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Inleiding
Dit initiatiefvoorstel vloeit voort uit de discussie die het afgelopen jaar in de commissie Ruimte &
Groen is gevoerd over de megasupermarkten. Directe aanleiding was een brief van de Utrechtse SP-
gemeenteraadsfractie, waarin deze haar zorg uitsprak over de mogelijke vestiging van een XL-
supermarkt in Leidsche Rijn. In dat kader heeft de Kamer van Koophandel de mogelijke vestiging van
een grootschalige supermarkt op het bedrijventerrein De Wetering Zuid afgewezen en geadviseerd te
kiezen voor een grootschalige supermarkt bij voorkeur in of nabij het stadsdeelcentrum.
Hoewel deze materie nu van de baan is, leidde dit in de Statencommissie Ruimte en Groen wel tot het
besef, welke negatieve gevolgen de vestiging van een megasuper kan hebben, voornamelijk op het
gebied van het lokale voorzieningenniveau, de leefbaarheid en levendigheid in stads- en dorpscentra
en de mobiliteit. Het is dan ook een goede zaak dat de provincie haar regierol in deze ter harte neemt.
Wellicht ten overvloede geldt, dat deze verordening niet van toepassing is op detailhandel op perifere
locaties die vanwege specifieke ruimtelijke eisen moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden,
zoals detailhandel in explosieve en brandgevaarlijke stoffen en winkelformules die vanwege de aard
en grootte van de producten een groot oppervlak nodig hebben, zoals bouwmarkten, tuincentra,
meubelboulevards voor woninginrichting, sanitair en keukens, showrooms voor auto’s, boten of
caravans.

Van belang is nog op welke schaalgrootte ruimtelijk beleid in deze wenselijk is. Het voordeel van het
instrument streekplan is, dat er een gemeentegrensoverschrijdend beleid realiseerbaar is. Natuurlijk
heeft een provinciaal streekplan weer als nadeel, dat bij het op provinciaal niveau stellen van eisen met
betrekking tot megasupers het ruimtelijk beleid bij de buurprovincies afwijkend kan zijn. Dat geldt
overigens voor vele zaken die in het streekplan aan de orde komen. Het positieve van het hanteren van
het instrument streekplan is dat het beoogde beleid daadwerkelijk op korte termijn vorm gegeven kan
worden en dat er geen tijdverlies plaats vindt, als gevolg van overleg op verschillende niveaus die toch
bedoeld zijn om het in dit initiatiefvoorstel aangegeven beleid nog breder gedragen te krijgen. Die nog
bredere gedragenheid wordt overigens wel van waarde geacht. Vandaar het tweede deel van het
voorstel, Gedeputeerde Staten te verzoeken om tegelijk ook in overleg te treden met het IPO om het
bestuurlijk draagvlak verder verbreed te krijgen.

Tot slot moet er nog gewezen worden op het belang dat de Utrechtse Kamer van Koophandel en MKB
hechten aan het daadwerkelijk invulling geven door de provincie van haar ordenende regierol ten
aanzien van de gemeentegrensoverschrijdende detailhandel. Deze regierol overschrijdt weliswaar het
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onderwerp megasupers, maar de indieners van het initiatiefvoorstel achten dit voorstel als een eerste
stap in dit kader, die op dit moment, gezien de actualiteit van het vast te stellen streekplan, gezet dient
te worden.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht 6 december 2004

Op het voorstel van de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks,

Besluiten:

a) de regierol van de provincie ten aanzien van gemeentegrensoverschrijdende ordening van
detailhandel versterkt in te vullen;

b) Gedeputeerde Staten een kaderstellende nota in deze ter vaststelling door Provinciale Staten te
laten voorbereiden, die betrekking dient te hebben op alle bovenlokale
detailhandelvoorzieningen;

c) de strekking van onderstaand kader reeds nu op te doen nemen in het nog vast te stellen
Streekplan 2005-2015, nu de vaststelling van het streekplan aan de orde is:

1. Vestiging van een grootschalige, vrij toegankelijke winkelvoorziening voor de
levering van goederen in de foodsector, al dan niet gecombineerd met de non-
foodsector, buiten de rode contouren in het Streekplan 2005-2015 en buiten of niet
aansluitend aan de bestaande winkelgebieden binnen de rode contouren is niet
toegestaan;

2. Als indicatie voor de maximale grootte van een grootschalige winkelvoorziening,
waarover Provinciale Staten in zich het kader van dit initiatiefvoorstel niet uitspreekt,
wordt gehanteerd:

 I. 2000 m2 bvo voor kernen tot 50.000 inwoners;
 II. 3000 m2 bvo voor kernen met meer dan 50.000 inwoners;

3. Indien GS een aanvraag ontvangt die bovengestelde indicaties overstijgt, dient GS de
aanvraag te toetsen aan het in ieder geval voldoen aan de volgende kaders:

 I. uit een actueel onafhankelijk distributieplanologisch onderzoek dient te
blijken, dat de beoogde voorziening niet leidt tot een duurzame ontwrichting
van het lokale voorzieningenniveau;

 II. de beoogde voorziening dient niet in strijd te zijn met de uitgangspunten van
de ProvincialeVisie Detailhandel;

 III. de beoogde voorziening dient ruimtelijk goed inpasbaar te zijn in de beoogde
omgeving, geen negatief effect te hebben qua beeldkwaliteit of natuurwaarden
of niet te leiden tot verschraling van de leefbaarheid, de sociale veiligheid en
de levendigheid in dorps- en stads(deel)centra;

 IV. Indien de aanvraag niet voldoet aan één of meerdere hierboven aangegeven
kaders, dan achten de Staten de aanvraag ongewenst;

d) Het College van Gedeputeerden te verzoeken de commissie Ruimte & Groen een notitie voor
te leggen, hoe zij zich voorstellen een en ander organisatorisch en procedureel in te bedden en
op welke wijze zij de Provinciale visie detailhandel in dit kader voorstelt te actualiseren;

e) Het College van Gedeputeerden te verzoeken zich in te zetten om vanuit deze besluitvorming
een gemeenschappelijke visie te doen ontwikkelen in IPO-verband.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Er zijn een zevental argumenten te onderscheiden, waarom de provincie geen ruimte zou moeten
geven aan de vestiging van megasupers in Utrecht:

- Het wegvallen van winkels als gevolg van megasupers buiten de rode contouren in het
Streekplan 2005-2015 en buiten of niet aansluitend aan de bestaande winkelgebieden binnen
de rode contouren kan leiden tot een aantasting van het economisch draagvlak van andere
typen winkels in dorps-, stads- en wijkcentra, tot een afname van de sociale cohesie binnen en
daarmee de leefbaarheid van dorps-, stads- of wijkcentra, tot een negatief effect op de
levendigheid en de beeldkwaliteit van die centra en tot de sociale veiligheid en de
levendigheid in dorps- en stadscentra.

- Toename aantal (onnodige) verkeersbewegingen. De wekelijkse boodschappen worden over
het algemeen met de auto gedaan. Vestiging van een megasuper op de aangegeven locaties -
zeker weidewinkels zullen gevestigd worden op plaatsen die vrijwel alleen maar met de auto
bereikbaar zullen zijn - zal dan ook leiden tot extra verplaatsingen van mensen. Deze
consequentie van niet binnen of aansluitend aan winkelgebieden gevestigde megasupers is
strijdig met de wens van de provincie Utrecht, uitgesproken in het SMPU, om het aantal
verplaatsingen op de drukke wegen in onze provincie te beperken.

- Een cumulatief gevolg van de voorgaande twee punten zal zijn, dat sommige
winkelvoorzieningen moeilijk bereikbaar worden voor sommige groepen mensen in onder wie
nogal wat ouderen en jongeren.

- Aantasting van het natuur- en buitengebied. Dit geldt vooral voor weidewinkels, die op een
goed zichtbare locatie in het buitengebied, waar veel verkeer langskomt, gevestigd worden,
bijvoorbeeld langs een snelweg, dicht bij een afslag of langs een drukke provinciale weg.
Deze wens druist in tegen algemeen geaccepteerd beleid (coalitieakkoord, SMPU, ontwerp-
streekplan) van de provincie om het buitengebied te beschermen en de open- en weidsheid van
bepaalde delen van de provincie te behouden.

- Afname van de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. Eén grote winkel heeft
immers minder personeel nodig dan vijf kleine.

- Het precedentwerkingseffect. Als één aanvraag tot vestiging van een megasuper of
weidewinkel wordt gehonoreerd, zullen de concurrenten snel volgen. De provincie zal zich op
die manier snel vullen met meerdere megasupers, met alle eerder genoemde negatieve
gevolgen als gevolg.

- Het bieden van ruimtelijke kaders voor en het treffen van infrastructurele
bereikbaarheidsmaatregelen in en rond locaties, waar bedoelde megasupers zich zouden willen
vestigen, kan beschouwd worden als een vorm van oneerlijke concurrentie: de bestaande
winkelcentra komen daardoor immers vanwege overheidssteun in een achterstandspositie,
omdat de totale regionale detailhandel niet toeneemt en de grondprijzen per m2 vloer- en
parkeerruimteoppervlak buiten de centra lager zullen liggen dan naar verwachting speelt bij de
megasupers in het buitengebied.

Provinciale staten,

voorzitter, Mr. B. Staal

griffier,           drs. W.L.F. van Herwijnen


