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Van: Kees Visser 

Onderwerp: 
   Opiniërende bijeenkomst detailhandelsbeleid naar aanleiding van principeverzoek bouwmarkt 

Julianadorp 
 

 

Samenvatting 

Kan de commissie Stadsontwikkeling en Beheer instemmen met de vestiging van een bouwmarkt in een 

deel van het voormalige tuincentrum GroenRijk in het licht van de feiten aangaande het 

detailhandelsbeleid en het ruimtelijke beleid, en in het licht van het advies dat de DFD over dit verzoek 

heeft gegeven. In een opiniërende bespreking met de commissie S&B wordt nagegaan of er in de raad 

draagvlak is voor een bouwmarkt Julianadorp. Bij draagvlak wordt aansluitend het collegebesluit genomen. 

 

Inleiding op het onderwerp 

In verband met een principeverzoek om aan de Schoolweg 78 een bouwmarkt te vestigen in een deel van 

het voormalige tuincentrum GroenRijk, is bekeken of dit kan en mag binnen het detailhandelsbeleid. Een 

dergelijke detailhandelsvoorziening zou een welkome aanvulling op het aanbod in het dorp zijn, omdat na 

het sluiten van de Hubo er geen Doe-Het-Zelf winkel meer is. De Hubo rendeerde goed en bewees 

daarmee de levensvatbaarheid voor een bouwmarkt in het dorp. Daarmee is ook aantoonbaar dat een 

bouwmarkt in Julianadorp niet afhankelijk is van huishoudens buiten het dorp en mogelijk wel 

concurrerend is voor bouwmarkten in andere stadsdelen maar zeker niet het verzorgingsgebied overlapt.  

De locatie kent de bestemming ‘bedrijven’ met aanduiding ‘tuincentrum’. Gezien de toenemende 
toenadering van tuincentra en bouwmarkten in het aangeboden assortiment is bekeken om binnen de 

bestaande bestemming de vestiging van een bouwmarkt in overweging te nemen. De kwestie is 

voorgelegd aan de Detailhandelsfederatie Den Helder (DFD) voor advies. De DFD heeft een negatief 

advies gegeven over dit verzoek. 

 

Vraag aan de commissie 

Kunt u instemmen met de vestiging van een bouwmarkt in een deel van het voormalige tuincentrum 

GroenRijk ? Dit in het licht van de feiten aangaande het detailhandelsbeleid en het ruimtelijke beleid, en in 

het licht van het advies dat de DFD over dit verzoek heeft gegeven. 

 

Overwegingen (1): detailhandel saneren, vierkante meters in bestemmingsplan of gebruik? 

Binnen het beleidskader voor detailhandel is er enige onduidelijkheid over de vierkante meters 

detailhandel die moeten verdwijnen bij het realiseren van nieuwe winkelruimte. Het is de vraag of het gaat 

om daadwerkelijke c.q. actief in gebruik zijnde winkelvloeroppervlak, of om terreinen en panden die de 

bestemming detailhandel moeten verliezen om terreinen en panden elders voor detailhandel te 

bestemmen. Het voorliggende advies gaat er daarom van uit dat voor de vestiging van een bouwmarkt in 

Julianadorp er elders in de gemeente actief in gebruik zijnde verkoop vloeroppervlak moet verdwijnen. 

Daarbij is het niet aan de orde of de bouwmarkt op een terrein of pand wordt gevestigd waar al een 

detailhandelsbestemming aan is gegeven. 

 

Overwegingen (2): verzoek wel of niet strijdig met de vigerende bestemming 

Het terrein waar het principeverzoek voor is ingediend heeft nu de bestemming ‘bedrijven’ met als functie 
‘tuincentrum’. Dit houdt in dat er in het bestemmingsplan al sprake is van de mogelijkheid om detailhandel 

te realiseren op deze locatie. Indien in deze kwestie de bestemming van een terrein of pand prevaleert 

boven de het daadwerkelijk in gebruik zijn voor detailhandel, is het opheffen van vierkante meters 

detailhandel met de betreffende bestemming of functie dus niet aan de orde. Een bouwmarkt kan dan 

worden gerealiseerd binnen het gestelde beleidskader om het plafond in het aantal vierkante meters 

detailhandel in Den Helder vast te houden. Het beleid dient hierop mogelijk vnader te worden 

aangescherpt. 

 

 

 

Overwegingen (3): advies vanuit de praktijk, resultaat consultatie Detailhandelsfederatie 



 

 

De DFD heeft de volgende argumentering gegeven bij het negatieve advies dat zij over dit verzoek heeft 

gegeven:  

“Branchering vervaagt in toenemende mate en zal binnen een aantal jaren waarschijnlijk geheel 

verdwijnen. Detailhandelspartijen houden zich thans vrijwillig aan branchering op basis van de gemaakte 

afspraken tussen College en DFD. Het afwijken van deze afspraken door het College zal er toe leiden dat 

de branchering zal worden losgelaten, wat met name vestiging van door de DFD als onwenselijk geziene 

partijen in de periferie tot gevolg zal hebben. Het toelaten van een bouwmarktvestiging op de beoogde 

locatie wordt door de DFD nadrukkelijk beschouwd als het afwijken van gemaakte afspraken. Wij zien dit 

als een uitbreiding van  detailhandelsmeters en delen niet de motivatie van het College dat hier sprake is 

van een “uitruil” van detailhandelsmeters. Op dit moment staat binnen de DFD zelfs de Welkoop-formule 

ter discussie, waarbij de vraag centraal staat of dit wel een tuincentrum genoemd kan worden en niet 

feitelijk al een vorm van bouwmarkt is. Voorts is  wat de DFD betreft nadrukkelijk het gevaar aanwezig dat 

het aantal vierkante meters sterk zal worden uitgebreid (bruto locatie is 10.000 m2), simpelweg omdat een 

bouwmarkt van slechts 1010m2 niet rendabel te krijgen is”. 
 

Overwegingen (4): vraag vanuit de samenleving, behoefte aan bouwmarkt in Julianadorp 

Volwaardig aanbod van detailhandel in Julianadorp voor de schaalgrootte van de kern is het belangrijkste 

maatschappelijke resultaat. Nu zijn bewoners van het dorp voor Doe-Het-Zelf artikelen aangewezen op 

bouwmarkten in omliggende plaatsen (Den Helder, Breezand, Anna Paulowna, Schagen, Callantsoog). 

Een tweede beoogd resultaat is het waarborgen van de leefbaarheid in het dorp. Detailhandel is een 

algemeen aspect van de samenleving dat zorgt voor levendigheid op straat en in een woonkern. Goed 

florerende detailhandel die aansluit op de vraag van consumenten is voorwaarde en in deze tijd een 

moeilijk te bereiken doelstelling. Alles wat daartoe kan bijdragen dient met beide handen te worden 

aangegrepen. Er is echter een overaanbod van vierkante meters detailhandel, waardoor is bepaald dat bij 

‘nieuwe’ detailhandel er vierkante meters elders moeten verdwijnen. Daarmee wordt voorkomen dat er 

ongewenst veel ruimten met een detailhandelsbestemming en/of -functie. 

 


