












































































500 1000 I 500 2000

2.

+
?

\N

IJLAGE 1

...,i SITUATIE PLAN6EBIED

2500



I

+

J,5

s

PARK

1r-

flB\
Lli ot

ïdal

...'.il'

\
P -1A7

k

t

awz

(-éde

\

)

il-\
Y.

,--1

+

\-
' ?,,

+

5000 100 200 300

VIGERENDE .:
B ESTEMMINGSPLANNE N

.l

./a
\ -=1-

750

t\



a
ir]
Er
\

J,5

s

BOS.
PAFK

ïÉAï

B^0

ae"" zl

\

\

Y-'-

{.

otr
)

È

rírn
Cf\
rD

S
iden<\e

P

P _141

a)
I

I

I,t-

\n

I)<\ \ t_r :,-

0 1 00 200 300

VERKEER EN
VERVOE R

r\,
\'\ 

i'1

''t
n..

óo

\
Lc

\
\ -\

I -!*,\ 
-

500 7

2.,

\
-L\ t

, ó

at
]?

50



+ +
f

rÉgllil'UEg
+ --iooE^*

.t

+

+
-50- 

GELUTDcoNToUR MET wAARoE tN DBIAI

O NUMMER wEcvAK

+

tt /

/

IJNHAVEN

KERK EN ZANEN

MOLENWETERIN6

1 g
t-
>
C
JI

f
d,

t
SITUATIE MET GELUIDCONTOUREN (BINNENSTEDELIJI()

0 100 2N X0 500



ZANENKERK EN

IJNHA

-5-- l+-

MOLEN\dETERIN6

À

1

t +
f

+ -2-

-3-
Rl.l

SITUATIE MET 6ELUIOTONTOUREN RAILVERKEERSLAWAAI
EN WE6VERKEERSLAWAAI (BUITENSTEDELUK}

6

\
2

-50- 
cELUtocoNTouR MET wAARDE tN DB{AJ

@ NUMMER wEGVAK

.1 - NUMMER BAANVAK

0 100 2W 300

-1-

+ \

\

+

/

\ 4

(Dc
6ttrl

5
o

6
//

t

500



a
--

-/
/

+

à
É

N
I

.l
09

\\

+

\, \' E r'

\
\

\

\

+

\ uo

V
t ; C =rÏl tY
l

I C
I

m E cf
, o z i o c T íT
r

z. =a c t/\ i E rÊ r- {

I

\
\ \

f

I

\

I

/I /

o o o N
) o o o o

I

\

I

\
\

\

\

lrt
l a

r'

3 o t- m z. { rn -{ rn E 6l

n = z - rï z.

m z,F̂
N E x rn N z,

vt
rt

g
39

l?

\

t
\

t



I
U

ir)
tr
rr

U

s

I(\

BOS-
FARK

TÉêT

I

P -1A7

t

,Ltí

()'@
,l
iF-
1tt' __

----1/-''

"È..\

_L
I

.*-01

GEMEENTEEÍGENDOM
',co

500300

t;,

00

.!

. -, .--\.I-'BESTAANDE 
BTBOUWINc

20 0

i

1,

\
1I1

EI6ENDOMSSITUATIE,i
EN BESTAA NDE ,1?

BE BOUWING OÀ

JAr'tuARt 1ss;,', )t

tt\

___À.

'r '' '-

r{,\{'
t
i__
t\ \

\,.j-/

750



2
-1.41 í

)

{
t'
i

9l to

t
\

ti

t
{
t

)

\-l-

/\

I

t\

{
\
i
i.

.+
it

"1 t
ï

\:,
1

\*t

pr8

I

1

LÍ

s

BOS
PARK

EO OO0

ïÉBl

v

il

0
0
o
o

TJ

$

..1

tKV
6x150

O\NLE\ÉN

/

\
!0ili'í)'

s
.i:

oo qÀ' 
r

0 1 00 200 300

KABELS EN
LEIDIN6EN

500
@

r-
6l
rft

o\

150



I

ï

s

BOS -
PARK

ïdal

\,
)

:.'2

É

.G

v
\

o

\
\

í<

,a
'/,

u

s

\
t

P -1.41

,rt

A'^,t'l

in íil
I \ ':Q>:

.!

$

,I
SÏADSPEIL 250 +

0 í00 200 300 500

\-

t
\t
\,
il,

1t
tl

I,. t
t

\

t

@

f-

cl
rÍt

-J

IVATERHU ISH OU DIN6

750





ii

t

INLEIDINGT
Deel over ÀLphen - centraal gelegen in de randstad

Tfen zuiden van de spoorlijn Leiden-Utrecht in de polder
Kerk err zanen liqt het bedrijfsterrein l,lole$,ieterjng.
têstijds vonde dit bedrijfsterIein de le fase wan
stedelijke uitJ:reiding van de bebouqde kctn "aan de
ardere kant van de strnorlijn" " Ihans zijn proc-edr:res
gaarde crn dit bedrijfsterrein te vergroten IIEI een
ol4ervlakte van ca. 31 ha uitgeefbaar terrei-n.

In het ontr,erp-bestarmilgsplan, dat nu i-n procedr:re is,
zijn alleen de belangrijkste stn:l,cturele planuitgangs-
1r:nten v-astgelegd. In het ordertr,avige ralport vrcrdt
getradrt een beeld te sdre[XEn van de beooqde uitlier-
ki-ng wan deze qrote uitbreidirg van dit bedrijfster-
rejlr, zodat de vol,Ie potentie van het terrein ven€zen-
tijlrt kan rrcrden.

In r rrl.r cverleg fiet de afdelhg .. . . .. is
deze uitrerking gsÍEakL door tlet eveneens in À19*rcn aan
de Rijn gevestigde Èrro voor Stadsontr{Erp ir, S.v.
Khardekar B.v.
De r,erkzaamheden lerden ver-icht in de leriode septsrF-
ber,zdecgrber 1989.

AIFher aan de Rijn
Decsnber 1989

logo's: Csrêerrte ÀlÈÉn aan de Rijn
B.S.O.K"

* Eventuele status van dit ralport: beleidsdolurent,
toetsilgskader,zrichtirggeverd.
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BEDR IJFSTERREIN

KANTOREN

STEUNPUNT VOORZIENIN6EN

ÀIs uitgangqxnt vmr deze uibredcinq gold het in vrcr-
bercidilq zijrde bestermirtgsplan Bedrijfster::eir lbleÍr-
\Èet€rirq.

Gezien de aarnrezigheid in ÀlÈrcn wan ardere lokalies
t.b.v. esr zuiva:e kan'orfmlcbie vmrziet dit bestsÍ!-
nirqspian in een bestsnnirq "bedrijfsdeleirden" vor
in prilcipe tnrdel en nijvedeid. Ibe$EI kantolsr als
crderdeel wan bedrijfsgebcmen toegestaan zijn, rordt
een ccnc€ÍrtJalie \raÍr zuive(€ kantrcrgebom niet be-
oogd. Ook is detaillnniel niet toegestaan.

Frkele ardere saiJ-lante Íxnten van dit be-sterningsplan
voor de be-stefinirq "bedrijfsd@feirden" zi jn:

rtjksweg 11

- uitsluit€rd bebou'fuIg t.b.v. bedrijven uelke vood<o-
nen jn de kateqorieen 1, 2 en 3 van de bij ttet best€m-
milgsptan behorcrde Staat van Inridrtirg, €n t.b.v.
bedrijven die niet hirderwetplidttig zijn;

- het bebcnnde c'ppewfa:< van een bou'ferceel rtag ten
lroogste 75t bed:cagen;

- de bo.rvÈrooqte van de bedrijfsgebouÍ,sl rnag t€n hooqstê
- 15 rn bedragent B&v{ zijn bevoeqd vrijstell5ng te verle-

rrsr tot een hooqte wan 20 m;

- alle trnrkeerplaatsen t.b.v. de bedrijven Ítceten op
eigen terrein rocrden gerealiseerd, uaaririj als trnr-
keorronn geldt:

Voor gedetailteerde Uegafinqert lÉrdt veÍÍtr€zen
v@a€chrift€n behosde bij het

trer 150 m2
pr 50gl2
per 200 m2
per 35 m2

b.v.o,
b.v.o.
b.v.o.
b.v.o.
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ANATYSE PLANGEBIED E.0. r
ultAanRSpunL:
bijzondei pu-t ln het terrein door
l"igging langs Lej.dsche Schouw,
Rljksweg All en A.v,l,eeuwenfloekweg
doelstelfing;
oP dit punt bljzondere beb,ouwing,
zodat een stadspoort gecreêrd wordt

uitAangspunt:
Rijksweg Al-l-, Leiden-Utrecht
doelsteLlÍng
i.v.m. de schaal vm de weg is voor
de gebouwen direkt lmgs deze weg
enige hoogte wenselijk

ui tgangspunt:
spoorlÍ jn Lei den-Utrecht
doelstellrnÊ:
gebied h1
Lokatie v
bebouwing

erop aanslu.itend een nogeli.ike
oór minder representatieve

ui tqmgspunt:
veaf rijksweg All ingang voor de
toegangsweg naar Alphen a.d.Rijn
c entrum
doelstel I ing:
dit een dusdanige al,Iure geven dat
smen met de aml iggende

reërd wo
bebouwing
rdtde stadspoort gec

reservering terrein
ten behoeve vm
waterzuive ringsbedri j f

Le i den

ui tganAspunt :

reeds gereali-seerde hoofdweg vm het
bedrijfsterrein, tevens toegangsweg
naar Alphen a,d.Rijn-cÉntrum
doe Istel 1 ing:
lmgs deze weg representatieve be-
bouwing situeren

ui tqmssount :

Rietveldsche Wetering, geb-ied met
IandschappeI i.ike waarde
doelstelfins:
het deel- vm het bedri.jfsterrein welkehier direkt op amsluii inrichten metklelnschalige bebouwing,dit ook qua
schaal ln overeenstemmlng met de inde toekonst ailgrenzende woonwi jk j.n
de polder Kerk en Zanen

I

ersroute

dri j fsterre in ,
grotendeels aI gerealiseerd

tqmqsnunt:
belangrijke toegangsweg tot de toe-
komstige woonwijk j"n de polder Kerk
en Zma
doe lstel 1 Íng:
lmgs deze weg representatieve be-
bouwÍng situeren

0

I

I

ó



STEDEBOUWKUNDIGE UIMERKING I
fbt stedebourartcurdige plan is gebaseerd op eeÍr hoofd-
ontsfrritingsv€g, de À. van I-êew€nhoelfteg, die vanaf de
Leidsche Sctrounr in het \r€st€n een ge@en tracee dvmrs
door het bedrijfsterrei-n volgt naar het oosten (en de
stad). zowel- q.ra Ínaatvoering a]s profiJ.eri-ng - behalve
een brede rijweg, ook vrijliggerde voet- en fietspa.den
aan r,"eerszijden en iI de berren ean rij bcnen v-an de
eerste orde - is deze weg als de belangrijkste in het
plangóied herkeribaar. tangs deze weg zijn een reeks
middelgrote bedrijfskavels (ca. 5'000 n2) gesitueerd.
De h-ier qevestigde bedrijven liggerr net hun rep:esenta-
tieve zijde aan deze Íre{l en zijn }rienran dan ook berei-k-
baar, Bij de toegang tot het bedrijfsterrein bij de
I-eidsche Sctrouw is deze $eg rran een middenbesn voor-
zien. Gelccrnl:ineerd ÍÊt een verbredinq van de !€têrpar-
tij aldaar uordt zo een lepresentatieve toegang tot het
bedrijfsterrejl - en jn feite tot geheel ÀIphen ' \.er-
lceger.
Iten zuiden van deze hmfdingang liggen, il eeri -r.r.rok
langs de qqrojel<teerde rijksveg 11, een 6-tal kavels
rÍEt een cÍÍIv-dng van rord de 7.000 m2, die gezien hun
situerilg gesclr-ikt zijn vor de neer representatieve
bedrijvenfunlctie marbij een hogere kantoorccÍrpdlent
(zorel procerrtueel als qua naat) een belangrijke rcI
speelt il de versdrijnings'vorn. Deze kavels zijn uiter-
nat€ geschili;t voor bv. aut shoerrocÍIEi, enz. Een bepal.de
hoogEe van de befour^drq hier (mirrirÍEal- 3 kantmrlagen)
zat in dit gebied een goed uitgangsÍxmt zijn, daar deze
kavels, gelegen il de hritenboctrt wan de geprojeJ<teede
rijksvleq 11, v@r het verkeer kcÍErd vanaf leiden het
geziclrt wan Àl$rem bepaten. oe noordelijkste kavel
furqeert dmr zijn bijzordo:e ligging als visueel eird-
g:rrt wanaf de versdritlerde belangirÍjke vÉgen (I€idsde
SchorÍr, À. van leeu\È€nhoektn€q, de veg vanuit Ker* ert
Zanen, alsmk de riJksr'eg 11) en is ger"eseweerd voor
een kcnqnsitie wan bedrijfspaviljoens v-an 3 verdiepirt-
gerr hoog rret als uitzorderirg een hoogte-accsrt - lran
à. gO m - dat als het rmre als de zuidrrcstelijke stads-
tDort gaat funger:en. Gezien deze belangrijke visuele
furiktie is bij wijze van uitzonlerilg een hogere kan-
toorkcrqnnent (tot 75t) dan iJI de rest \ran het bedrijfs-
terreilt }4ol-en'€tering toegestaan.

De verkeersstnrktsuur rran het bedrÍjfsteEejn heeft de
vorn rran verkeerslussen van secundaire vegen die steeds
@ilnen en eirdigen op de hoofdader de À. v-an I-êeuÍ,Jen-

hoel"'€q. Op de (grotere) zuidelijke hel-ft van het be-
drijfstêneirr voeren deze lussen het verkeer tot de
r=td 

"-un 
het plangebied, zcda,u diaelít langs de Rietvel-d-

sche I.Ieterirrg eerr secwdaire vÉg gesitueerd is. Àan
deze vleg zijn kleilere kavels (ca. 3.500 m2) gesitueerd

rÊt relatief kleirtsctnliger bebouruilg. 'I\rssen deze
kleinsclnlige aan de Rietveldsche Weterirrq er
de middelgrote hertrijfskavels aan de A. van Leeuvenhoel<-
weg is een zone vmr grote kavels t.b.v. nriÍrte-exEen-
sieve bedrijven gesitueerd. Ílier kurnen op een niet zo
FcÍÍdxente l"okatie vooral die grotere bedrijven een
plaats lcijgen die een ruj:rrt-Hxtensieve bedrijfsvoe-
rirrg hebben Íet gaDt€ parkeer- en opslagnrinrten, gtoot-
schalige tallen ÍEt Ídrder represeÍrtatievê funkLies.

Ífenslott€ is êr het gebied ten noorden van de À. rran
Leeu,€nhoels,€9. Dit gebied kan orrlerverdeeld rrorden il
3 deelgebieden. Trer eerste het a1 eerder besdueven
gebied net rniddelgrote bedrijven gelegen Iangs deze
vÊS. Ibn trÈede een zone vmr n|Eer representatie\re
geborrtÀ€n - jl de vorm rran bedrijfspaviljeru - bij de
entree en lanqs de Leidsdre Schour.r. Ten dende êen zone
voor qa@tsdnlige bedrijven langs de slnorlijn.
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Z0NERING r
zone L:Representatieve bebouwing bij entree.

Bedrijfspavj-ljons in 3 lagen rnet één
hoogteaccent. Overwegend kantoorfunktie
toegestaan.

zone 2:Gestaffelde bebouwing langs rijksweg.
Middelgrote kavels + TOOO m?/kavef.
Kantoorfunktie laqgs rijksweg gesitu-
eerd aan verbreede. uaterpartij , ont-
sluiting van de kavels via de andere
kant.

3:Mi-ddelgrote kavel-s Iangs A. van Leeuwen
hoekweg, + 7OOOm2 /kavel-. Ontsluj-ting
vanaf deze weg en tevens front hieraan.

4:Kleine kavels + 35OOm?/kavel langs de
RietveLdsche Wêtering met voorzt jde
hieraan. Bebouwing in max. 2 lagen.

5:Grote kavels voor ruimte extensieve
bedrÍjven met,,niet representatieve
bebouwing.

6:KaveIs in beinvfoedingszone AJW.Z.I.
Representatief gedeelte. aan Leidsche
Schouw.

:Bijzondere opeóbare voorziening.

zone

zone

zone

zone
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B0UWSTININT

I,ANGS RIETVEI,DSCHE WETERING

- terreinen + 35OO m,
- maximaal 35% kantoo"oppervlak
- kantoren in 2 tagen
- kantoren 1 pp/35m? b.v.o.
- rlaL Lpp/2OOmz b.v.o.

kantoor

haI

+ 8oom2 b.v.o,
! 22 pp.
+ l-6OOm2 b . v. o.
+ 8 pp.

kantoor: + 8OOm2 b.v.o.
+ 22 pp.

hat : + l,6OOm2 b,v.o
+ 8 pp.

kantoor: + 65Om2 b.v.o.
+ 18 pp.

hal : + 19OO' mt b.v.o.
* 10 pp.

.et$+
!uh-(var.) - 

-+
5om. ( var. ) - ..5or,(var,)

'e'
$:

5

I

F
F

i



BOUWSTENEN 

-LANG
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S_ONTSLUI TI NGSWEG WOON\,/I JKEN ZANEN

- terreinen + 6500_75OO m2- maxlmaal qi_SO% kantooropp
- kantoren in max. 4 lagen
- kantoren 1pp/35m, I,vlo.
- hal i_pp,/2OOm2 b. v. o_

_r{'

_ oê'

kantoor: + 2OOO m. b.v.o.
+ 57 oo.hal : * eOOó'mt b.v.o.
+ 11 pp.

kantoor:

hal :

+ 2oOO m. b.v"ó
+ 57 pp.
+ 2600 m, b.v.o
+ 13 pp.

kantoor

ha1

: + 19OO m. b.v.o
+ 59 pp.

| + 24OO m, b.v.o
(vsr.;--A

.. + L2 pp.

60r. ( va.- l_
' -_ bom. ( var. ) -,
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b Ê

ct

I

I



BOUWSTENENT
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LAI.JGS A. VAN L[!]UWEI\HOEKU/EG

- terreinen + 75OO m2

- maximaal 35% XanLooroppervlak
- kantoren in 3 lagen
- kant.oren t-pp/35m2 b. v. o,
- FraL lpp/ZOOm? b.v.o.

kantoor:

hal :

+ llOOmZ
T ar pp.
+ 38OOm'
+ fS pp.

b.v.o

b.v.o

kantoor:

hal :

+
+
+
+

i-
2
3

oo ^2UM
pp,
um-

b. v. o.

b.v.o.

kantoor:

hal :

+
+
+
+

LlOOm'?b.v.o
31 pp.
3ti3omt b. v. o

8
99

19 PP t9 pp

75m. ( var. ) 7so. (var. ) -l-^*-- /5^.\var.)---
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.BIJLAGE9. CONCLUSIES NOTA PERIFERE DETAILHANDEL PRoV. ZUID HoLLAND

_31 -

HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN BELEIDSAANBEVELINGEN

Achte rerond

De provincle ZuÍd-Holland, het Openbaar Lichaan Rijnnond en de

g"rà"nt" Rotterdarn hebben een ambtelljke werkgroep geforneerd,
áf" ttt JanuarÍ 1985 de nota "perífere detallhandel 1n ZuÍd-Hol-
land" heeft ultgebracht. Daarna ls om reacties gevraagd aan ge-
meenten en bekanghebbenden. Na overleg en blJstellÍng oP onder-
delen 1s de nota april 1986 vastgesteld'

Vl"ee rend beleld

Prlnair uLggangspunt blj het detallhandelsbeleld is het handha-
ven c.q. bevorderen van een opÈirnale verzorgLngsstructuur. Een

goed flnctlonerend stelsel van buurt-, djk-' stadsdeel- en

itadscentra ltordt hiervoor noodzakelljk geacht. Voorop staat de

creatle van optluale voorwaarden voor de verdere ont:'{kkel1ng
van bestaande en daartoe bestende wlnkelcentra'

Noodzaak van beleid saanp assLnq

In de vigerende sÈreekplannen ln Zuld-Holland ls een restric-
tief beleid geformuleerd ten aanzl.en van vestlgÍng van perlfere
detailhandel. Blj het opstellen en de beoordellng van besten-
nÍngsplannen wordt evenwel reeds enlge tljd een nuancering ten
aanzien van het restrictleve beleid gehanteerd. In bestenrnlngs-
plannen voor perlfere locaties worden in sonmÍge gevallen moge-

llJkheden open gehouden voor detallhandel ln:

brand- en explosiegevaarllJke goederen'
autors, boten, caravans' landbouwwerkÈuigen'
tuinbenodigdheden ( tulncentra).

Uit het inventarisat,leraPPort van de werkgroep Grootschalige
perifere detallhandel is gebleken, dat de getreenten 1n Zuld-
Ilolland regelnatig worden geconfronÈeerd net plannen voor groot-
schallge detaLlhandelsbedrijven op Perlfere locaties. In de af-
gelopen jaren heeft volgens het raPPort tret name de vestiging
vat grootschallge roeubelzaken en bounmarkten bulten bestaande
en daartoe bestemde wÍnkelgebLeden een groËe vlucht genomen.

Naar aanleÍdlng van deze ongwikkeling en de achterliggende oor
zaken ltordt, de vraag gesteld of het voorgestane vesttgingsbe-
leld ten aanzien van grote neubelzaken, bouwmarkten en soortge-
lijke detallhandelsbedrÍjven Ín volunlneuze artlkelen en met

een grote ruimtebehoefte' aanPasaÍng behoeft.
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Beleldsvoorstel

Uitgaande van het belang van de bestaande voorzleningenstruc-
tuui blijft een terughoudend beleÍd ten aanzlen van perifere
detallhandel gewensE. Voorkomen moeL worden dat op perlfere
locaties een (grootschalig) detallhandelsaanbod toL sÈand komt

dat feiteliJk Ín besEaande nlnkelgebleden thulshoort.

tllert,oe zljn de de volgende ultgangsPunten geformuleerd:

1. Meer dan tot nu toe dient er aandacht te worden besteed aan

behoud c.q. versterklng van de at,ÈractlviEelE van besËaande

centrungebieden. Er dient met name te worden gelef oP het

voorzien in ruimteltjke nogelijkheden voor grootschalige de-

t ai I handel sae ti vÍ t e 1t en ;
2. Een centrumgericht beleld dat er naar streeft on alle groot-

schalige detailhandelsactivltelÈen in traditionele winkelge-
bieden te localiseren ls echter nieL reëel. Daartoe ontbre-
ken soms de ruinEelljke en financlële rnogeltjkheden. Alter-
natÍeve vestlgingsnogelljkheden dlenen de functÍes van be-

st,aande ""rrtr"= "á .t.át mogeltjk te blijven ondersteunen' In
eersÈe insËantie dÍent dan ook naar locaties te worden 8e-
zocht zo dÍcht mogelljk nabÍj deze centra;

3. ConplenenÈair aan dÍÈ cenLrungerlchte beLeid dienen maat're-
gelen te worden getroffen om ongewenste vesttging van groot-
schallgedetailhandelopperlferelocatlestegentegaan.

Een nuancering op het veelal ln de st,reekplannen gefornuleerde
( unlf orme) cent,rumgerlcht,e beleld ls noodzakeli jk en wordt ln
de praktijk ten dele reeds t,oegepast. Hl.ertoe wordt een onder-
scnàia gernaakt ín een drÍetal groePen (grootschalige) deËai1-
handelsactiviÈelEen, welke respectievelijk wê1, ln uÍtzonde-
ringsgevallen wel en niet toelaatbaar zljn bulten de Èradltlo-
nelá cencra. Er lat,en zlch een drieLal branchegroepen onder-

scheiden dle voor \íat betreft het vestigingsbeleld een ver-
schlllende benadering behoeven.

Groep 1. Branches dle door de aard en/of omvanS van

de aangeboden artikelen nlet of nauwelijks
in traditlonele winkelgebleden (centra) zijn
in te Passen. Het gaat hÍerblj on:
- detallhandel in brand- en explosiegevaar-

llJke goederen;
- detallhandel ln zeet volumineuze goederen

zoals: auLo t s, boten, caravans, keukens'
badkamers' grove bouwmaterialen en land-
bouwverktuigen;

- tuincentra.

.)

:!

Groep 2.
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Branches lraarvan de vestiglng in traditione-
i" ,tft*"fgebieden de voorkeur heeft rnaar die
daar ín sommlge gevallen moellijk inpasbaar
blijken en waarvan vestlging elders derhalve
ntei rnag worden ultgesloten' Het betreft
branches met relaEief volunineuze artikelen
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Groep 3.

die een groot oppervlak vergen:
- bouwnarkten;
- grootschallge neubelbedrijven

De overlge branches ddle bij de huldlge
stand van zaken zonder meer in tradltionele
wlnkelgebieden moeten kunnen worden ingepast.

Utt ruintelljk ordeningsoogPunt 1s het ongewensÈ dat detallhan-
delsbedriJven, die toelaatbaar zíjn (groep 1) respectievelljk
Ín ul.tzonderlngsgevallen toelaat,baar zljn (groep 2) buLten de

tradÍtlonele centra, zich op een wlllekeurÍge perlfere locaÈ1e
ve6tlgen. In de not,a lrorden verschlllende tyPen locaties onder-
scheiden.

Voor detallhandelsbedrijven behorend tot groep I gaat de voor-
keur veelal uÍt naar veatiging oP een bedrljfsterreln. Voor be-
drljven behorend toE groeP 2 moet - bij het ontbreken van ,r1'-

ternatleven ln centrumgebieden - tn eerste lnsEantle gedach;

worden aan vestiglng in de overgangszone rondom centra en

slechts ln tweede lnstantle aan bedrljfsEerreinen'
De overÍge detallhandelsactivlEeiten (groep 3) behoren geziea
hun aard tn beginsel thuls ln de bestaande en daartoe bestemd':

winkelgebieden.
Geconsiageerd kan worden dat dlt beleldsvoorstel vrÍJwel geheeL

overeenkont, meÈ heC regerLngsst,andpunÈ over perlfere deEailhan-
del.

Best,ernmlnAsplan als lnstrument

Het voorgestane beleid zal vastgelegd noeten ltorden ln besten-
rningsplannen. HeE bestenningsplan Ís op zich lrn'ners het lnstru-
r"rri àr perifere deCailhandel te lderen dan wel (onder voorwaar-

den) t,oe Èe staan. Meemalen lJordt, er Ín deze nota op gewezen'

dat er voor dlverse bestaande bedrijfsterreinen, woonwljken en

stedelljke randzoues helaas nog steeds geen sprake 1s van een

goede planologische regellng met betrekklng tot winkelvestl-
Ëf.rg. Sr zaL naar gestreefd moeten ltorden om zo spoedlg moge-

Íi:É hierln verbetárlng te brengen. Als eerste staP 1s het

noódzakelijk dat de gemeenten op korte terrnijn een inventarisa-
tie maken van alle "bedreigde" locatles oP haar grondgebled'
vervolgens zal, mede afhankellJk van het spoedeisende karakter,
gewerki moeten worden aan de jurldlsche bescherming van deze

locaties.

Branchevervaglng

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het verschÍJnsel bran-

chËvervaging. Hierblj kan btjvoorbeeld gedacht worden aan de

recent,e tendens waarblj bouwmarkËen geleidelÍjk uilgroelen È9i

semi-warenhulzen, dle iehalve bouwmaterialen ook bijvoorbeeld
ii"i""", radiots, stofzulgers etcelera verkopen. Dergelijke se-

mi-warenhuizen op periferl locatÍes kunnen een wezenlijke be-

a
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dreiging vontren voor het functloneren van winkels Ín centra'

In de betreffenà-i."r"rrrr,gsptannen zullen de nodige waarbor-

gen tegen branchevervaging op p"tffttt locatles opgenornen dÍe-

nen te worden. uftttoJ 'Jf 
1n 

-het 
bestemningsplan' \Jaarín een

vrijstellfngsmogetljUt"fa f ^ 
opgenonen ugot 

' 
bijvoorbeeld een

bouwnarkt, tut'uËiioánzaal of t'''ii"""tt"t' in de begripsbepalln-

gen een ,t.rrtt""-Jigt ornschrljvi"g lt" 9" bl'tlffende detailhan-

delsactlviteiten gegeven- -noet;; worden' HeE bestenmlngsplan

bledt op zich genónen voldoendá nogellJkheden. om brancheverva-

ging of her toJen van andere' irtt-g"'"ánste'- branches tegen te

gaan. BIJ aia,-ii." r" van doorslaggevend belang hoe een ge-

meenÈe "f"n 
op"*J.ï t"r, op"fctte-".""" a" perifere detallhandel

en of z, i haar ievoegatrefá tgt het toePassen van polltledwang

nie' heeft v"rtJr-""-' ïen goed overleg tussen provincie en 8e-

meenten ls van "ï""itf"tl 
belang' Het to"'""-t'"n ""o 

gezanenli jk

beleidisdeenlgenogelljkhetJornsuccestehebbenbijheLop
verant.woorde manier lnpasse., u.-r frtfere vesEiglngen in hee be-

staande voorzieningenPaEroon'
3

Het 1s van essenEieel belang dat de gemeenten nader uttwerking

geven aan de "oo-a*"t 
toE behoud "'q' 

versEerking van de at-

tracEiviEeiE .1r"rr--u-""t".rrau winkelgebieden. Een beleld dat ge-

richt is op het tegengaan t"" -u""ttgl"g 
van g'rootschall-ge de-

tailhandel op ongeeTenst" ro".rti*" á ralen als niet regellj-

kertijd reële alt-ernarieven in bestaande centra worden aangebo-

$ll; u" becorcielins van aanvrasen t".t :1'1"^'.*i"1-"J"ï;iïJïï;
lisatle r73n Bên (grootschalige) peiifere 

-detailhandelsvestiging

behorend toE branchegroeP 1 is een vrlj eenvoudige beoorde-

lingsprocedure toËffit "o"i"*t"',a"-:"rt:t"* 
van deze de-

tailhandef"t.tit'ii"r'J" op bestaande centra is immers vrlj ge-

ring. Er zal wel nagegaan tott""-otorden of het door het bedrijf

Ee voeren u""o*liái g"t" bezwaren oplevert en of de functie

van de derailhandelsvestlgLog 
'."""i"ri bij de funcEie van de

gemeenÈe of kern'

Voor de beoordeling van-initlatieven tot realisatie van een

vestisins uutto'"JJ'""t utt""fJptg"p_-Z' tt::1:'. t" begÍnsel een

zwatebeoordelingsprocedureooó?ffiÏílkgeachc.Overeenkornstig
heE gef orBur"urJË-'"urrarrrrg"ri"tl" betetd àat, in geval van een

initiatief tot vestiging t"o 
'JJt' - gioot""italÍge neubelzaak of

bouwmarkt'opeenperiferelocaÈiebeketennoetenwordenofeen
passende locatie it """ """t''-g"Ui"a 

tot de 
' 
nogelljkheden be-

hoort.Debetreffendegemeen.".T"i_t'iertoetijdlgoverlegdle-
nen Ee plegea 

_iet 
de Rl jksco,,"-,,i"''. voor Handel, Anbacht en

Diensten en de'ïto"i""ru Z"ialxorl "a' 
Indien door het ontbre-

lcenr./anvestigingsroogeliJkhedenintradiÈionelewinkelgebieden
overÍrogen *oti' meaewerking te verlenen aan vestÍging oP een

per!.f ere ro".Ji",*-d.r, 
-zar 

à,rià-"riJr.n"ia dienen te bestaan over

BeIeld suiÈ'vfe rkins

]
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de volgende punten:

a. Sluit de verzorglngsfunct.Íe van de vest,J.glng
functie van de betreffende gemeente of kern?

b. War zijn de uen

aan bij de

overigeri ng voor de
soortgelÍ ves en ver-
zotE ngssËructuur

c. Is de vestiging op de perÍfere locatÍe,
landschappelÍjk en verkeerskundlg Ínpasbaar?

stede bouwkundlg,

voor de beantwoordlng van deze vragen ls onderzoek noodzake-lljk. rn sonmlge gevallen kan volstaan worden met een opgave
van de ondernemers, locale kennÍs en het hanteren van erva-
ringsciJfers omtreot soortgelLjke vestiglngen. rn andere - meer
omstreden - gevallen zaL echter een brauchegericht onderzoek
noodzakelljk kunnen zljn. De provincle Zuid-Holland bepaalt, in
overleg met de betreffende gemeente en de RÍjksconsulent HAD,
of een onderzoek noodzakelljk is. voor grootsehallge decailhanl
del ln neubelen en voor bouranarkÈen r.s in alle gevallen een ver-
klaríng van geen bezwaar noodzakelljk alvorens B en I{ een vrij-
sÈelllng kunnen verlenen.

ConcentraCie van grootschall ge perifere detailhandel

Blj het verlenen van vrijstellLngen voor het vestlgen op be-dllljfsterrelnen moet, lngeval van de vornlng van een zekere con-
c€lncraÈie rekenlng worden gehouden met nogelijk optredende con-
centratie-effecten. Blj het actuele verschljnsel van de perlfe-
re meubelconcentratles treden bÍjvoorbeeld concentratlevoorde-
len voor de betreffende ondernemers op. De aantrekklngskracht
van de lndividuele neubelzaken wordt door concentratle namelÍjk
sterk vergroot. De concurrerende werlcl.ng van een perifere meu-
belconcentraÈ1e op de in centrumgebieden gevestlgde neubelzaken
1s daardoor zeer groot,. rnlËlatieven voor dergetljke concentra-
È1es xnoeten met het oog op het funct,loneren van de bestaande
centra tret grote terughoudendheid tegenoet worden getreden. De
beoordellng van een Ínltlatlef tot een perÍfere meubelconcen-
tratie zal plaats dlenen te vÍnden op basis van een gedegen
branche-gerlcht onderzoek naar de voor- en naderen voor de be-
treffende reglo. Daarnaast zaL ulteraard ook antwoord moeten
worden verkregen op 3 algenene - hierboven onder a, b en c ge-
noernde - onderzoeksvragen.

enÍ het nark
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BIJI"AGE 1

BEGRIPSOI'IS CURI JV INGEN EN AS SO RT IMENTSL I JSTEN

Detailhandel ls het bedrljfsrnatig te ko'op aanbleden' waaronder

de uitstalling t"Ï"'""'-r|*p' "ttËti""- 
J;? l:Y:ttt van goederen

aan de ,rrteroa"iilrtt Ëàul"ik"-tf 
"";;;;-publlek' zo luidt de

begrÍpsomschrr5Jr^n',g,- aï" als u""rl""trr,l'"á.t de winkelgebieden

ln besternrnrngspranlón ls on'""oiiilie"tartranaer oP andere 1o-

catles wordt ;;;;i stectris i"à"rtt"o net vrijstelltng' 11

dan nieE met "á"-t"tft'farlng 
t"tt-Ë"" b't"'t't"t en/of onderzoer'

In geval wordt ot"*ogt" ot ".""'g?oot""tt"l19t 'utttllhandelsves-
tiglng oP een pïïri"tï locatie- Ëe Èe laten is het van essen-

tieel belang "t"-a"iatlljke 
onschrijving ie geven van het Eype

derallhandel oi branche; r""ï-".tlËver-rit :: 
vootwaarden te

stellen a"r' h"t t" verkopen ""'"á.irt"nt 
in de betreffende ves-'

tiging. op aeze ti3'" t"rr g"t"átl worden voor branchevervaglng

en brancheve"'iuttit"g' !Í9t ;;;;" woorden: op deze vlize kan

wocden .'oo'tcotti-ati it'ir"t" t-t-Jglngen' st'eeds meer (brancne-

vreende) artikei;-gt"" v"'topl"'-ït{ uitstekend oP een cen-

ErlrmlocaEie l'u'to"fti kunnen- .t"tá""' 
levens 1s in geval van

slrriting """'iJ--oJ'"pto"t*ijtl--;estlglng-^hiernee 
duiderljk

aangegeve,, '"ooi=*tltt 'u'"oche/'-verkooPvorm' meË bljbehorend as-

sortiment de vrijstelling gefat-'- pe vrljstellinÀ betreft de

verkoop van bepaalde .*""u:::l 
; van de goederen in bepaalde

branches. Juf si uiE het oo-'n"o-t- ut" beschermlng van en zoxg

voor het ('t"J")"tntrum "".at'ïl"kelgebieden 
ls een zorgvuldlge

onschrijving 
'"íttr 

opsomming "t"--aË 
goederen van belang' De

vestlging""". 
-uuàiijven laat ""ï. 

,,i.ui"iding van het assort'i-

nent ul-t anaere branches to"- t"t-"""tr "u" 
a" vesÈ1gÍngsvooreraar-

den in eer, uttï"n"-'t"tJt vol.daan' Een zorgvuldige onschrijving

geeft.dusa".ïielriJt'i"ia-al-wi:heid'tot.assortiruentswijzi-
ging, dle urt áï vËst'gtng";"t-;;;rtvloelt' te beperken"' De

vesrigingsweL- neárr3v.n 
- r" 

'jlt"oonsgebonden' de vrljstelllng

Ruinrerljke Ordening is ,."rf= "'tï'L-J"ta ,""'. 
een Persoon voor

een bepaald" ï;;;;;oonttretf t"g "ttt 
een verbod'

Doorindebegrlpsbepalingenvanbestenningsplannende.bovenbe-
doerde orr"t-r?l.ri'g.r, ',r"r, ..ri"" d;;;l-lh"td-"i en branche oP Ee

nenen wordt Ï;,;;fi;irjttre|a len onirormlteit van het t'e voeren

beleid "t"'Ë= 
;;;-t;á ' u"i;;;it'it ' ' 

t'l:t alleen ln voor-

schrlften en procedures'.t";;';; wat de te verkopen goederen

bet'reft ' O"áur andere o1: it' oogPunt Ytt rechtszekerheld en

rechrsgeli:f.t eia (bi jvoorb..iï t-e-"-'opzi.cf'te van f iliaalbedrÍ j-

ven) ts dit dringend ,"*"r,"li-o."tto"' zijn voorbeeldsgewÍjs een

aantarbegripsonschri'jvin'"ï'*Jrïtt"t""tla'uoordeindenota
genoemdeur"l"nt"dievoo:vËstiging'o'ppertferelocaEiesin
aanmerki.ng il;;; komen. 0."."-'o-o',uára"''i,'"""" als leidraad

gehanteerd ;;;;; blj de t"JJ"tttg van bestenningsplannen:

I.
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Detailhandel in keukens en/of. 1n badkaners en overlg sanitair
Ir het bedrljfsnatÍg te koop aanbieden, waaronder ulgstalling
ten verkoop, en het verkoPen van (lnbouw)keukens en/of badka-

'oers 
en overig sanltalr, Jlsuede het daarbij behorende lnstal-

latienateriaal, aan de ultelndelljke gebruiker'

38-

Det,ailhand el ln caravans

DeEaÍlhande1 1n caravans Ls her bedrijfsrnatlg te koop aanbiedent

waaronder uitstalllng ten verkoop, en het verkopen van toer- en

stacaravansr .ronw"garrs, bagagewagens, tenten en onderdelen te

daarvan.

Detallhandel ln keukens en/of badkaoers

Detailhandel I n auEo r s c. q. autoshoÍtroom

Detailhandel ln autots Ís het bedrijfsrnatig te koop aanbÍeden,

waaronderuiEstallingt'enverkoop,enhetverkopenvanauEols
en de daarblj behorende onderdelen en aut,o-accessoires aan de

uiteindeli jke gebruiker.

Tuincentrum

Een tuincent,rum Ís een detailhandelsvestigÍng waar boonkweke-

ii3p.oa,r"tu.r, planten, bloembollen, bloenen en kamerplanten en

aEtrlbuEenvoordeverfraalingenhetonderhoudvantulnenen
daarbij nodige hulpmaterialen en tulnneubulair ten verkoop

worden aangeboden.

Bouwroarkt

Een bouwmarkt ls een detailhandelsvestÍging waar bounmaterialen

tekoopgordenaangebodenalsmedemaÈerialenwelkevoorhetver-
richten van bouw-- en verbouwrrerkzaanheden nodlg zljn' onder

bouwnaEerLalen wordt nlet verstaan maÈerialen welke ultsluitend
dlenen voor versierÍng, aankleding, lnrÍchting en gebruik van

bouwwerken.

Detailhandel in srove bourrnaterialen

Detailhandel in grove bouwmaterlalen ls het bedrljfsrnatig ver-

kopen van maÈertàlen, naaruÍt op te richten bouwrerken prinair
zi3r, srr"ngesteld al_suede uaLeríalen welke voor het verrÍchten
van bouwverkzaamheden nodig zljn. 0nder bouwmaÈerialen wordt'

niet versÈaan materÍaler, t"lk" uttsluitend dienen voor versie-
ring, aankleding, inrlchEing en gebruÍk van bouwwerken'

DecaÍlhandel in meubelen

DetaÍlhandelinneubelenisheÈbedrijfsnaÈigtekoopaanbie-
;;;;-;;;;ir,à", de uirsralling Len verko-op, en hec verkoop en/of

leveren van nreubelen aan de ultelndelijke verbruiker en gebrui-

ker.
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rn het verreden is gebreken dat dergerijke begrlpsoroschrljvln-
gen nlet alEtjd voldáende soulaas bieden om branchevervagLng te

voorkomen. on dit soort, problemen Ín de toekorqst te verrniJden

kanheÈgewenstzÍJnontoteennadereafbakenlngvanhetÈe
voeren assortlment te komen. Dlt kan geschieden door een oPsom-

nlng van de artikelen (waarvan tnen de verkoop wenst toe te

staan) in de toellchting op heÈ best'emmingsplan oP te nemen' De

meest wat,erdlchte regelÍng 1s te bereiken door een assortlments-
11jsttoete.,o"!",,i.naLvrl.Jste111ngsvergunntngrcffi.E
;;ïItract bÍj de 

-grondtransactÍe. Momenteel zlJn nog nleE voor

alle g"rro"rd. bránches volledig uitgekrlstallíseerde assortl-
nentslljsten operatloneeL' Daarom wordt hier volsËaan tret een

voorbeeld van een assortlmentslijsÈ van een bouwmarkÈ' Desge-

ríenst kan men it: de Rljksconsulent voor handel, ambacht en

dlensten advles lnwinnen voor de overige branches'

AssortinentslUst bouwnarkÈ :

- houÈ en houtwaren;
tegels' stenen' dakpannen en-dergeliJke;
bouwgrondstofián "" lnstallatiemateriaal' waaronder sier-
olelsEers, isolaÈlemaÈerÍaal, P.v.c-artlkelen, electrleÍ'-
;;;;;;;.i-"/-"r,o.."", fittlngen en overlge electrLsche arEi-
kelen voor zove t ze aLs bouwmaterialen zljn aan te nerken;

- pljPen, zand en cemenr;
kozijnen, deuren;
sanítair;
(inbouw)keukens, badkamers en kasten;
verf en verfwaren, lljnen en klt;
ij zerwaren;

- Uàtrang en behangbenodlgdheden;
buit,en-zonwering;
open haarden;

- gàreeaschappen ten behoeve van de bouw'

I

s
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BIJIÁGE 2

VR I J S TELL INGS BE PAI, INGEN

I. Algeneen

Volgens artlkel 15 I.IRO kunnen ln een besternrningsplan vrijsÈel-
11nlsbepallngen voor burgeneester en ríeEhouders worden opgeno-

,"rrl Uul doel van deze bÀpalingen ls burgeneester en weËhouders

het niddel t,e verschaffen- tot het voeren van een soepel plano-

logisch beleid oP vastgelegde besÈerumingen' EeE toepassen van

dit ntddel 1s een uevoágahátd van burgemeester en wethouders.

Aan diÈ college ís dan óok de belangenafweging overgelaten om

vand,ezebevoegdheldalofnÍetgebruikÈemaken.Erkunnen
derhalveaandezebepallngendooreenburgergeênrechtenvoor
verlening worden vefteend. Op welgerÍng van een vrijltelling
staat'beroepopenbljdegemeenteraadexartl-kel20I.JRo.Vo].-
gens vaste kroonjurtlprudÀntte moeÈ in de voorschriften zo

Ë*."a mogelÍjk (oÉjectteve begrenzlng) worden omschreven lraar'-

voor vrlj"t"iltng iordt verleend. In de toellchting kan de actr-

tergrond rJorden 1el1cht en kunnen de crlEeria, zoals bÍjvoor'-
beeld verkeer, situering, lnvloed op bestaande detallhandel na-

der worden verduÍde11jki. In zijn algeneenheld geldt dat de ou-

sehrtjving in de toelichttng van groot belang- ls' Het' gevaar ls
anderl gioot dat de Kroon (onderdelen van) bestemmÍngen en

voorschriften niet aanvaardt, omdat "de bedoellng nlet duide-

tljk is" of orndat "de noodzaak niet is aangetoond". De toellch-
tlng 1s bij uitstek geschÍkt om aan te geven waarom bepaalde

keulen ziJn gedaan en waarom een bepaalde planologische of ju-
rtdische voru ls gekozen. In hoofdsÈuk 4 van deze nota is uÍt-
gebreid lngegaan Jp de criterla welke gehanteerd kunnen worden

blj de ueooraeiing van het al, dan nler verlenen van vrllstel-
ring voor groÀcïattge perlf ere detallhandelsvestlgingen. rn

besEernmingsplanuen waarín een vrijstellingsbepallng voor detaÍl-
handel ts opgenomen zal in de voorschrlften zo objectief moge-

lljknoetenrvordenaangegevenldaardevrljstellingvoorgeldt
en ook ln de toellchtl Ág zaL aandachE besteed dienen te worden

aan deze beoordelingscriterla'

Tenslotte dient vermeld te worden dat de vrijstellingsbepallng
niet zodanig van lnhoud mag zijn, dat in feite sprake ls Ytn
een wÍjzlging van de bestennin!' ExacÈe grenzen zljn ln diL

verband overlgens noeiltjk te geien. In zÍJ,n algeneenheid geldt

dat bÍj de form,"ferfrrg ï"n (vfa vrijste[Íng) toelaatbare de-

taLlhandelsbedrijven ánsluiting gezócht moet, worden bli het

karakrer en de doelstellrng van nÀr bestemmingsplan. tt laten
gebrulken van een sporthal voor de vestiging van deÈailhandels-

bedrljven Ís bijvoorbeeld een_ dermate fundamentele bestenrnings-

wijzÍging aat 
-áe lreg van planherziening of hooguit dte van

planwijziglng ex artikel 1l wRo en niet dÍe van de vrÍjstel-
lingsbevoegdheid gevolgd zaL moeten worden' Daarentegen zal- de

vrijstelllngsbevoegdheid voor bepaalde detailhandelsbedrÍjven

:
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IdeI nogelÍjk zijn bij een '.schoon', bedrljf sterrein met de be.

"r.*fig 
"ina,rsáf. À handel, meg ultzondering van detaÍlhan-

del,.. Iir bepaalde gevallen ls het noodzakeltjk of wensellJk on

bepaalde p.itf""r g11.g.., gronden/gebouwen specifiek te bestem-

r"r, .root (grootscháffge) detaÍlhandel' Het Ís minder gewensE om

de vrijstelltngsregelíng te gebruiken lndien bekend 1s dat de

betreffende grondei aangewend zullen worden voor perlfere de-

iàrtuanaet, zoals een tulncentrum. rn dergellJke gevallen ver-
dLent het de voorkeur om gronden specÍflek t€ bestemmen voor

"u" 
bepaalde detallhandelsactlvltelt (bedrijfsvormt branche)'

EendergelijkespeclflekeaanduidlngÍnhetbestemmlngsplan
verschaft neer duideltJkheld over de te verwachten activigelten
dan de hlerboven g"tto"td" vrljstellingsmogelijkheid'
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2. Fornulering in bestenmLngsPlanvoo rschrlften

ondersEaandwordt'-alsvoorbeeld-aansegevenopwelkewlJze
een vrijstelLtngsbevoegdheÍd voor bepaalde vormen van detail-
handel rn ae beJternntngspranvoorschrrften kan worden opgenomen.

De voorstellen voor dá 
-forroulerlng van bestemmingsbepallngen'

gebruiksbepalingen en vrlJstellingsbepallngen ziJn grotendeels

afkonstig van á. werkgroàp "unÍfornering bestenmÍngsplanvoor-

schrÍf E,en". AangetekettJ t"tt worden dat genoemde werkgroep een

<.rnderscheid neelt gemaakt tussen enerzijds detallhandelsacti-
vit'eiten$/aarvoorburgemeesterenweÈhoudersvrljstelllngkun-
nenverlenenenanderzÍjdsactiviÈeltenwaarvoornaasteen
vrijstelltng een verklarlng van gedeputeerde staten wordt ge-

ëísE. Dit laaE,sLe in verband met eventuele bovenlocale effecten'

I. BBSTEMMII.IGSBEPALINGEN

rn de bestemrningsbepallngen zaL de toelaatbaarheid van detall-
handel "r, ""ou"it"rri. 

.cilvtt"lten tot uitÍng dieneo te konen'

Dezebepalingenkunnenperplanverschl.llenomdatde(gewenste)
situat,ie per plan o"t""itlLlàn kan, waardoor combLnatÍes van be-

stennÍngen kunnen onEstaan' Voor gronden' die voor detatlhandel
(en dlenst*r"rferring) bedoeld zfjn, kan de volgende besÈemmings-

bepalÍng dienen:

a. Detailhandel en dienstverlening'
De op de kaart als zodanig aangegeven gronden zijn besteud voor

derailhandel en daarmee várgelljkbare (persoonlljke) dienstver-
lening met de daarbij behoiende gebouwen' bouwwerken geen ge-

bouwen zijnde en oPen terreinen'

Wanneerhetgaatomeenbedrljfsterrelnkandevolgendebepa.
llng van toePassing zijn:

b. IndusEriedoeleinden'
De op de kaart als zodanig aangegeven gÍonden zLjn bestemd voor

gebouwen ten diensle van fnattsirïe en handel' met ultzondering

van deÈailhandel 0et de daarblj behorende gebouwen, bouwwerken

geen gebouwen zijnde en oPen terreinen'

I
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II. GEBRUIKSBEPALINGEN

verboden gebouwen of gronden
een doel, strtjdig met de ln

te gebruiken oP een wijze
d1E plan gegeven besteu-

"HeE is
of tot
mLng. "

III. VRIJSTELLINGSBEPALING VOOR DETAILIIANDEL

a.Burgemeesterenwethouderszljnbevoegdvrljstelllngtever-
lenen van heÈ bepaalde 1n artÍkel I.b bestenmlngsplanbepalingen:

a.lvoordebouwvangebouwenvoordetailhandell.nlandboulr
werktulgen"rr-t..hi,,""rLnnachinerleëntenbehoevevan
bedrljvenr auLomoblelen, notorfletsent caravans' boten'

keukens en badkaners;
a.2 voor de bouw van gebouwen voor detailhandel in bouwuateria-

lenenmeubelen,mitsderlJkseonsulentvoorhandel,êÉ-
bacht en diensten vooraf Ln de gelegenheid is gesteld over

de gevraagde vrijstelllng advies ult te brengen en van ge-

deputeerdà "t.t"r, 
de verklaring 1s ontvangen dat zLi tegen

het verlenen van de vrijstelling geen bezwaar hebben;

a.3 voor de bouw van gebouwen ten behoeve van det'ailhandel Ín
goederen, rraarvan áe verkoop 1n woon- en,winkelgebleden on-

gewenst 1s, zoals brandgevàar11jke, explosieve en rnllieu-
verstorende goederen'

b. BurgemeesEer en wethouders zÍjn bevoegd vrljstelling te ge-

ven van het bepaalde ln artlkel II voor zover dlt betrekklng

heeft op bouwrreik"r, 'root de uitoefening van detallhandel;

b.linlandbouwwerktuÍgenen-machines,innachinerÍeëntenbe-
hoeve van bedrljven, automobÍelen, motorfietsen' caravans'

keukens en badkanersr bot'en;
b.2 in bouwuaterialen en meubelen, rniÈs de rijksconsulent voor

handelranbachtendÍensÈenvooraflndegelegenheidisge-
steld over de gevraagde vrijstellÍng advies uit te brengen

en van gedePuteerde staten;
b.3 in goederen, waarvan de verkoop Ín woon- en wlnkelgebieden

onge!Íenst is, zoals bransgevaarlljke' explosÍeve en mllleu-
verstorende goederen.

c. Burgeneester
lÍd II gestelde
bod zou lelden
bruík, dle niet
" toverformule" ) .

en wethouders verlenen vrijstelling van het ln
verbod, indLen strikte toepassing van dat ver-
tot een beperklng van het meest doehnatÍge ge-

door dringende ,Ëd"rr"r, wordt gerechtvaardlgd (-

a.
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