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Publiekssamenvatting:
In de gemeente Den Helder wordt een evenwichtige verdeling van supermarkten nagestreefd, enerzijds 
door inwoners en bezoekers voldoende aanbod te bieden, anderzijds door te voorkomen dat overaanbod 
leidt tot ongewenste leegstand. Daarbij moet worden voorkomen dat een overaanbod van supermarkten in 
gemeente Den Helder ontstaat, zodanig dat een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau kan 
optreden. Op basis van de Evaluatie Kadernota Detailhandel 2007 (Nieuwe tijden, nieuwe kansen d.d. 17 
oktober 2011) en de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 streeft de gemeente Den Helder 
naar concentratie van de supermarkten in de bestaande winkelgebieden.

Dit voorbereidingsbesluit draagt bij aan dit streven totdat een bestemmingsplan daarvoor het juridisch 
kader vormt. Er zit in de diverse bestemmingsplannen een juridische leemte, welke verder worden 
geïnventariseerd. Tot dit is gerepareerd in een nieuw bestemmingsplan, kan middels dit 
voorbereidingsbesluit een aanvraag voor een supermarkt worden geweigerd.

Geadviseerd besluit
1. Een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ("Wro") te nemen 
door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied buiten de bestaande 
winkelgebieden, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk 
NL.IMRO.0400.VBSupermarkt2020-VST1 (bijlage 1).
2. Te bepalen met toepassing van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het (feitelijke en/of toegestane) 
gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde gebied te  wijzigen voor de verplaatsing 
en/of nieuwvestiging van supermarkten.
3. Te bepalen dat in dit voorbereidingsbesluit onder "supermarkt" wordt verstaan "een 
zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, brood en vlees 
(zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen (zoals huishoudelijke artikelen) 
worden verkocht.
4. Te bepalen dat in afwijking van dit voorbereidingsbesluit burgemeester en wethouders een 
omgevings(afwijkings)vergunning kunnen verlenen, indien de aangevraagde activiteiten niet in strijd zijn 
met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
5. de op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet  en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet openbaarheid 
van bestuur, door het college opgelegde geheimhouding op het voorstel ‘Voorbereidingsbesluit 
supermarkten’, inclusief bijlagen, te bekrachtigen en bij inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit op 
te heffen.
6. op grond van artikel 25, lid 1 Gemeentewet  en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet openbaarheid van 
bestuur, op het te nemen besluit geheimhouding op te leggen en de geheimhouding bij inwerkingtreding 
van dit voorbereidingsbesluit op te heffen.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat supermarkten zich vestigen in de mede daartoe bestemde 
winkelgebieden. Dit wordt juridisch verankerd in de bestemmingsplannen. Gebleken is dat op diverse 
plekken de vestiging van een supermarkt niet wordt verboden door het bestemmingsplan. Om dit 
tegen te gaan wordt een voorbereidingsbesluit genomen, zodat nieuwvestiging en/of verplaatsing 
buiten de winkelgebieden niet mogelijk is.

Doelen en resultaten
In de gemeente Den Helder wordt een evenwichtige verdeling van supermarkten nagestreefd, 
enerzijds door inwoners en bezoekers voldoende aanbod te bieden, anderzijds door te voorkomen dat 
overaanbod leidt tot ongewenste leegstand. Daarbij moet worden voorkomen dat een overaanbod van 
supermarkten in gemeente Den Helder ontstaat, zodanig dat een duurzame ontwrichting van het 
voorzieningenniveau kan optreden. Op basis van de Evaluatie Kadernota Detailhandel 2007 (Nieuwe 
tijden, nieuwe kansen d.d. 17 oktober 2011) en de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 
streeft de gemeente Den Helder naar concentratie van de supermarkten in de bestaande 
winkelgebieden.

Dit voorbereidingsbesluit draagt bij aan dit streven totdat een bestemmingsplan daarvoor het juridisch 
kader vormt. Er zit in de diverse bestemmingsplannen een juridische leemte, welke verder worden 
geïnventariseerd. Tot dit is gerepareerd in een nieuw bestemmingsplan, kan middels dit 
voorbereidingsbesluit een aanvraag voor een supermarkt worden geweigerd.

Kaders en omstandigheden
Evaluatie Kadernota Detailhandel 2007 (Nieuwe tijden, nieuwe kansen d.d. 17 oktober 2011) & 
Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland 2018
Zowel de lokale als regionale detailhandels stukken geven aan dat ontwikkelingen met betrekking tot 
de detailhandel in de bestaande structuur moeten plaatsen vinden en er geen ruimte voor uitbreiding 
buiten deze centra is (zoals solitaire vestigingen of in de vorm van “verspreide bewinkeling”). Door 
middel van het voorbereidingsbesluit worden die mogelijkheden weggenomen en kunnen 
supermarkten alleen binnen de bestaande winkelcentra worden toegevoegd. Aangezien de 
detailhandel verminderd maar de supermarkten blijven ontwikkelen in aantallen en volume is het van 
belang deze ontwikkeling voor supermarkten buiten de bestaande winkelstructuur te beperken.

Wet ruimtelijk ordening (artikel 3.7)
In dit artikel van de Wro is geregeld dat de gemeenteraad kan verklaren dat een bestemmingsplan 
wordt voorbereid. Om te voorkomen dat een bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gebied minder 
geschikt wordt voor de verwezenlijking van een daaraan bij het plan te geven bestemming, kan bij het 
besluit tevens worden bepaald dat het verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of 
bouwwerken te wijzigen. Dit artikel maakt het mogelijk om de nieuwvestiging en/of verplaatsing van 
supermarkten te verbieden.

Argumenten en alternatieven
Het alternatief is om geen voorbereidingsbesluit te nemen. Dit heeft tot gevolg dat eventuele rechten 
in de bestemmingsplannen voor het vestigen van supermarkten buiten de winkelgebieden van 
toepassing blijven. Een aanvraag omgevingsvergunning kan dan niet geweigerd worden.

Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing is op dit onderwerp niet van toepassing.

Het is van belang dat een voorbereidingsbesluit in werking treedt zodra het bekend wordt gemaakt, 
omdat dan pas de beschermende werking van kracht wordt. Het voorstel leent zich dan ook niet voor 
een referendum.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is op dit onderwerp niet van toepassing.

Financiële consequenties
Er zijn geen directe financiele consequenties. Het in de toekomst wegbestemmen van functies kan 
planschade tot gevolg hebben. Dit zal bij het opstellen van een nieuw (paraplu)bestemmingsplan 
betrokken en gewogen moeten worden.

Uitvoering en planning
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking zijnde de dag van bekendmaking ervan conform artikel 3.7 
lid 7 Wro door de terinzagelegging van dit besluit; van dit voorbereidingsbesluit wordt tevens 
mededeling gedaan n het lokale dagblad Noordhollandsdagblad, in de Staatscourant alsmede op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf dan is de beschermende werking van toepassing.

Communicatie
Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking zijnde de dag van bekendmaking ervan conform artikel 3.7 
lid 7 Wro door de terinzagelegging van dit besluit; van dit voorbereidingsbesluit wordt tevens 
mededeling gedaan n het lokale dagblad Noordhollandsdagblad, in de Staatscourant alsmede op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl

Overige communicatie is niet van toepassing.

Den Helder, 11 februari 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

Besluit nummer 2020-004906

Onderwerp Voorbereidingsbesluit Supermarkt

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 11 
februari 2020,

besluit:

1. Een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ("Wro") te 
nemen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied buiten de 
bestaande winkelgebieden, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk 
NL.IMRO.0400.VBSupermarkt2020-VST1 (bijlage 1).

2. Te bepalen met toepassing van artikel 3.7, lid 4 Wro dat het verboden is het (feitelijke en/of 
toegestane) gebruik van gronden en/of bouwwerken binnen het voornoemde gebied te  wijzigen voor 
de verplaatsing en/of nieuwvestiging van supermarkten.

3. Te bepalen dat in dit voorbereidingsbesluit onder "supermarkt" wordt verstaan "een 
zelfbedieningswinkel waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen, waaronder verse groente, brood en vlees 
(zijnde dagelijkse goederen) en soms enige niet dagelijkse goederen (zoals huishoudelijke artikelen) 
worden verkocht.

4. Te bepalen dat in afwijking van dit voorbereidingsbesluit burgemeester en wethouders een 
omgevings(afwijkings)vergunning kunnen verlenen, indien de aangevraagde activiteiten niet in strijd 
zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

5. de op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet  en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet 
openbaarheid van bestuur, door het college opgelegde geheimhouding op het voorstel 
‘Voorbereidingsbesluit supermarkten’, inclusief bijlagen, te bekrachtigen en bij inwerkingtreding van dit 
voorbereidingsbesluit op te heffen.

6. op grond van artikel 25, lid 1 Gemeentewet  en artikel 10 lid 2 onder g. van de Wet openbaarheid 
van bestuur, op het te nemen besluit geheimhouding op te leggen en de geheimhouding bij 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit op te heffen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 


