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ZIENSWIJZE

Geachte raad,

Namens cliënte, Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl), wordt hierbij gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van het 'Beeldkwaliteitsplan Tiny 
Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder' (hierna: het ontwerpplan).

Lidl exploiteert een supermarkt in het naast het plangebied gelegen winkelcentrum Duinpassage. 
Van dat gedeelte van het winkelcentrum is zij ook eigenaar.

Revitalisatie winkelcentrum Duinpassage
Al eind 2017 hebben Lidl en Hoorne Vastgoed B.V. bij het college van uw gemeente aandacht 
gevraagd voor de plannen voor de tiny houses, in het bijzonder ten aanzien van de 
parkeergelegenheid die daardoor zou verdwijnen. In haar brief van 1 december 2017 (bijlage 1) 
heeft Lidl te kennen gegeven dat in het winkelcentrum al enige tijd sprake is van substantiële 
leegstand - ondanks een recente 'face lift'. Om die leegstand een halt toe te roepen, heeft Lidl 
samen met Hoorne B.V., eigenaar van het overige gedeelte van het winkelcentrum, een ambitieus 
plan ontwikkeld om het winkelcentrum een impuls te geven. Daarbij zullen grote investeringen 
worden gedaan waarbij niet alleen sprake is van inpandige verplaatsingen, maar ook de passage 
zelf wordt gewijzigd. Deze investeringen hebben echter alleen maar nut indien de voorwaarden 
voor een aangenaam winkelklimaat in de omgeving, zoals voldoende parkeerplaatsen op korte 
afstand, worden gehandhaafd of verbeterd.

Na de voornoemde brief hebben verschillende overlegmomenten plaatsgevonden met een 
projectgroep, waarbij onder meer de wethouder aanwezig was. Verder is met verschillende van uw 
medewerkers over het project gecorrespondeerd. Met de terinzagelegging van het ontwerpplan 
blijkt tot dusver dit allemaal voor niets te zijn geweest. Aan geen enkel voorstel van Lidl is 
tegemoet gekomen.

Lidl heeft niets tegen de ontwikkeling van een stedenbouwkundig concept met 'tiny houses' in haar 
directe nabijheid, maar begrijpt niet dat alles daarvoor moet wijken en dat er geen enkele ruimte is 
gebleken om aan de wensen van Lidl tegemoet te komen. Dit zal hierna nader worden toegelicht.
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Verdwijnen parkeerplaatsen
In de huidige situatie zijn aan de westzijde van het winkelcentrum, waar Lidl is gevestigd, net 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig om in de parkeerbehoefte van de bezoekers van het 
winkelcentrum te voorzien. De locatie daarvan is optimaal, namelijk dicht op zowel de westelijke 
als de oostelijke ingang van het winkelcentrum. In het ontwerpplan komt een groot deel van de 
parkeerplaatsen aan de west- en noordwestzijde te vervallen. Het college heeft daarvoor geen 
reden gegeven en het is niet duidelijk welk probleem het college daarmee beoogt op te lossen. Het 
ruimtebeslag kan dat niet zijn: ook met insteekparkeerplaatsen aan de oostzijde van de 
Zoomstraat blijft voldoende ruimte over voor ruime kavels ten behoeve van tiny houses. Zelfs het 
voorstel van Lidl om dan ten minste acht langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van de Zoomstraat 
te handhaven, kan niet op instemming van het college rekenen. Ook daarvoor is geen enkele 
onderbouwing gegeven.

Links de huidige situatie met 44 parkeerplaatsen aan de westzijde van het winkelcentrum (Zoomstraat). Rechts 
de plattegrond uit het ontwerpplan, waarin de (gewijzigde) Zoomstraat slechts in 22 parkeerplaatsen voorziet.

Het verdwijnen van de parkeerplaatsen is des te meer opmerkelijk nu de parkeerbehoefte juist zal 
toenemen door bewoners en bezoekers van de tiny houses. Uit het ontwerpplan blijkt immers niet 
op welke wijze die parkeerbehoefte wordt opgelost. Er zijn géén (extra) parkeerplaatsen 
ingetekend op de erven van de tiny houses of in de directe nabijheid daarvan. Overigens impliceert 
het ontwerpplan dat parkeren in het gehele plangebied niet is gewenst, nu geen verharding ten 
behoeve van een oprit of parkeerplaats mag worden aangelegd.

Gevolgen: leegstand en (opnieuw) verpaupering
Lidl - en supermarkten in zijn algemeenheid - is een publiekstrekker en van wezenlijk belang voor 
voldoende bezoekers van andere ondernemers in het winkelcentrum (combinatiebezoek). Als het 
voor consumenten niet langer aantrekkelijk is hun boodschappen bij Lidl te doen, heeft dat dus ook 
gevolgen voor de andere ondernemers in het winkelcentrum. Vanwege de leegstand staat hen het 
water al aan de lippen.

Het is dus van het grootste belang om vooral een bezoek aan de supermarkt zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken, dan profiteren de overige ondernemers - en daarmee het hele winkelcentrum - 
in het kielzog daarvan. Dat bezoek is aantrekkelijk indien dicht bij de supermarkt geparkeerd kan 
worden. De meeste en zwaarste boodschappen worden immers in de supermarkt gedaan, zodat 
bezoekers de wandeling naar hun auto zo kort mogelijk willen houden. Het toekomstige gebrek aan 
parkeerplaatsen aan de westzijde leidt daardoor tot een overspannen parkeersituatie. Het gevolg 
daarvan is ergernis en frustratie bij bezoekers van het winkelcentrum, maar ook het ontstaan van 
verkeersonveilige situaties. Beide leiden tot een onaantrekkelijk winkelklimaat, zodat bezoekers
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winkelcentrum Duinpassage op den duur links zullen laten liggen en hun boodschappen elders gaan 
doen, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum aan de Marsdiepstraat.

De leegstandssituatie van winkelcentrum Duinpassage is precair. Lidl is - met Hoorne B.V. - bereid 
flinke investeringen te doen om het tij te keren. Dat heeft echter geen zin indien ondertussen aan 
de poten van het winkelcentrum wordt gezaagd door essentiële parkeervoorzieningen te laten 
verdwijnen. Dit bedreigt het voortbestaan van het hele winkelcentrum en daarmee het 
voorzieningenniveau van de wijk Nieuw-Den Helder, die na de nodige investeringen juist aan het 
opkrabbelen is uit een lange periode van verpaupering.

Conclusie en oproep
Lidl (en Hoorne Vastgoed B.V.) hebben eerder hun zorgen geuít over het verdwijnen van de 
parkeerplaatsen. Het college weigert echter mee te bewegen en houdt vast aan een niet 
onderbouwd standpunt met mogelijk grote gevolgen voor de leefbaarheid van de wijk. Voor de 
goede orde: de tiny houses kunnen uitstekend worden gerealiseerd indien wél in voldoende 
parkeergelegenheid wordt voorzien, dus dat kan de reden niet zijn.

Vandaar dat Lidl uw raad oproept verantwoordelijkheid te nemen voor het voorzieningenniveau in 
Nieuw-Den Helder door het ontwerpplan niet vast te stellen zolang niet is voorzien in een 
deugdelijke Jŗįarkeeroplossing voor zowel de tiny houses zelf als voor het winkelcentrum.

Met vriendali 
Poelmann va

ijke groet,
den Broek N.V,

üuk (ĴrJrH.
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Gemeente Den Helder
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Zwaag, 1 december 2017

Onze ref. : PSK/FBS/B-ZWA-17-229

Betreft : Winkelcentrum Duinpassage te Den Helder

Geacht college,

Middels deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Zoals bij u bekend exploiteren Vomar en Lidl een supermarkt in het winkelcentrum 
Duinpassage. De afgelopen járen hebben alle eigenaren en ondernemers fors geïnvesteerd 
in het winkelcentrum. Een aantal winkels zijn uitgebreid en voorzien van nieuwe gevels, de 
passage is gerenoveerd en de entrees zijn vernieuwd. Om “Falga Winkelcentrum” een nieuw 
leven in te blazen is de naam van het winkelcentrum destijds gewijzigd naar "Duinpassage”. 
Helaas hebben wij moeten constateren dat de leegstand in het winkelcentrum hier nog niet 
mee is opgelost en dat de verbouwingen/renovatie nog niet het gewenste effect hebben 
bereikt. Vele units staan momenteel leeg en een aantal ondernemers hebben aangegeven 
wellicht noodgedwongen te moeten stoppen als de bezoekersaantallen nog verder terug 
zullen lopen.

Tezamen met mede-eigenaar Hoorne B.V. (o.a. eigenaar pand Vomar) heeft Lidl een plan 
ontwikkeld waarbij de leegstand in het winkelcentrum voor grotendeels wordt opgelost. Een 
aantal ondernemers zullen hierbij inpandig verplaatst worden. Tevens zal de passage recht 
worden getrokken, zodat de donkere hoek nabij de kapsalons zal verdwijnen en er een 
betere loop in het winkelcentrum ontstaat. De entree van Lidl aan de zijde van de 
Texelstroomlaan zal verdwijnen en direct grenzen aan de nieuwe passage van het 
winkelcentrum. Op de bijgevoegde tekeningen staan de bestaande en de gewenste situatie 
weergegeven (zie bijlage A en B). Wij zijn er van overtuigd dat het winkelcentrum in zijn 
totaliteit hierdoor beter zal functioneren.

Helaas hebben wij moeten constateren dat de plannen van het naast het winkelcentrum 
gelegen gebied genaamd “Falgatuinen" er toe zullen leiden dat de parkeervoorzieningen 
rondom het winkelcentrum drastisch zullen afnemen. Hoome en Lidl hebben hierover 
meerdere malen gesprekken gevoerd met de projectgroep binnen de gemeente die zich 
bezig houdt met de verdere planvorming hiervoor. Tot dusver heeft dit niet geleid tot een 
optimalisering van het parkeren rondom het winkelcentrum. Sterker nog, er is in de nieuwe
plannen sprake van een sterke afname van de huidige parkeerplaatsen (zie bijlage D1 en 
D2).

Lidl Nederland GmbH
Postbus 4024 - NL-1620 HA Zwaag - De Marowljne 2,1689 AR - Tel.: 431 (0) 229-206500 - Fax: +31 (0) 229-206599 
K.v.K. 32061446 Gool-en Eemland - B.T.W. nr.: NL804079043B01
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Wellicht kunt u zich voorstellen dat wij als belanghebbenden ernstige bezwaren hebben 
tegen deze plannen. In principe hebben wij op zich niet veel bezwaar tegen de plaatsing van 
circa 30 Tiny Houses verdeeld over diverse kavels van 600 m2, maar dat dit ondanks de 
aanwezige fysieke ruimte in het plangebied te koste gaat van voor het winkelcentrum zeer 
waardevolle parkeerplaatsen, daar hebben wij geen enkel begrip voor.

Tijdens diverse overleggen hebben wij dit probleem meerdere keren aangekaart bij de 
projectgroep, waar overigens ook Woningstichting Den Helder deel van uitmaakt. Een 
voorstel voor optimalisatie van de parkeervoorziening aan de zijde Dintelstraat I Zoomstraat 
hebben wij laten uitwerken op een situatietekening (zie bijlage C), welke wij tijdens het 
projectoverleg d.d. 6 september jl. hebben overhandigd. Aan ons voorstel om meer haakse 
parkeervakken te realiseren, met name aan de overzijde van de Zoomstraat, is wederom 
geen gehoor gegeven. Sterker nog, in de aangepaste plannen van de gemeente verdwijnen 
er steeds meer parkeerplaatsen. Tevens is op de situatietekening d.d. 10-11-2017 (zie 
arcering op bijlage D2), op initiatief van de gemeente, een doorsteek getekend vanuit de 
passage naarde Dintelstraat. Dit vinden wij voorbarig, gezien hier een gehele winkelunit voor 
opgeofferd dient te worden, hetgeen aanzienlijke gevolgen heeft op de totale exploitatie van 
de ontwikkeling. Het bovenstaande leidt momenteel tot stagnatie van de 
ontwikkelingsplannen voor winkelcentrum Duinpassage. Hoome en Lidl hebben de 
bereidheid getoond om fors te investeren om in het winkelcentrum zodoende met name de 
leegstandsproblemen op te lossen. Dit wordt onmogelijk gemaakt als de huidige 
parkeervoorziening hiervoor niet zal toenemen. Als belanghebbenden voelen wij ons niet 
serieus genomen. Graag zouden wij alsnog onze plannen voor het winkelcentrum verder 
willen uitwerken, inclusief een integraal plan om de parkeersituatie gezamenlijk, met alle 
partijen te optimaliseren.

Mocht echter blijken dat Gemeente Den Helder er nog steeds niet de noodzaak van inziet om 
gezamenlijk tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, dan kunnen wij u 
hierbij alvast aangeven wij niet langer bereid zijn om nogmaals te investeren in dit 
winkelcentrum, met als gevolg dat de herontwikkeling sowieso niet zal plaatsvinden. Wij 
sluiten de gevolgen daarvan, zoals toenemende leegstand, faillissementen, verpaupering, 
vandalisme etc. zeker niet uit. Ook zullen wij ons daarna op alle mogelijke manieren 
verzetten tegen alle plannen met betrekking tot “Falga Tuinen” en plannen die een relatie 
hebben met de directe omgeving van het winkelcentrum. Wij hopen uiteraard dat dit niet 
zover hoeft te komen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over hetgeen momenteel 
speelt in- en rondom het winkelcentrum en dat u de ernst van de situatie goed weet in te 
schatten. Wij zien uw schríftelijke reactie op deze brief graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
Lidl Nederland GmbH

ír. P. Snoek 
Vastgoed beheerder

«prtjes
ise Vastgoed
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Bijlage:
* A: Tekening huidige situatie
* B: Tekening voorlopig ontwerp Lidl - Hoome
* C: Tekening optimalisatie parkeren ontwerp Lidl - Hoome
* D1: Tekening toekomstige situatie gemeente
* D2: Tekening toekomstige situatie gemeente

C.c. - Hoome B.V, de heer J. Bloemendal 
- Rotteveel M4, de heer P. de Winter
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d.d. 28-11-2017

Situatietekening huidige situatie
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