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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 64243 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: Z 6 MEI 2020 

J Onderwerp: 1 Actualisering detailhandelsbeleid 

Kennisnemen van: 
1. De notitie: Harlingen implementatie Dienstenrichtlijn, voorstel regulering dynamiek 

detailhandel. 

Beste raadsleden, 

Momenteel geldt nog de detailhandelsstructuurvisie uit 2013. Recente ontwikkelingen 
vragen om een actualisering van dit beleid. De afgelopen jaren zijn er gerechtelijke 
uitspraken geweest waardoor het tot nu geldende vestigingsbeleid voor detailhandel, veelal 
verwoord in visies en bestemmingsplannen, onder druk is komen te staan. Sinds 2018 is het 
duidelijk dat voor het opnemen van vestigingsbeperkingen een specifieke onderbouwing 
nodig is. Dit heeft ons aanleiding gegeven het detailhandelsbeleid te actualiseren. Bijgaand 
document schetst een voorstel om te komen tot een regulering van de dynamiek in de 
detailhandel. Alvorens wij dit beleid door u willen laten vaststellen wordt het eerst 
beschikbaar gesteld voor overleg en inspraak. Tevens sturen wij u het hierbij alvast ter 
informatie toe. Een voorstel tot vaststelling van dit beleid wordt na de zomer verwacht. 

Dienstenrichtlijn. 
Het was voor beleidsmakers en in de bestemmingsplanpraktijk heel gebruikelijk dat aan 
vestigingsmogelijkheden van detailhandel beperkingen werden gesteld. Dat vloeide voort uit 
algemene beginselen voor het behouden en versterken van de detailhandelsstructuur, met 
name in het belang van een binnenstad of centrumgebied. Dergelijke beperkingen waren 
meer dan eens onderwerp van procedures. De meeste beperkingen bleven gewoon in stand. 
Sinds 2018 is duidelijk dat voor het opnemen van beperkingen een specifieke onderbouwing 
nodig is. En die onderbouwing moet voldoen aan de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie. 
(De Europese Dienstenrichtlijn gaat uit van vrijheid van vestiging van dienstverrichters 
(waaronder detailhandel) en verbindt voorwaarden aan het opnemen van vestigings 
beperkingen in (onder meer)bestemmingsplannen.) 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nu aangegeven op welke wijze de zij de 
onderbouwing voor een beperking aan de Dienstenrichtlijn toetst, dus aan welke vereisten 
een onderbouwing moet voldoen. Er wordt getoetst op de volgende zaken: 
a. "Non-discriminatoir": Er mag geen onderscheid gemaakt worden in de vestiging van een 
bedrijf op basis van het land van herkomst. Dit speelt in de ruimtelijke ordening doorgaans 
geen rol van betekenis. 
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b. "Noodzakelijkheid": De noodzakelijkheid van een vestigingsbeperking moet worden 
aangetoond in het kader van een 'dwingende reden van algemeen belang'. Een voorbeeld 
hiervan is het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het centrum om de leefbaarheid te 
behouden en zo leegstand in het centrum te voorkomen. Dit doen gemeenten vaak ter 
bescherming van het stedelijk milieu in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Deze 
noodzakelijkheid zal in veel kernen en gemeenten in Nederland aan de orde zijn. 
c. "Evenredigheid": De motivering aan het 'evenredigheidscriterium' moet voldoen aan de 
volgende criteria: 
- de maatregel moet geschikt zijn om het beoogde doel te bereiken; 
- de maatregel wordt op coherente en systematische wijze uitgevoerd (hypocrisietest); 
- de maatregel gaat niet verder dan nodig is; er moet worden beoordeeld of het beoogde 
doel niet ook met andere en/of minder beperkende middelen (flankerende maatregelen) 
kan worden bereikt. 

In het beleid en de geldende bestemmingsregelingen in Harlingen is geen bepaling 
opgenomen die betrekking heeft op het land van herkomst of een vergelijkbare bepaling. 
Dat betekent dat de regelingen voldoen aan het discriminatieverbod. De regelingen en het 
beleid moeten dan ook worden getoetst aan de voorwaarden 'Noodzakelijkheid' en 
'Evenredigheid'. Voorliggend beleidsstuk voorziet hierin. 

Actualisering op diverse aspecten. 
In de voorgestelde actualisering van het beleid wordt ingegaan op de branchering, de 
supermarkten en de oppervlakte van winkels voor volumineuze detailhandel. Aan de hand 
van de criteria "Noodzakelijkheid" en "Evenredigheid" is gekeken hoe met branchering van 
detailhandelslocatie kan worden omgegaan, of het vestigingsbeleid van supermarkten 
voldoet en of er mogelijkheden zijn om voor volumineuze (perifere) detailhandel kleinere 
oppervlakten toe te staan. De samenvatting van de uitkomsten zijn direct in het begin van 
het document te lezen. 

Basis voor besluitvorming op concrete verzoeken. 
Op basis van de actualisering van dit detailhandelsbeleid kan onderbouwd beslist worden op 
concrete verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. Het nu direct bij recht in 
aanpassingen van bestemmingsplannen opnemen van de in het beleid genoemde 
mogelijkheden is niet direct noodzakelijk. In het komende omgevingsplan, waaraan vanaf 2e 
helft dit jaar gewerkt zal worden, zal hier wel aandacht voor zijn. Indien er de komende tijd 
concrete plannen zijn voor vestiging van detailhandel dan kan per geval een specifiek besluit 
genomen worden. 

Participatie. 
Het betreft hier een beleidsdocument op basis waarvan straks besloten wordt op concrete 
verzoeken van initiatiefnemers. Alvorens een voorstel aan u voor te leggen om het beleid 
vast te stellen bieden wij belanghebbenden de kans te reageren. In ieder geval zal het 
document toegestuurd worden aan bijvoorbeeld Ondernemend Harlingen en 
vertegenwoordigers van Kimswerda BV. 
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Tevens zal het document ten behoeve van inspraak ter inzage worden gelegd en 
gepubliceerd op de gemeentelijke website zodat een ieder kennis kan nemen van het 
document. Tot slot zal het concept beleid om advies worden voorgelegd aan de provincie. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

.· i •. 
<_' l,1 .. :=bJ 
S. van Ten Broei< ------ 
Bijlagen: 
Harlingen implementatie Dienstenrichtlijn, voorstel regulering dynamiek detailhandel, d.d. 
12 mei 2020. (doc.nr. 66976) 


