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Datum vergadering Gedeputeerde Stâten

4 j uni 2019

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-20 19 -6921647 7 7 (DOS-2007-
0000072)

Eindtermijn

1 juli2019
Status

A-Openbaar

Onderwerp
Wijzigingsbesluit reglement en (her)benoeming leden voor de Adviescommissie detailhandel

Zuid-Holland

Advies
1.

2

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Wijzigingsbesluit Reglement Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland (inclusief

H uishoudelij k Reglement Adviescommissie detailhandel);

Brief benoeming mevrouuf;
Brief benoeming de heerl (2019);

Vast te stellen het Wijzigingsbesluit Reglement Adviescommissie detailhandel Zuid-

Holland en te bepalen dat het Wijzigingsbesluit Reglement Adviescommissie

detailhandel Zuid-Holland wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Vier leden van de huidige Adviescommissie detailhandel te herbenoemen voor een

periode van vier jaar en drie nieuwe leden van de Adviescommissie detailhandel Zuid-

Holland te benoemen voor een periode van vier jaar. Dit betreft de leden:

- Mevrouw (voorzitter, 2" termij n);

- De heer (lid, 2'termijn);
- De heerf (lid, 2" termijn);

- Mevrouwl (lid, 2" termijn);

- Mevrouw (lid, 1" termijn);

- Mevrouwl(lid, l"termijn);
- De heer (lid, 1" termijn).

3. Vast te stellen de benoemingsbrievenwaarmee de leden van de Adviescommissie

detailhandel Zuid-Holland worden benoemd of herbenoemd voor een periode van vier
jaar.

4. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee de Evaluatie Adviescommissie

detailhandel Zuid-Holland en het jaarverslag20lS ter kennisname aan Provinciale Staten

wordt aangeboden;

5. Vast te stellen het persbericht Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin het gewijzigde reglement en de

(her)benoeming van de leden van de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland, wordt

toegelicht.
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Brief benoeming mevrouwl (2019);

Brief benoeming de heerf (2019);

Brief benoeming de heer f (2019);

Brief benoeming mevrouw (201e);

Brief benoeming mevrouwl (2019);

Evaluatie Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland;

Jaarverslag Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland 2018;

GS-brief Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland;

Persbericht Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.
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I Toelichting voor het College

De provincieZuid-Holland en de gemeenten binnen de provincie streven naar levendige stads- en

dorpsgebieden met een aantal krachtige en kwalitatief onderscheídende winkelcentra. Het

provinciale detailhandelsbeleid is gericht op een gezonde detailhandelsstructuur, waarbij

leegstand, af name van de ruimtelij ke kwaliteit en aantasting van het woon- en leefklimaat worden

voorkomen. Per saldo is het aantal detailhandelsmeters en de planvoorraad nog altijd groter dan

op basis van een evenwichtige winkelstructuur verwacht mag worden.

Vanwege deze maatschappelijkeurgentie is het belangrijkdat bestemmingsplannen die nieuwe

detailhandel mogelijk maken goed zijn onderbouwd en regionaal zijn afgestemd. De provincie

Zuid-Holland heeft daarom in mei 2015 besloten de onafhankelijkeAdviescommissie detailhandel

Zuid-Holland in te stellen. Per 1 j uli 2015 toetst de Adviescommissie bestemmingsplanwijzigingen

waarin een toevoeging van detailhandelsmeters is opgenomen. De commissie bestaat uit zeven

leden, die allen voor een termijn v an vier jaar zij n benoemd, met de mogelijkheid tot verlenging

van nogmaals vier jaar.

ln 2018 heeft een uitgebreide evaluatie van de Adviescommissie plaatsgevonden. Deze evaluatie

is als bijlage toegevoegd. Uitkomstvan deze evaluatie was dat de Adviescommissie detailhandel

een duidelijke toegevoegde waarde heeft als onaf hankelijktoetser van bestemmingsplannen met

een sterke deskundigheid. Omdat uit de evaluatie en het intern f unctioneren van de

Adviescommissie ook enkele verbeterpunten zijn opgehaald, is besloten het Reglement

Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland aan te passen (Het reglement is eerder vastgesteld

door Gedeputeerde Staten op 26 mei 2015). Dit betreft bijvoorbeeldde werkwijze,zodat vanaf 1

juli ook een overleg tussen de aanvragende gemeente en adviescommissie mogelijk is.

Daarnaast heeft de Adviescommissiezelf een Huishoudelijk Reglement opgesteld, dat eveneens

als bijlage is opgenomen.

Omdat de eerste termijn van de Adviescommissie af loopt per 1 juli 2019 is formeel herbenoeming

van de leden nodig. Doelstelling is om de commissie opnieuw uit zeven leden te laten bestaan en

zowel continuïteit als vernieuwing in de commissie te waarborgen. Drie leden hebben

aangegeven niet voor een nieuwe termij n beschikbaar te zijn. Er is daarom een

sollicitatieprocedure opgestart, waarbij drie passende kandidaten zijn geselecteerd. Dit betekent

dat met de vier huidige leden en drie nieuwe leden de commissie ook per 1 juli 2019 kan blijven

f unctioneren.

Voorgesteld wordt om het vernieuwde reglement en de (her)benoeming van de leden van de

Adviescommissie detailhandel per 1 juli 2019 in te laten gaan en Provinciale Staten over de

Adviescommissiete informeren middels bijgevoegde GS-brief.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW

Programma

Financiële risico's

€ 40.000

Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

Er zt¡ngeen financiële risico's.
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Voor het f unctioneren van de adviescommissie wordt € 40.000,-- per jaar begroot, voor

vergoeding van de voorzitter, leden en secretaris en aanvullende (proces)kosten.

Juridisch kader

Het Wijzigingsbesluit Reglement Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland treedt in werking na

publicatie in het ProvinciaalBlad. Publicatie zal plaatsvinden na besluitvorming in Gedeputeerde

Staten. Benoeming van de zeven leden vindt plaats na besluitvorming in Gedeputeerde Staten.

2 Voorafgaandebesluitvorming

De Verordening ruimte 2014 is vastgesteld op 9 j uli 2014, gelij ktijdig met de Visie Ruimte en

Mobiliteit en de bijbehorendeprogramma's. Bij de besprekingvan de vaststelling van de

Verordening ruimte in 2014 is door Provinciale Staten motie 516 aangenomen over "hervorming

toetsing detailhandelsplannen in relatie tot de REO's". Kern hiervan is de instelling van een

onafhankelijkecommissie die de regionale behoefteramingenvan gemeenten over nieuwe

detailhandelsontwikkelingen obj ectief valideert.

Dit heeft geleid tot het instellen van de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland per 26 mei

2015. De adviescommissie is per 1 juli 2015 formeelactief . Onder de Omgevingsverordening, die

inmiddels de Verordening ruimte 2014 heeft vervangen, is het bestaan van de Adviescommissie
gecontinueerd.

3 Proces

Zie bl4. Participatie

4 Participatie

De huidige opgaven om binnensteden en dorpskernenvitaal en krachtigte houden en de

bestaande f ijnmazige winkelstructuur overeind te houden, vragen om een aanpak die bestaat uit

een combinatie van ruimtelijke regels en concrete uitvoeringsacties. Deze aanpak is opgenomen

in de'Discussienota detailhandel Zuid-Holland'.

Door de combinatie van ruimtelij ke regels en concrete uitvoeringsactie past de provincie bij de

aanpak op het detailhandelsdossier alle vier de vormen van overheidssturing uit het
'kwadrantenmodel'toe: rechtmatige, presterende, samenwerkende en responsieve overheid.

De Adviescommissie geeft advies over de ruimtelijk-economische onderbouwing van
gemeentelijke bestemmingsplannen met nieuwe detailhandel. Dit is geborgd in de

Omgevingsverordening. De participatievorm is daarmee te omschrijvenals 'rechtmatig'

ln 2018 heeft een evaluatie van de adviescommissie plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie

heeft een brede consultatie onder belanghebbenden plaatsgevonden. Dit betrof enerzíjds de

Adviescommissie zelf en verschillende betrokkenen binnen de provincie Zuid-Holland. Anderzijds
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betrof dit gemeenten en regio's die de afgelopen vier jaareen adviesaanvraag hebben ingediend.

Aanvullend werd gesproken met adviesbureaus, beleggers en ontwikkelaars. Tot slot werden

landelijke partijenbetrokken:De Retailagenda, de Nederlandse Raad voorWinkelcentraen
lnretail (brancheorganisatie voor mode- en meubelwinkels) en vond overleg plaats met andere

provincies die al dan niet beschikken over een vergelijkbareadviescommissie.

Voor de selectie- en sollicitatieprocedure heeft bovendien, conform het reglement, een

afvaardþing van gemeenten en regio's meegedacht in de selectie van nieuwe leden voor de

adviescommissie. ln de genoemde procedurezijn ook ambtenaren van de provincie, de voorzitter

van de commissie en een huidig commissielid betrokken geweest.

5 Communicatiestrategie

Er zal een persbericht worden uitgebracht om de (her)benoeming van de leden van de

adviescommissie onder de aandacht te brengen inclusief de wijzigingen in het huishoudelijk

reglement en de werkwijze Dit persbericht wordtop de websitevan de Adviescommissie
geplaatst en door de provincie gedeeld via social media. Daarnaast worden de gemeenten en

regio's per brief op de hoogte gebracht. Ook zal de nieuwe regeling op de website van de

provincie en de Adviescommissieworden geplaatst.
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