo.  
Gerelateerd aan de – destijds – ca. 17.500 inwoners lag de supermarktdekking op 0,30 
m2 wvo per inwoner, oftewel twee keer zo hoog als de huidige 0,15 m2 wvo. Rekening 
houdend met het feit dat de bevolkingsgroei in de gemeente zich voor een groot deel 
in Naaldwijk manifesteert (+3.000 inwoners) zal de dekking in 2025 bij een 
gelijkblijvend aanbod nog eens substantieel lager komen te liggen, rond de 0,13 m² 
wvo per inwoner. Uitgaande van de huidige landelijke gemiddelde 
supermarktdekking van 0,24 m² wvo per inwoner en een toekomstig inwoneraantal 
van ca. 22.600 zou er in Naaldwijk indicatief behoefte aan ruim 5.400 m² wvo aan 
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supermarktruimte zijn, oftewel ca. 2.500 m² wvo meer dan in de huidige situatie. Het 
initiatief De Rentmeester kan maximaal leiden tot een groei van het 
supermarktaanbod met 3.700 m2 wvo tot een totaal van 6.624 m2 wvo. Daarmee 
neemt de supermarktdekking indicatief toe tot 0,29 m2 wvo per inwoner in 2025. Dit 
ligt weliswaar boven het landelijke gemiddelde, maar past bij een plaats met een 
regionale functie als Naaldwijk. Tevens ligt het nog altijd lager dan de dekking in 
2005. 
 
Tabel 3 Historisch, huidig en toekomstig supermarktaanbod en -dekking in Naaldwijk 

 2005 2015 2025 

   Var. 1  

(zonder XL) 

Var. 2 

(met XL) 

Albert Heijn 1.814 1.814 1.814 1.814 

C1000 1.000    

Konmar 2.500    

Jumbo  1.110 1.110 1.110 

XL    3.700 

Totaal m2 wvo 5.314 2.924 2.924 6.624 

Aantal inwoners 17.500 19.600 22.600 22.600 

Supermarktdekking  0,30 0,15 0,13 0,29 

     

Bron: Westland in Cijfers 2015, Locatus Verkooppunt Verkenner 

Distributieve toets Westland 
Ook met behulp van een distributieve berekening kan de indicatieve behoefte naar 
aanbod in de dagelijkse sector in beeld worden gebracht. We voeren een tweeledige 
toets uit, op het niveau van de gemeente Westland en op het niveau van de kern 
Naaldwijk. Daarbij hanteren we voor de toets op het niveau van de gemeente de 
volgende uitgangspunten: 

x De gemeente Westland telt in de huidige situatie ca. 104.300 inwoners. Prognoses 
gaan uit van een groei tot ca. 113.000 inwoners in 2025.  

x Een gemiddeld bestedingsbedrag van € 2.464 per inwoner per jaar, exclusief BTW 
(bron: detailhandel.info). Omdat het gemiddelde inkomen per inwoner in Westland 
vergelijkbaar is met het landelijke gemiddelde, is geen inkomenscorrectie toegepast. 
Het aandeel internetverkopen ligt in de dagelijkse sector nog altijd vrij laag (ca. 1,5%, 
tegenover bijvoorbeeld 30% in media en consumentenelektronica). In de toekomst ligt 
het aandeel internetverkopen ook in de dagelijkse sector naar alle waarschijnlijkheid 
hoger. Onder deskundigen bestaat een groot verschil van inzicht in de te verwachten 
groei van het online-aandeel food. Wij gaan uit van een aandeel van 5% in 2025, en 
sluiten daarin aan bij de opvattingen van het EFMI, het opleidings- en kennisinstituut 
voor de levensmiddelensector en gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

x Een gemeten koopkrachtbinding en –toevloeiing van respectievelijk 89% en 13% 
(Koopstromenonderzoek 2011). Dat wil zeggen: van elke euro die inwoners van 
Westland aan dagelijkse boodschappen besteden, komt 89 eurocent terecht bij 
winkels in de eigen gemeente. Dit is de koopkrachtbinding. Van de totale dagelijkse 
winkelomzet die winkeliers in de gemeente Westland genereren, is 13 eurocent 
afkomstig van consumenten die buiten de gemeente wonen. Dit is de 
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koopkrachttoevloeiing. Er vloeit dus beperkt meer dagelijkse winkelomzet naar 
Westland toe, dan er afvloeit naar andere gemeenten.  

x Een gemiddelde vloerproductiviteit (omzet per m² wvo) van € 7.472 per jaar in de 
dagelijkse sector, exclusief BTW. Dit betreft een landelijk gemiddelde (bron: 
detailhandel.info). 

x Een gevestigd aanbod van 29.428 m² wvo aan dagelijkse winkels (bron: Locatus 
Verkooppunt Verkenner).  
 
Tabel 4 Distributieve berekening dagelijkse sector gemeente Westland 

 Huidige 

situatie 

Situatie 

2025 

Inwoners 104.300 113.000 

Bestedingen per hoofd in €  € 2.464 € 2.464 

Bestedingspotentieel in € mln € 257 € 278 

Koopkrachtbinding  89% 89% 

Gebonden bestedingen in € mln € 229 € 248 

Koopkrachttoevloeiing  13% 13% 

Omzet door toevloeiing in € mln € 34 € 37 

Totale bestedingen in € mln € 263 € 285 

Gemiddelde vloerproductiviteit in € per m² wvo  € 7.472 € 7.472 

Gerealiseerde vloerproductiviteit  € 8.934 € 9.679 

Haalbaar aanbod in m² wvo 35.186 38.120 

Gevestigd aanbod in m² wvo  29.428 29.428 

Indicatieve uitbreidingsruimte 5.758 8.692 

 
In de huidige situatie beschikt de gemeente Westland over een indicatieve 
uitbreidingsruimte van ruim 5.700 m² wvo in de dagelijkse sector. Dat wil zeggen: het 
gevestigde aanbod is relatief beperkt ten opzichte van de totale bestedingen aan 
dagelijkse en frequent benodigde boodschappen in Westland. Dit zorgt gemiddeld 
genomen voor hoge vloerproductiviteiten in de sector. Vraag en aanbod zijn in de 
dagelijkse sector niet met elkaar in evenwicht; het aanbod in deze sector is 
substantieel kleiner (-/-16%) dan op basis van de detailhandelsbestedingen verwacht 
mag worden. Richting 2025 neemt dat verschil grotere vormen aan, als gevolg van de 
te verwachten substantiële bevolkingsgroei. De indicatieve uitbreidingsruimte kan, 
bij een gelijkblijvend winkelaanbod, toenemen tot ca. 8.700 m² wvo in de dagelijkse 
sector. Hierin is nog niet het interneteffect verdisconteerd. Anders dan in de non-food 
speelt internetwinkelen nog slechts een betrekkelijk geringe rol in de foodsector. De 
algemene verwachting is dat dit aandeel wel zal groeien, maar de komende jaren 
geen hoge vlucht zal nemen. 

Distributieve toets Naaldwijk 
Bij de distributieve toetsing op het niveau van de kern Naaldwijk hanteren we de 
volgende uitgangspunten: 

x De kern Naaldwijk telt in de huidige situatie ca. 19.585 inwoners. Prognoses gaan uit 
van een groei met ca. 3.000 inwoners, tot ca. 22.585 inwoners in 2025.  

x Een gemiddeld bestedingsbedrag van € 2.464 per inwoner per jaar, exclusief BTW 
(bron: detailhandel.info). Omdat het gemiddelde inkomen per inwoner in Naaldwijk 
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beperkt hoger is dan het landelijke gemiddelde (+ 4%), is geen inkomenscorrectie 
toegepast. 

x Een gemeten koopkrachtbinding en –toevloeiing van respectievelijk 80% en 37% (I&O 
2012, op basis van Koopstromenonderzoek 2011). Dat wil zeggen: van elke euro die 
inwoners van Naaldwijk aan dagelijkse boodschappen besteden, komt 80 eurocent 
terecht bij winkels in de eigen kern. Dit is de koopkrachtbinding. Van de totale 
dagelijkse winkelomzet die winkeliers in de kern Naaldwijk genereren, is 37 eurocent 
afkomstig van consumenten die buiten de kern wonen. Dit is de 
koopkrachttoevloeiing. 

x Een gemiddelde vloerproductiviteit (omzet per m² wvo) van € 7.472 per jaar in de 
dagelijkse sector, exclusief BTW. Dit betreft een landelijk gemiddelde (bron: 
detailhandel.info). 

x Een gevestigd aanbod van 5.387 m² wvo aan dagelijkse winkels (bron: Locatus 
Verkooppunt Verkenner).  
 
Tabel 5 Distributieve berekening dagelijkse sector kern Naaldwijk 

 Huidige 

situatie 

Situatie 

2025 

Inwoners 19.585 22.585 

Bestedingen per hoofd in €  € 2.464 € 2.464 

Bestedingspotentieel in € mln € 48 € 56 

Koopkrachtbinding  80% 80% 

Gebonden bestedingen in € mln € 39 € 44 

Koopkrachttoevloeiing  37% 37% 

Omzet door toevloeiing in € mln € 22 € 26 

Totale bestedingen in € mln € 61 € 70 

Gemiddelde vloerproductiviteit in € per m² wvo  € 7.472 € 7.472 

Gerealiseerde vloerproductiviteit  € 11.258 € 12.982 

Haalbaar aanbod in m² wvo 8.116 9.360 

Gevestigd aanbod in m² wvo  5.387 5.387 

Indicatieve uitbreidingsruimte 2.729 3.973 

 
In de huidige situatie beschikt de kern Naaldwijk over een indicatieve 
uitbreidingsruimte van ca. 2.750 m² wvo in de dagelijkse sector. Het aanbod in deze 
sector is substantieel kleiner (bijna 30%) dan op basis van de detailhandelsbestedingen 
verwacht mag worden. Richting 2025 neemt dat verschil grotere vormen aan, als 
gevolg van de te verwachten substantiële bevolkingsgroei. De indicatieve 
uitbreidingsruimte zal, bij een gelijkblijvend winkelaanbod, toenemen tot ca. 3.973 
m² wvo. Hierin is nog niet het interneteffect verdisconteerd. Anders dan in de non-
food speelt internetwinkelen nog slechts een betrekkelijk geringe rol in de 
foodsector. De algemene verwachting is dat dit aandeel wel zal groeien, maar de 
komende jaren geen hoge vlucht zal nemen. 
 
In de huidige situatie (2015) neemt de kern Naaldwijk 40% van de distributieve ruimte 
in de gemeente voor zijn rekening. In de toekomst groeit dat aandeel tot 50%, voor 
rekening van het feit dat het grootste deel van de groei van de bevolking in Naaldwijk 
zal zijn gesitueerd. 
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Jurisprudentie stelt dat de berekende uitbreidingsruimte geconfronteerd dient de 
worden met de actuele planvoorraad en relevante leegstand: 

x De actuele planvoorraad omvat 4.473 m² wvo aan extra supermarktmeters in de hele 
gemeente Westland. Die uitbreiding is primair bedoeld om het huidige dagelijkse 
aanbod in de verschillende kernen op peil te brengen. In de huidige situatie ligt de 
supermarktdekking immers ver beneden het landelijke gemiddelde. In Naaldwijk is 
buiten het plan De Rentmeester geen actuele planvoorraad. 

x De gemeente Westland telt 64 leegstaande panden, met een totale omvang van 12.388 
m² wvo. Daarmee bedraagt de gemiddelde omvang per pand ruim 190 m² wvo. Dit 
betreft relatief kleinschalige winkelpanden. Ter vergelijking: een supermarkt van 
moderne omvang meet ten minste 1.200 m² wvo. De gemeente Westland telt slechts 
twee leegstaande panden boven de 1.000 m² wvo. Dit betreft een pand (1.175 m² wvo) 
aan de Staelduinstraat 19 in ’s-Gravenzande en een pand (1.020 m² wvo) aan de 
Molenstraat 28-30 in het centrum van Naaldwijk. De laatste staat al lang leeg, terwijl 
de eerste door Locatus als aanvangs- of frictieleegstand wordt beschouwd. Vanwege de 
locatiespecifieke kenmerken komen beide panden niet in aanmerking voor invulling 
met een supermarkt; de Staelduinstraat betreft een voormalig tuincentrum in het 
buitengebied en de Molenstraat leent zich door zijn locatiekenmerken niet voor 
invulling met een supermarkt. Daarnaast zijn er drie leegstaande panden van 500 tot 
800 m² wvo. Eén daarvan is gesitueerd op de woonboulevard Naaldwijk; de andere 
twee op bedrijventerreinen in Wateringen en Poeldijk. Alleen al de ligging buiten het 
reguliere centrum maakt invulling met een supermarkt onwenselijk. De resterende 
leegstaande panden kennen een omvang van minder dan 500 m² wvo. Daarmee is er 
geen sprake van relevante leegstand, waar het de komst van een nieuwe supermarkt 
in Naaldwijk betreft. Voor kleinschalige (vers)speciaalzaken zijn verschillende 
kleinschalige locaties binnen de winkelstructuur beschikbaar. 

2.2 Ruimtelijk-kwalitatieve toets 

x In de huidige situatie telt Naaldwijk twee (fullservice) supermarkten, wat in alle 
opzichten beperkt is te noemen. De supermarkten realiseren een fors 
bovengemiddelde vloerproductiviteit, maar vanuit het perspectief van de consument 
is er betrekkelijk weinig keuze, ook afgezet tegen de (huidige en toekomstige) 
keuzemogelijkheden in de andere kernen in het Westland. Zeker met het oog op de 
toekomst (met opwaardering van het aanbod in onder meer ’s-Gravenzande en De 
Lier) is het huidige supermarktaanbod in Naaldwijk ook weinig onderscheidend, in 
formule, maatvoering en functie. 

x Daar komt bij dat beide in Naaldwijk gevestigde supermarkten formeel weliswaar in 
het centrum zijn gesitueerd, maar dat de supermarkten betrekkelijk weinig 
toegevoegde waarde hebben voor (het functioneren van) het centrum. Voor Jumbo 
geldt dat deze weliswaar dicht op het centrumgebied is gesitueerd, maar dat de 
toegevoegde waarde voor het centrum klein is, door het weinig onderscheidende 
oppervlak voor een centrumsupermarkt (zonder uitbreidingsmogelijkheden) en de 
grote parkeerdruk op het relatief kleine parkeerterrein aan de Prins Bernardstraat. 
Voor Albert Heijn geldt dat de afstand tot het centrumgebied groter is, dat er ook 
geen sprake is van een aaneengesloten winkelfront, en dat de supermarkt met de rug 
naar het centrum is gekeerd. Feitelijk geldt voor deze supermarkt dat er geen directe 
relatie is met het centrumgebied. 
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x In Naaldwijk is met andere woorden sprake van een beperkt supermarktaanbod (zie 
ook 2.1), en de supermarkten die er gevestigd zijn hebben ook nog eens een zwakke 
relatie met het centrumgebied. Dit is gelet op de generieke ontwikkelingen in het 
winkelen een belangrijk nadeel voor het centrumgebied van Naaldwijk. Die 
ontwikkelingen leiden ertoe dat de oriëntatie op de middelgrote centra voor 
recreatief winkelbezoek afnemen, door de toenemende internetverkoop en de 
sterkere regionale winkelfunctie van grote binnensteden (bv. het centrum van Den 
Haag). Uit onderzoek van DTNP blijkt dat een aanzienlijk deel van de bezoekers van 
middelgrote centra supermarktklanten zijn. In grotere dorpscentra geldt dit voor 
ongeveer één op de twee bezoekers in de hoofdwinkelstraat. In de onderzochte 
stadscentra (30.000 à 60.000 inwoners) is het aandeel supermarktklanten in de 
hoofdwinkelstraat nog steeds aanzienlijk: 20 à 35%.8 

x Van belang voor voldoende kruisbestuiving tussen de supermarkt en het overige 
(deels ook niet-dagelijkse) aanbod is nabijheid en zichtbaarheid. Onderzoek van DTNP 
toonde aan dat in centra waar de supermarkt een directe ruimtelijke relatie heeft met 
het overige winkelaanbod (op zeer korte afstand en entree in het zicht) het 
combinatiebezoek door supermarktklanten beduidend hoger ligt dan in centra waar 
de supermarkt op afstand en/of buiten het zicht ligt.9 

x Met de realisering van een XL-supermarkt direct naast de hoofdentree van De Tuinen 
verandert dit. Dit gebied is, zowel voor langzaam verkeer als voor autoverkeer, één 
van de belangrijkste entrees tot het centrum van Naaldwijk. Een supermarkt 
profiteert op deze locatie van bestaande passantenstromen, maar het omgekeerde 
geldt ook: de supermarkt genereert een nieuwe, grotere passantenstroom, waar ook 
ondernemers in De Tuinen c.q. het centrum van Naaldwijk van kunnen profiteren. 
Synergie tussen supermarkt en nabijgelegen winkels ligt op deze locatie veel meer 
voor de hand dan bij de bestaande supermarkten. 

2.3 Tot slot 

x Gezien de huidige supermarktdekking, de forse bevolkingsgroei en de opwaardering 
van supermarktaanbod in andere kernen ligt het voor de hand dat ook in Naaldwijk 
versterking van het supermarktaanbod plaatsvindt. Als hoofdkern van de gemeente 
Westland past het supermarktaanbod niet (meer) bij de functie van (het centrum van) 
de kern als hoofdwinkelgebied voor de meer dan 100.000 inwoners van de gemeente. 

x Distributief past een opwaardering van het supermarktaanbod, zeker als dat op een 
locatie is die de centrumfunctie van Naaldwijk kan versterken. In tijden waarin de 
middelgrote centrumgebieden kwetsbaar zijn voor de generieke ontwikkelingen 
(veranderend recreatief winkelgedrag als gevolg van groei van online bestedingen) en 
tussen wal en schip dreigen te vallen is dit een belangrijke randvoorwaarde bij het 
beoordelen van de wenselijkheid van een supermarktinitiatief. 

x De komst van XL-supermarkt in Naaldwijk betekent wel een forse groei van het 
supermarktaanbod; er vindt meer dan een verdubbeling plaats van het huidige aantal 
supermarktmeters. Een dergelijke ontwikkeling heeft impact op het functioneren van 
het huidige aanbod, zowel in Naaldwijk als daarbuiten. In het volgende hoofdstuk 
gaan we daar nader op in. 
  

                                                      
8 http://www.dtnp.nl/kennisbank/vakkennis/supermarkt_cruciale_publiekstrekker_in_centrumgebieden.php 
9 Factsheet Supermarktonderzoek van DTNP 
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3 Effectenstudie 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de voorgenomen ontwikkeling van een XL- 
supermarkt in het centrum van Naaldwijk. Daarbij gaat paragraaf 3.1 in op positieve 
effecten. Hierbij gaat het zowel op de (ruimtelijk-)economische effecten als op de 
effecten op de ruimtelijk-functionele structuur. De eerstgenoemde zijn van (indicatief) 
kwantitatieve aard, de tweede type effecten zijn meer van kwalitatieve aard. Steeds 
staat centraal of er sprake is van een (ruimtelijke) structuurversterking: wordt het 
centrum van Naaldwijk er als geheel beter van? In paragraaf 3.2 staan de 
omzeteffecten op de bestaande winkel- en supermarktstructuur in Naaldwijk en 
andere kernen in de gemeente Westland centraal. Vervolgens is in paragraaf 3.3 
ingegaan op de effecten op leegstand en het woon-, leef- en ondernemersklimaat. 

3.1 Omzetclaim en omzetherkomst initiatief De Rentmeester 

Bij de analyse van de effecten is uitgegaan van een toename van maximaal 3.700 m2 
wvo aan supermarktruimte, in gebruik te nemen door een XL-supermarkt van niet 
nader te benoemen formule. De XL-supermarkt zal in zijn functie een verzorgende 
functie voor Naaldwijk (primair) en de omliggende kernen in de gemeente Westland 
(secundair) vervullen, die in lijn is met de functie die het centrum van Naaldwijk nu 
reeds vervult. Met andere woorden: van een functiesprong ten opzichte van de 
huidige functie van het centrum van Naaldwijk is bij de berekening van de effecten 
geen sprake. 

Omzetclaim en omzetherkomst  
Een grootschalige supermarkt op de locatie De Rentmeester zal indicatief een 
jaaromzet (moeten) realiseren van circa € 29 miljoen, waarvan het grootste deel 
(minimaal 85%) in het supermarktassortiment en de rest (maximaal 15%) in ‘new 
business’ (niet-dagelijks, nu geen onderdeel van het standaard supermarkt-
assortiment, zoals bijvoorbeeld kookgerei, media e.d.). Hierbij wordt uitgegaan van 
een omzet van € 7.800,- per m² wvo per jaar (ofwel € 150 per m² per week). Beide 
bedragen zijn inclusief (gemiddeld genomen 7%) BTW. De omzet per vierkante meter 
van een grootschalige supermarkt is iets lager dan het gemiddelde voor een reguliere 
supermarkt, vanwege de schaalvoordelen die bereikt kunnen worden. 
 
Uitgedrukt in weekomzet komt de begrote jaaromzet (inclusief BTW) neer op een 
omzet van ca. € 550.000, waarvan minimaal ca. € 470.000 (85%) aan 
supermarktassortiment. 
 
Naar verwachting zal een grootschalige supermarkt in Naaldwijk centrum globaal de 
volgende verdeling naar klant- en omzetherkomst kennen:  

x Primair verzorgingsgebied: de kern Naaldwijk, hier komt naar verwachting zo’n 65% 
van de omzet van de supermarkt vandaan. 

x De overige 35% van de omzet komt voor rekening van de andere kernen in de 
gemeente Westland en (beperkt) daarbuiten. In de distributieve toets die in het 
voorgaande hoofdstuk is uitgevoerd hebben we kunnen zien dat het dagelijks aanbod 
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in de kern Naaldwijk nu al een gemeten koopkrachttoevloeiing van 38% kent. Wij 
sluiten in onze berekeningen hier in grote lijnen bij aan. 
 
Wanneer we de 65% die voor rekening komt van inwoners van Naaldwijk leggen over 
de omzetverwachting, dan komt dat neer op een omzet aan supermarktassortiment 
van ca. € 300.000 die afkomstig is van inwoners van het primaire verzorgingsgebied 
(kern Naaldwijk). Ter illustratie: dit bedrag staat gelijk aan de totale omzetclaim van 
een reguliere supermarkt van ca. 1.800 m² winkelvloeroppervlak. 

3.2 Economische effecten 

Economische impuls voor de gemeente en regio  
De ontwikkeling van een grootschalige supermarkt in het centrum van Naaldwijk zal 
een aanzienlijke economische impuls geven: 

x Tijdelijke effecten. Gedurende de realisatie van de supermarkt ontstaat tijdelijke 
werkgelegenheid, met name bij de bouwnijverheid. Maatgevend voor de bepaling van 
deze tijdelijke (project)effecten zijn de stichtings- en overige (inrichtings)kosten. Dit 
zijn waarschijnlijk circa honderd arbeidsjaren.  

x Structurele effecten. Realisatie van een grootschalige supermarkt in het centrum van 
Naaldwijk levert naar verwachting een structurele omzetimpuls op van circa € 29 
miljoen, met een directe werkgelegenheid van 250 arbeidsplaatsen en ook nog 
indirecte (bij toeleverende bedrijven) werkgelegenheid. Deze banen zijn niet volledig 
additioneel (zie ook de volgende paragraaf).  

Uitstralingseffecten 
Naast de genoemde kwantitatieve economische effecten zal het project ook andere 
effecten hebben die lastig zijn te kwantificeren en moeilijk onder een noemer te 
brengen zijn. Dit zijn zogenaamde uitstralingseffecten. Relevant zijn onder meer:  

x Impuls lokale middenstand. De lokale middenstand (denk aan winkeliers, leisure en 
horeca) profiteert van de traffic die de nieuwe supermarkt naast De Tuinen genereert.  

x Structuurversterking. Een grootschalige supermarkt zal leiden tot een verdere 
bestendiging van Naaldwijk centrum als regioplaats en De Tuinen als concentratie 
van hoogwaardige winkelvoorzieningen. Dit als gevolg van:  
‐ Een grote, deels nieuwe klantenstroom. Een grootschalige supermarkt trekt circa 

20.000 klanten per week; een belangrijk deel daarvan (ca. 40%) zal ook het overige 
aanbod in het centrum van Naaldwijk bezoeken; 

‐ Een aanzienlijke impuls in bestedingen en werkgelegenheid;  
‐ Een hogere koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing, niet alleen in de 

dagelijkse, maar daarvan afgeleid ook in de niet-dagelijkse sector;  
‐ Een betere spreiding van bezoekers gedurende de week en de avonduren. Een 

grootschalige supermarkt genereert ook in het begin van de week en in de 
avonduren een gestage klantenstroom;  

‐ Investeringsvermogen. De grootschalige supermarkt is een belangrijke (financiële) 
drager voor het project De Rentmeester;  

‐ Katalysator nieuwe investeringen. Een dergelijke ontwikkeling fungeert vaak als 
katalysator voor nieuwe investeringen in de directe projectomgeving en 
daarbuiten.  
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3.3 Effecten op de bestaande structuur 

Uiteraard gaat de komst van een nieuwe grootschalige supermarkt deels ten koste van 
zittende winkeliers. Omdat de omzetclaim van een nieuwe grootschalige supermarkt 
overwegend een claim is in de dagelijkse bestedingen, treft het vooral het bestaande 
supermarktaanbod, en daar waar de betreffende supermarkt in een winkelgebied 
gesitueerd is tevens de omliggende speciaalzaken. 
 
Voor een grootschalige supermarkt wordt voor het supermarktassortiment een 
weekomzet van € 470.000 verwacht, uitgaande van 3.700 m² wvo. Circa 65% van de 
omzet zal afkomstig zijn uit Naaldwijk, oftewel ca. € 305.000 per week. De overige 
35% is afkomstig van consumenten in omliggende kernen, zowel binnen als buiten de 
gemeente Westland, oftewel ca. € 165.000 per week. 
 
Uit eerdere studies van Bureau Stedelijke Planning en de ervaringsgegevens bij 
eerdere vestigingen van grootschalige supermarkten zijn in een volgroeide markt, 
zonder bevolkingsgroei, de volgende conclusies te trekken:  

x De helft tot drie kwart van de omzet die afkomstig is van inwoners van Naaldwijk (in 
dit geval dus € 150.000 tot € 225.000 per week) is te traceren als omzetverlies bij het 
nu gevestigde dagelijks aanbod in Naaldwijk (primair de supermarkten). Deze effecten 
treden echter niet in gelijke mate over het verzorgingsgebied op. Er zullen 
substantiële verschillen zijn, afhankelijk van factoren als afstand en functie-overlap. 
Daarover straks meer.  

x Voor de omzet die van buiten de Naaldwijk afkomstig is, geldt dat maximaal de helft 
van de omzet die van buiten Naaldwijk afkomstig is, te traceren is als het verlies van 
het gevestigde dagelijks aanbod in (in dit geval) de rest van de gemeente Westland 
(ook hier weer primair de supermarkten). Dit betekent dat maximaal ca. € 80.000 per 
week is te traceren als het verlies van het dagelijkse aanbod in omliggende kernen. 
Door de komst van een XL-supermarkt in het centrum van Naaldwijk zal de binding 
van de eigen inwoners toenemen (waardoor minder dagelijkse bestedingen afvloeien 
naar andere kernen) en zal de toevloeiing van dagelijkse bestedingen uit andere 
kernen toenemen.  

x Bij elkaar verliest het gevestigde dagelijkse aanbod in de gemeente Westland dus 
maximaal € 305.000 (€ 225.000 in Naaldwijk + € 80.000 elders Westland). Dit bedrag is 
te beschouwen als het maximale verdringingseffect.  

x In de praktijk zal het waarneembare verdringingseffect bij de gevestigde detailhandel 
in de dagelijkse sector kleiner zijn, omdat de praktijk leert dat een deel van de 
omzetclaim afkomstig is van allerhande detailhandelskanalen binnen het 
verzorgingsgebied die niet tot de dagelijkse sector behoren: denk aan winkels in 
benzinestations, warenmarkten e.d.. Ook treedt vaak marktverruiming op. Dit is dus 
op te vatten als additionele omzet, die niet ten koste gaat van de gevestigde retailers, 
maar te beschouwen is als autonome bestedingsimpuls en deels ten koste gaat van 
niet-detailhandelsfuncties, zoals horeca, groothandel e.d. Deze overige omzet (ca. € 
160.000 per week in dit geval) is nauwelijks te traceren. 

x Belangrijk is voorts te vermelden dat de effecten van de groei van het 
inwonerspotentieel niet zijn verdisconteerd in de omzeteffecten. Omdat deze zowel 
in het Westland als geheel als in Naaldwijk specifiek naar verwachting substantieel is, 
zal dit een belangrijk dempend effect hebben op de hierboven genoemde 
omzeteffecten, zeker voor het dagelijks aanbod in Naaldwijk, dat sterk van de groei 
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van het bevolkingspotentieel zal profiteren (Jumbo en Albert Heijn voorop). Ter 
illustratie: een bevolkingsgroei van 3.000 inwoners in Naaldwijk leidt tot een 
additionele bestedingsimpuls in de dagelijkse sector van zo’n € 150.000 per week. 
 
De mate van verdringing voor individuele supermarkten en winkelgebieden hangt 
vooral af van: 

x Overlap in formule en functie: hoe meer gelijkenis met het format en overlap in 
functie (metrage, verzorgingsbereik, formule, prijsstelling, doelgroep), hoe groter het 
effect. Weinig formules zijn overigens in staat om een grootschalige supermarkt van 
3.700 m² wvo succesvol in te vullen. Tot nu toe hebben Albert Heijn (AH XL) en Jumbo 
(Foodmarkt) bewezen dergelijke formats succesvol in de markt te kunnen zetten. 
Beide ketens zijn sterk expansief en al prominent vertegenwoordigd in het 
marktgebied met meerdere vestigingen. Albert Heijn exploiteert al een relatief grote 
en zeer succesvolle winkel aan de Verdilaan, aan de oostkant van het centrum van 
Naaldwijk. Een invulling van de locatie De Rentmeester met een Albert Heijn XL of 
Jumbo XL in combinatie met behoud respectievelijk van Albert Heijn aan de Verdilaan 
c.q. van de Jumbo aan de Emmalaan zal niet voor de hand liggen. Waarschijnlijker is 
een scenario waarin (afhankelijk van welke formule de XL-supermarkt zal voeren) de 
reeds gevestigde supermarkt zal worden ingevuld met een supermarkt van een 
andere formule. In dat geval zijn de effecten groter dan wanneer de oude locatie als 
supermarktlocatie uit de markt wordt genomen. 

x Verplaatsing en/of uitbreiding dan wel een nieuwe vestiging. In aansluiting hierop 
speelt mee of het een verplaatsing dan wel nieuwe vestiging betreft. Bij een 
verplaatsing is de additionele omzetclaim beperkter dan die van een nieuwe winkel. 
Immers, een belangrijk deel van de omzet van de te verplaatsen winkel wordt 
meegenomen. In het geval van Naaldwijk gaan wij om genoemde redenen uit van een 
nieuwe vestiging, met maximale impact op het reeds gevestigde supermarktaanbod. 

x Overlap in verzorgingsgebied en afstand tot de nieuwe supermarkt: hoe groter de 
overlap, des te groter het effect. De afstand (in kilometers) tussen het project en de 
betreffende supermarkt is vaak maatgevend. Buiten de 10 autominuten is het effect 
verwaarloosbaar.  

x Het functioneren van de betreffende supermarkt: naarmate een supermarkt beter 
functioneert, zal de relatieve verdringing groter zijn, zal deze ook fors worden 
gevoeld in termen van winstgevendheid, maar heeft het ook minder effect op het 
toekomstperspectief van de supermarkt. Supermarkten die al matig of slecht 
functioneren, lopen echter een groter gevaar onvoldoende perspectief te hebben als 
gevolg van de nieuwvestiging, gesteld dat er sprake is van overlap in functie, 
verzorgingsgebied en formule.  
 
De omzeteffecten van een grootschalige supermarkt in Naaldwijk Centrum zullen 
vooral gevoeld worden bij de in Naaldwijk gevestigde supermarkten. Naar 
verwachting zijn die effecten het grootst voor de Albert Heijn aan de Verdilaan, 
omdat deze succesvolle supermarkt met zijn relatief grote oppervlak een enigszins 
vergelijkbare functie vervult (veel regioklanten, veel autoklanten en een hoge 
gemiddelde besteding per bezoek), en ook nog eens (verreweg) het beste functioneert. 
De komst van een tweede keuzemogelijkheid – naast het huidige alternatief Jumbo – 
zal leiden tot een fors omzetverlies voor de gevestigde Albert Heijn. De verwachting is 
dat deze supermarkt ca. tweederde van het totale omzetverlies van ongeveer € 
150.000 tot € 225.000 per week in Naaldwijk voor zijn rekening zal nemen, oftewel 
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(maximaal) € 100.000 tot € 150.000 per week. Hierin is niet verdisconteerd dat deze 
supermarkt tegelijkertijd (ook in de nieuwe situatie) zal profiteren van de substantiële 
bevolkingsgroei in Naaldwijk en daarbuiten. Gelet op het buitengewoon goede 
functioneren van de supermarkt hoeft het verlies niet te betekenen dat deze 
supermarkt geen toekomstperspectief heeft na realisering van de XL-supermarkt.  
 
Voor de Jumbo aan de Emmalaan zal het omzetverlies maximaal € 50.000 tot € 75.000 
per weel bedragen, ook hier zonder rekening te houden met de groei van het 
bevolkingsdraagvlak. Voor deze supermarkt is het (gelet ook op het bescheidener 
functioneren) de vraag of er nog voldoende toekomstperspectief is als fullservice 
supermarkt, zeker ook gegeven het beperkte oppervlak in vergelijking met de XL-
supermarkt en de supermarkt aan de Verdilaan. Invulling met een discount 
supermarktformule ligt in dit scenario meer voor de hand. 
 
De effecten voor het supermarktaanbod elders in de gemeente Westland zijn beperkt 
tot maximaal ca. € 80.000 per week, ook hier zonder rekening te houden met de groei 
van het bevolkingsdraagvlak in de andere kernen van de gemeente Westland. Op 
basis van afstand, functie en bestaande oriëntaties zal het effect voelbaar zijn bij het 
gevestigde supermarktaanbod in een nabijgelegen kern als Honselersdijk, maar 
mogelijk ook in ’s-Gravenzande, De Lier en Monster. De effecten zijn echter niet 
zodanig groot dat het perspectief van individuele supermarkten als gevolg van deze 
ontwikkeling ter discussie komt te staan. 

3.4 Effecten op leegstand en het woon-, leef- en ondernemersklimaat 

Leegstand 
In de huidige situatie staan in de gemeente Westland 64 panden leeg, met een totale 
omvang van 12.388 m2 wvo. Voor Naaldwijk gaat het om 19 leegstaande panden, bij 
elkaar goed voor 3.820 m2 wvo. Hiervan is het grootste deel (78%) in het centrum 
gesitueerd.  
 
Figuur 9 Leegstand in centrum Naaldwijk  

 
Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, Batchgeo, bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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De effecten van de XL-supermarkt zullen vooral gevoeld worden bij de twee 
gevestigde supermarkten in Naaldwijk, de Albert Heijn voorop. Deze supermarkt 
functioneert echter zo goed, dat het onwaarschijnlijk is dat deze supermarkt geen 
perspectief heeft na realisering van de XL-supermarkt. Van een leegstaand 
supermarktpand als gevolg van deze ontwikkeling is dan ook geen sprake. Daar komt 
bij dat (zelfs al zou sprake zijn van leegstand in het huidige Albert Heijn-pand) de 
leegstandseffecten op de directe omgeving beperkt zullen zijn, omdat de locatie min 
of meer solitair ligt aan de rand van het centrum, en de synergie met het 
centrumgebied beperkt is. 
 
Ook het risico op leegstand in het Jumbo-pand is klein. Wel is op termijn invulling 
van dit pand met een fullservice supermarkt kwetsbaarder voor concurrerende 
ontwikkelingen, door het beperkte oppervlak en de matige parkeerkwaliteit. Het is 
echter onwaarschijnlijk dat dit pand niet langer als supermarkt zal worden ingevuld, 
ook na vestiging van een XL-supermarkt in De Rentmeester. De propositie biedt (gelet 
op de marktmogelijkheden in Naaldwijk en gelet op het ontbreken van planologische 
mogelijkheden elders in de kern) voldoende toekomstperspectief als supermarkt, voor 
Jumbo of voor een andere formule. 
 
Het is goed denkbaar dat door de vestiging van de XL-supermarkt in De Rentmeester 
het zwaartepunt in het centrum zal verschuiven in de richting van De Tuinen. De 
zwakkere delen van het centrum, delen die nu reeds als uitloper van het 
centrumgebied zijn te kenschetsen, zullen mogelijk geconfronteerd worden met een 
versnelling van het proces van verlies van perspectief. Dat verlies van perspectief van 
de uitlopers is echter een autonome trend, die te maken heeft met de nieuwe realiteit 
in de detailhandel. De realisering van de XL-supermarkt kan dat proces hoogstens 
versnellen. 
 
Met de realisering van een nieuw te vestigen XL-supermarkt wordt de positie van het 
centrumgebied van Naaldwijk per saldo versterkt. De bijdrage van de supermarkt aan 
het functioneren van het centrumgebied als geheel is groot, groter dan de bijdrage die 
de twee reeds gevestigde supermarkten hebben voor het centrumgebied. 

Woon-, leef en ondernemersklimaat 
Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een 
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. We hebben 
in het bovenstaande kunnen beargumenteren waarom het onwaarschijnlijk is dat de 
leegstand substantieel oploopt als gevolg van de realisering van de XL-supermarkt. Die 
realisering kan het functioneren van het concurrerende aanbod negatief beïnvloeden, 
maar verlies van perspectief van de individuele supermarkten is gelet op de 
buitengewoon gunstige uitgangssituatie van het dagelijkse aanbod onwaarschijnlijk. 
Voor de omliggende kernen zijn de omzeteffecten fors kleiner, en is ook geen sprake 
van een substantieel effect op de leegstandssituatie zeer gering. Ook hier zijn de 
effecten namelijk niet zodanig groot dat het perspectief van individuele 
supermarkten als gevolg van deze ontwikkeling ter discussie komt te staan. 
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Geen duurzame ontwrichting 
Van een structuurverstorende werking of ‘duurzame ontwrichting’ als gevolg van het 
project De Rentmeester zal geen sprake zijn. Jurisprudentie wijst uit dat duurzame 
ontwrichting alleen mogelijk is bij eerste levensbehoeften; inwoners moeten op 
acceptabele afstand van hun woonlocatie boodschappen in eerste levensbehoeften 
kunnen (blijven) doen. Met de realisering van de XL-supermarkt en het 
verdringingseffect wat daardoor optreedt kan geen sprake zijn van duurzame 
ontwrichting, niet op lokaal niveau en niet op regionaal niveau.  
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4 Conclusies en advies 

De gemeente Westland heeft Bureau Stedelijke Planning gevraagd onderzoek uit te 
voeren naar de distributieve mogelijkheden en effecten van de realisering van een XL-
supermarkt in het project De Rentmeester in Naaldwijk. In het onderzoek is het 
initiatief getoetst aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, aan de provinciale 
verordening en aan andere voor de wetgever relevante zaken.  
 
De volgende vragen stonden in ons onderzoek centraal:  

x Behoefte. Is er behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan een derde 
supermarkt in Naaldwijk? Past een XL-supermarkt van 3.700 m2 wvo in die behoefte? 
En is het plan De Rentmeester in Naaldwijk daarvoor de geschikte locatie? 

x Effecten. Wat zijn de effecten van de beoogde ontwikkeling op het functioneren van 
het centrum van Naaldwijk, op het functioneren van dagelijks aanbod elders in de 
plaats, in de omliggende kernen elders in de gemeente, en op de leegstand en op het 
woon-, leef- en ondernemersklimaat in dit gebied? Is er per saldo sprake van een 
ontwikkeling waarvan de positieve effecten groter zijn dan de negatieve effecten? Is 
er met andere worden sprake van een structuurversterking? 

 
In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste conclusies van het onderzoek op een rij. 
 
Behoefte 
Het onderzoek heeft laten zien dat een derde supermarkt in Naaldwijk zeer goed te 
motiveren is. In de huidige situatie is het supermarktaanbod kwantitatief niet in lijn 
met de functie van Naaldwijk als hoofdkern van de gemeente Westland. Voor de 
consument zijn de keuzemogelijkheden beperkt, met twee full service supermarkten 
(Jumbo en Albert Heijn), waarvan slechts de Albert Heijn een maatvoering heeft die 
passend is bij de functie van Naaldwijk. De supermarktdekking in de kern is laag, 
lager dan gemiddeld in Nederland, lager dan is te verwachten voor een hoofdkern 
met een functie voor een gemeente met meer dan 100.000 inwoners, en ook lager dan 
die in de gemeente als geheel. Omdat de supermarktdekking laag is, realiseert het 
gevestigde dagelijks aanbod in Naaldwijk gemiddeld genomen een zeer hoge 
vloerproductiviteit (+50%). 
 
De zeer hoge vloerproductiviteit vertaalt zich in een aanzienlijke distributieve ruimte, 
zowel op het niveau van de kern Naaldwijk als op het niveau van de gemeente als 
geheel. Die ruimte is 2.750 m2 wvo resp. 5.700 m2 wvo. De voorziene substantiële 
groei van het bevolkingsdraagvlak in vooral Naaldwijk leidt tot een verdere groei van 
die distributieve ruimte, tot 4.000 resp. 8.700 m² wvo in 2025. Een substantieel deel 
van die distributieve ruimte in de gemeente zal de komende jaren worden geclaimd 
door de supermarktontwikkelingen die op stapel staan, in De Lier, ’s-Gravenzande, 
Kwintsheul en Honselersdijk. Deze ontwikkelingen nemen bij elkaar 4.473 m2 wvo 
aan additionele supermarktruimte in beslag. Met de toevoeging van de XL-supermarkt 
op locatie De Rentmeester is de additionele supermarktruimte in Naaldwijk tot 2025 
ingevuld. 
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Tabel 6 Additionele supermarktbehoefte en planvoorraad 

 Behoefte Planvoorraad 

 Nu 2025 (incl. De Rentmeester) 

Westland 5.700 8.700 7.400 

Naaldwijk 2.750 4.000 3.700 

    

 
Ook een XL-supermarkt, als een in functie en concept onderscheidende supermarkt, is 
met een aantal opmerkingen goed te motiveren. De huidige Albert Heijn in Naaldwijk 
heeft reeds een functie die niet zo heel veel afwijkt van die van een XL-supermarkt. 
De supermarkt realiseert een zeer hoge omzet, heeft een belangrijke regiofunctie 
(voor met name de inwoners van de gemeente Westland), kent een groot aandeel 
autoklanten en kent een hoge gemiddelde besteding per bezoek. Daar komt bij dat 
een bijzonder supermarkt-concept als een XL-supermarkt juist in Naaldwijk ook dat 
benodigde beetje extra kan bieden. De realisering hiervan maakt het 
supermarktaanbod in Naaldwijk onderscheidend van dat elders in de gemeente.  
 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de beoogde 
ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht (de groeiende vraag naar grootschalige supermarkten en de voortgaande 
schaalvergroting in de supermarktbranche). Daarmee voldoet het initiatief aan Trede 
1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Dat geldt daarmee niet per definitie 
voor het provinciale beleid. Daarin behoort Naaldwijk tot de te optimaliseren centra. 
Voor deze centra geldt het ‘nee-tenzijprincipe’. Dit betekent dat in deze centra 
gewerkt moet worden aan de verbetering van de (concurrentie)positie met alle 
denkbare middelen, zonder netto toevoeging van winkelmeters. Een eventuele 
beperkte uitbreiding van winkelmeters moet in het teken staan van 
structuurverbetering van het centrum, zo stelt de provincie. Een uitbreiding van het 
centrum (nu 28.000 m2 wvo) met 3.700 m2 wvo is niet als een beperkte netto 
uitbreiding te beschouwen. Wel voorziet de ontwikkeling alleen in een toevoeging 
van supermarktaanbod, aanbod waaraan in Naaldwijk en de regio een actuele, en 
naar de toekomst toe groeiende behoefte bestaat.  
 
Daar komt bij dat de ontwikkeling ook als een structuurverbetering van het centrum 
is op te vatten. De ontwikkeling kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de 
positie van het centrum van Naaldwijk als het hoofdcentrum van een gemeente met 
meer dan 100.000 inwoners. Dit geldt temeer omdat de twee nu in Naaldwijk 
gevestigde supermarkten weliswaar formeel in het centrum zijn gesitueerd, maar 
betrekkelijk weinig toegevoegde waarde hebben voor (het functioneren van) het 
centrum. In Naaldwijk is dus niet alleen sprake van een beperkt supermarktaanbod, 
maar de supermarkten die er gevestigd zijn hebben ook nog eens een zwakke relatie 
met het centrumgebied. Dit is gelet op de generieke ontwikkelingen in het (recreatief) 
winkelen een belangrijk nadeel voor het centrumgebied van Naaldwijk. Die 
ontwikkelingen leiden ertoe dat de oriëntatie op de middelgrote centra voor 
recreatief winkelbezoek zal afnemen, door de toenemende internetverkoop en de 
sterkere regionale winkelfunctie van grote binnensteden. Onderzoek laat zien dat een 
aanzienlijk deel van de bezoekers van middelgrote centra supermarktklanten zijn. 
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Van belang voor voldoende kruisbestuiving tussen de supermarkt en het overige 
(deels ook niet-dagelijkse) aanbod is nabijheid en zichtbaarheid.  
 
In centra waar de supermarkt een directe ruimtelijke relatie heeft met het overige 
winkelaanbod (op zeer korte afstand en met de entree in het zicht) is het 
combinatiebezoek door supermarktklanten beduidend hoger ligt dan in centra waar 
de supermarkt op afstand en/of buiten het zicht ligt. Met de realisering van een 
onderscheidende supermarkt direct naast de hoofdentree van De Tuinen ontstaat die 
kruisbestuiving. Dit gebied is, zowel voor langzaam verkeer als voor autoverkeer, één 
van de belangrijkste entrees tot het centrum van Naaldwijk. Een supermarkt 
profiteert op deze locatie van bestaande passantenstromen, maar het omgekeerde 
geldt ook: de supermarkt genereert een nieuwe, grotere passantenstroom, waar ook 
ondernemers in De Tuinen c.q. het centrum van Naaldwijk van kunnen profiteren. 
Synergie tussen supermarkt en nabijgelegen winkels ligt op deze locatie veel meer 
voor de hand dan bij de bestaande supermarkten. 
 
De realisering van het plan maakt het supermarktaanbod in Naaldwijk dus niet alleen 
onderscheidend van dat elders in de gemeente, maar zal ook de aantrekkingskracht 
van het centrum van Naaldwijk in belangrijke mate versterken. Andersom geldt dat 
bij handhaving van het huidige supermarktaanbod in Naaldwijk het gebrek aan 
keuzemogelijkheden nijpender wordt. Consumenten zullen vaker (moeten) uitwijken 
naar alternatieven buiten de kern. Dit is niet wenselijk vanuit het oogpunt van een 
optimale verzorging van de inwoners, maar ook niet vanuit het oogpunt van een 
optimaal functionerend centrum van Naaldwijk. 
 
Effecten 
De effecten van een XL-supermarkt zullen deels positief zijn (versterking 
centrumgebied, economische impuls), maar zullen ook in negatieve zin worden 
gevoeld, in omzeteffecten voor het gevestigde, concurrerende aanbod. De effecten van 
een grootschalige supermarkt in het centrum van Naaldwijk zullen vooral gevoeld 
worden bij de in Naaldwijk gevestigde supermarkten. Naar verwachting zijn die 
effecten het grootst voor de Albert Heijn aan de Verdilaan, omdat deze succesvolle 
supermarkt met zijn relatief grote oppervlak een functie vervult die enigszins 
vergelijkbaar is met de beoogde XL-supermarkt (veel regioklanten, veel autoklanten 
en een hoge gemiddelde besteding per bezoek), en ook nog eens (verreweg) het beste 
functioneert. De komst van een tweede keuzemogelijkheid – naast het huidige 
alternatief Jumbo – zal leiden tot een fors omzetverlies voor de gevestigde Albert 
Heijn. Gelet op het buitengewoon goede functioneren van de supermarkt hoeft het 
verlies niet te betekenen dat deze supermarkt geen toekomstperspectief heeft na 
realisering van de XL-supermarkt. Voor de Jumbo aan de Emmalaan zal het meer 
vragelijk zijn of er nog voldoende toekomstperspectief is als full service supermarkt, 
zeker ook gegeven het beperkte oppervlak in vergelijking met de XL-supermarkt en 
de supermarkt aan de Verdilaan. In economische termen ligt een invulling met een 
discount supermarktformule in dit scenario meer voor de hand. Overeind staat dat 
ook met de komst van een XL-supermarkt ruimte is voor drie supermarkten in 
Naaldwijk. 
 
De effecten voor het supermarktaanbod elders in de gemeente Westland zijn fors 
kleiner. Op basis van afstand, functie en bestaande oriëntaties zal het effect voelbaar 
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zijn bij het supermarktaanbod in een nabijgelegen kern als Honselersdijk, maar 
mogelijk ook in ’s-Gravenzande, De Lier en Monster. De effecten zijn echter niet 
zodanig groot dat het perspectief van individuele supermarkten als gevolg van deze 
ontwikkeling ter discussie komt te staan. Hierbij moet worden aangetekend dat de 
substantiële groei van het bevolkingsdraagvlak in Naaldwijk en in de meeste andere 
kernen van de gemeente Westland een belangrijk dempend effect heeft op de 
negatieve omzeteffecten als gevolg van de komst van de XL-supermarkt. 
 
Per saldo zijn de positieve effecten veel groter dan de negatieve effecten. Met de 
realisering van een nieuw te vestigen XL-supermarkt wordt de positie van het 
centrumgebied van Naaldwijk versterkt. De bijdrage van de supermarkt aan het 
functioneren van het centrumgebied als geheel is groot, belangrijk groter dan de 
bijdrage die de twee reeds gevestigde supermarkten nu hebben voor het 
centrumgebied. 
 
Meer nog dan Trede 2 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking voorschrijft is de 
beoogde ontwikkeling te beschouwen als structuurversterking. Het initiatief vindt 
namelijk niet alleen plaats binnen bestaand stedelijk gebied, maar ook binnen het 
centrumgebied van de hoofdkern. Het maakt per saldo het centrum van Naaldwijk 
sterker, en versterkt daarmee ook de winkelstructuur van de gemeente. 
 
Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een 
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een 
onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. We hebben 
in het rapport kunnen beargumenteren waarom het onwaarschijnlijk is dat de 
leegstand substantieel oploopt als gevolg van de realisering van de XL-supermarkt. Die 
realisering kan het functioneren van het concurrerende aanbod negatief beïnvloeden, 
maar verlies van perspectief van de individuele supermarkten is gelet op de 
buitengewoon gunstige uitgangssituatie van het dagelijkse aanbod onwaarschijnlijk. 
Voor de omliggende kernen zijn de omzeteffecten fors kleiner, en is ook geen sprake 
van een substantieel effect op de leegstandssituatie. Ook hier zijn de effecten 
namelijk niet zodanig groot dat het perspectief van individuele supermarkten als 
gevolg van deze ontwikkeling ter discussie komt te staan. Tot slot zal ook van een 
structuurverstorende werking of ‘duurzame ontwrichting’ als gevolg van het project 
De Rentmeester geen sprake zijn.  
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Bijlage: Plattegrond XL-supermarkt De Rentmeester 

 
Bron: rphs+ 

 


