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GemecntE:
Postbus:
Postcode:
Plaatsnaam:
Contacþersoon:
E-mailadres:

Telefoonnummer:

Naam:
Locatie(omschrijving ):

Geef aan welke functie is beoogd.
Aard van de beoogde ontw¡kkel¡ng.

Geef het afiíkel en lid aan van de
Verordening ruimte 2014, waarvoor
ontheffing wordt aangevraagd. D¡t
kunnen er meerdere zijn.
Wet is het IMRO identificatienummer van
het v¡gerende bestemmingsplan:
ls er al eerder overleg geweest met de
provincie over de voorgenomen
ontwikkeling:
ln welk kader heeft dat overleg phats
gevondcn:
ls het ontheffingsvezoek in
overeenstemming met door de
gemeenteraad vastgesteld beleid:
Motiveer dit of voeg een bijlage toe
waaruit dat blijkt, zoals een raadsbesluit.

Aanbieden
ontheffingsveÍzoeken

Portedres
Provincie Zukl-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T070-441 6611
kenn¡ådwinoroolan(A¡zh, nl

GBS-code:
Po¡tbu¡ 1086
2800 BB
Gouda

Aldi llþuwc Gour¡vc OotEijde
Nieuwe Gouwe Oo¡Elide, Goud¡. TcAenover bc¡taande
Hoogvliot rupermarkt
Detallhandel
Ontwlkkcling van 1.107 m2 wvo (1.302 mr bvo) detailhandel,
voor dc ycrt¡g¡ng van oon Ald¡ ruporm¡rkt
2.1.4

i¡L.lllRO.0sl 3.08008PNP¡rkBcd riif.DF02

Ja

Afrtemming

J¡

Op barb v¡n "Meer kcuzo in winkelcn 2009-2020'
(Grmeentr Goude, 2009): Goude hccft al¡ do¡l do
reali¡atie y.n oen toekom¡tva¡te en dynamilcho
dctailhandelretruch¡ur die aanrlult bij de behoefûen en
bezoekmotíeven van conaumeûtèn cn die voldoende
ontwikkelingrmogal¡¡kheden bhdt voor ondcrnemcrt om ¡n
tc cpelen op m¡rktontwlkkelingen.
Het gertclde doel wil Gouda borclken door hct ¡timulcrcn
vaÍ veruterk¡ng, verbrcdlng en vernleuwlng van het
det¡ilhandel¡¡¡nbod, gel¡cht op hat rcrgrotsn van do
aantrekkingrkr¡cht van de Goud¡e dets¡lhsndel- Ton
aanzien van het aanbod dagelijkce leven¡middelen hceft de

Datum
maandag 31 oktober2016

Billagen (ind. deze sâmenvãlting)
4

Hieronder vindt u de samenvatting van het door u ingevulde fomulier,



Bcschrijf de voo¡gcnomcn ontwikkeling.

Beschrijf het gebied waarin de
voorgenom€n ontwikkeling is gelegen
(zoals de aanduidingen volgens
verordeningskaarton, kweliteit6kaart,
gebicdsprofiel, het huidige
grondgebruik).

Beschr¡jf de voorgeschiedenis die
aanleiding is geweest en /of rel€vant ¡s
bij dit onthefüngsvezoek.
Voeg een adequete keert toe waaru¡t de
locatie van het vezoek blijkt.
Voeg een adequate kaart toe waaru¡t
duidelijk is waar en hoe de locatie is
gelegen in relatie tot haar omgeving.

toe of aanvullende

gemeentc Gouda als doelsblling het bieden yan eon
complcetranbod ¡an dc Goudso inwonar. D..meart
uordt'gcstrcefd naar een gelljkmrtige rpruidlng van
winkel¡ mot dagelijkrc vootzicningcn ovcr Goude, rrnarbij
conaumenbn voldoonde keuzemogclilkheden hebben in
aanbod en ondemomcrr voldocnde ru¡mta kr¡jgon om mac
tc kunn¡n gran ln markttlendr'. ln dezclfde vicie op de
boodrchappcnltructuur in Goud¿ wordt aengcgcvcn d¡t
'Goud¡ kiast voor meer kcuzcmogrlijlheden ln
rupermarktranbod. Dit bcbkcnt dat Gouda oen
rupermrrktaenbod gcr¡cht op mcclüerc lcgmcnbn en
bcatr¡nde uit mccrderc tupcrmerkfformuþ¡ wil
ttimuloren'.
Hctto.vocgon v¡n de Aldl formule (herd-
d¡¡cou nt¡upcnnarkt) lcirlt tot oen structurelc vclltcrk¡ng
van het rupcrrnerkt¡anbod in Gouda en i¡ uit hoofde van
hot gcmoentelijk bclcid g.w.n¡t.
Op do locatir Ni¡uw Gouws OorEijdc b Aldi Zoctermeer
B.V. voornemon¡ een Aldirupannarkt b ruell¡ercn van
1.107 m2 wvo (1.302 mt bvo). l{aart do b.oogdo loc¡ti¡ van
Aldi i¡ ¡l ocn Hoogvliet rupermarkt gcveetigd.
Gcmoenb Gouda wil grrag medoworking verlonrn ren dr
vætiging v¡n dc Aldl-¡uprrmrkt op deze locatle. De

on uit onderzock io gebleken dat or in
Gouda bchorfto i¡ a¡n uitbrciding v¡n hot
ruplnmrkternbod in do vorm v¡n een h¡rd-
dircountrupcrm.rttzoals de Ald¡. Ook ¡¡ ¡.ngotoond d¡t
vcrtiging yan ..n Aldllupcrmarkt niot z¡l lelden tot
ontwrichting en locgatand eldc¡¡. Een uitgebreid
Ioc¡tl¡ondorzoek hcaft d¡¡rnraat r¡¡tgewczen dat hct in
Goud¡ ni¡t mogclijk ir oon Aldi in of direct ¡angrìrnzend
a¡n aon bo¡teand wlnkclccntrum in Gouda b verügcn.

Het gcdecfto wa¡r de ontwikkeling betnkking op heefr,
w¡rd door Connêxxion gehuurd. Hett¡nuin a o¡gcndom
van do ontrikkel¡ar v¡n de Aldi.

Dc loc¡tlc ¡¡gt binnen het plangebied van hct
bartamm¡ng¡pl¡n 'Nieuwe Parkcn a.o.'. Ter pleabe geldon
do bcrtcmmlngen taatrchappelijk' en
'Overhcid¡b¡dripen'. Omd¡t hot rrali¡rnn v¡n dc
rupermarkt niet part binnen deze b.¡lomm¡ngsn dicnt de
berteruning gewijzigd h worden.

Op grond ven dc Vi¡ie Ruimûe en lllobiliùoit blijkt dat de
beoogde projcctlocetic van Aldi ¡an dc Nicuwu Gouwc
OooEijde in Goud¡ ic gelegen binnen de 'bebouwde ruirnte'
en dc'rtcdolijkc ¡gglomer¡tíe' v¡n ZuidüHolland. Drarbij
llgt de projectlocetie nrbij het centnrmgebiod van Goude.
Ovor de ontwlkkcling vindt al jenn overlog plaatr

Dl 00 2 9it¡¡tietckcning.pdf

Dl00 2 Situat¡sbkening.pdf
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overige bestanden ter toelichting op de



ontwikkel¡ng.
@ef aan of - gelet op artikel 2.2.1. van
de Verordening ruimte - de ontwikkeling
valt onder de term inpassen, aanpasssn
of transformeren:
ln welke beschermingscategorie is de
ontwikkeling gelegen:
Beschrijf waarom de voorgenomen
ontwikkel¡ng alilijkt van het door u
aangegEven arlikel (of artikelen) van cle
Veordening ruimte, waardoor dit
onthefüngsvezoek nodig is.

Van welke bijzondere omstandigheden is
er sprake:

¡npassen

Ovcrig gobied

ln de provinciale verordening Ruimte ir b.pe¡ld dat nieuwe
det¡ilhandel prlmeir gevostigd wordt binnon of dircct
aanlluatond aan de bert¡ande winkclconcontraties,
wlnkelgebieden cn ¡n ds ccnt¡ yan rtaden, dorpen rn
wiiken. D¡ze winkelconcenüat¡c! zijn benoemd en
gecatcgoriree¡d in het Progremma ruimte ¡l¡ "te
ontwikkclen centra", "te optimalire¡en contt¡" cn 'overíge
aankoopplaatren". Do winkclconccntraticr zijn nlet
begronrd in de verordenlng,
Ond¡nk¡ het fa¡t dat zich op de locatic r¡cd¡ orn
detailhandelsbedrfif lc gevertigd wordt de locat¡e Nieuws
Gouwe OorEijdo of de di¡octe omgeying ervan door de
provlncle Zuid-Holl¡nd n¡ct benoemd ¡b cen be¡teande
wankolconcentratie. Do ontwikkeling wordt daerom âlr ¡n
rtrljd met de provinciale vorordcning Ruimte rangernerkt.

Twee uitgebreíde onderzoeksn h¡bben aangetoond d.tcr
in Gouda behoefte b ¡¡n uitbroiding ven
het rupermarktaanbod c.q. esn dircountrupermarkt met
een formule zo¡lr Ald¡. Tov¡n¡ ir op b¡¡i¡ v¡n onderzoek
geconeludccrd dat het cupermarkt¡anbod in Gouda rclatief
klcin i¡ on datto€yoeging van.on Ald¡ op d¡ gewcn¡to
locatie geen negatieve effecten heeft, maarde
.uperma?kt¡tructuur juirt zal vcr¡ûerken. Het
congumentenbclang ¡n Gouda uodt gcdisnd door het
rupermarktranbod û¡ complebl¡n mct do Ald¡.tormulo.
Aldi i¡ de enige overgebleyen'echte'hard dbcountformule
an Nodorlend. De Ald¡ ic primrir bodoeld alr voorziening
voor de Goud¡o con¡ument. Uit de rapportage van BSP,
juni 2014, pagina 0 "Binnen de regio Midden-Holland i¡
alloon in Wadd¡nxv€cn, Borkoop, Rocuwijk on If,oordrucht
een Aldi gevestigd. Deze Aldi-ve¡tig¡ngon hebben niet of
nâusßl¡¡kr ecn functie voor de inwoner¡ van Gouda."
Tevsn¡ ¡s door ondenoek aangetoond dat vertiging van
een Aldicuporm.rtt n¡ot z¡l leid.n tot ontwrichting cn
leegetand elder¡. De rcall¡atle van Gen Aldi binnen het
grondgob¡ed van Gouda draagt daarmco .antoonbaar b¡¡
aan de verwezenlljhing van hetgemeentelilke
deûa¡lhandêl3boþ¡d.

Uit het ondetzoek is gebhken dat het fyshk niet mogelijk b
om de Aldi superm.rkt toc te voegen aan of dircct
aangrcnzend aan e6n be¡taand winkolcentrum (in verband
met onvo¡doonde eanwezigo ruimb voor pand ¡nlof
ongcschikúc ¡ituatíe t.a-v. parkeren en bereikbaarheid).
Door de rpccifieke vezorglngsfunctie yan een
harddi¡counter voor de consument i¡ bereikbaarheld met
de auto on voldoende park€efru¡mt€ van wezenl¡¡k belang.
ln hot aangevulde onderzoek van Burceu Stedolijke
Planning gedateerd maalt 2015 wordt ingegaan op het
verzorgingrgebi¡d van de Aldi.

(zie ook ui$ebreidc.anvnag rn onderbouwing)

Waarom zijn de provinciale regels een Zle hlerboven



onevenr€d¡ge belemmering voor de
gemeente:
V¡ndt de ontwikk€l¡ng plaets binnen de
dc ecologische hooËsbuctuur en
stretogbche r€serv€ring natu ur:
Watwordt het opvolgend ruimteli¡k
besluit:
Wanneer is dit opvolgende besluit
voozien:
lndíon ds onthoffing wordt verl€end,
wanncer wni,acht de gemeents dan het
voorovcrleg Bro ex artikol 3.1.1. te
starten, wearin gebruik wordt gcmaakt
van dozc onthcffng:
lndien u dat wenst kunt u h¡cr êen extre
toelicfitlng geven.

l{cc

Bcrtrmrningrphn

,4.õ-2017

1+12-2016

HetÍormulior b rrg onhendig om oon goedo ondrôouwing
b gcvon. Gnrg mken wr yan de mogellikheid gebruik om
dc eenvrreg vla aperb bettrndcn degelÜk t¡ ondettouflin-

Hecfr u nog vragen? U vindt een toelichting op onzs wobsits: www.zuid-holland.nl-



Bijlage: Locatie beoogde Aldi op Gouwe O.Z.
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Bijlage: Locatie beoogde Aldi op Gouwe O.Z.
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