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Uw kenmerk 

Geacht college, 

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Stappegoor 2013' Hgt met ingang van 12 
augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van 
de Wet ruimtelijke ordening, dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit 
bestemmingsplan. 

Planbescli rijving 

Het ontwerp voorziet in een herinrichting van het gebied Stappegoor ten 
zuiden van Tilburg, met toevoeging van circa 600 woningen en een nieuwe 
supermarkt X L met een omvang van maximaal 4.500 m2 bvo. 
Het plangebied betreft bestaand stedelijk (concentratie)gebied. 
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Vooroverleg 

Bij brief van 4 april 2013, kenmerk C2103461/3386865, heeft onze directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving (ROH) gereageerd op het 
voorontwerp. 
Deze brief en uw reactie hierop liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag. 

Provinciaal beleidskader 

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen 
provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2012 (Vr). 
Zowel voor de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening als de Verordening ruimte 
is een herziening in procedure. Beide herzieningen zijn in ontwerp vastgesteld 
en met ingang van 13 september 2013 ter inzage gelegd. 
Voor de inhoudelijke afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening 
houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, holte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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Provinciale belangen 

In de provinciale 'Structuurvisie ruimtelijke ordening' is opgenomen dat de 
provincie streeft naar een robuuste, economische levensvatbare 
voorzieningenstructuur. Daarbij is opgemerkt dat, vanwege de verwachte 
geringe groei van de bevolking er een beperkte ruimte is voor de uitbreiding 
van detailhandelvoorzieningen. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met 
bestaande winkelcentra. 
Omdat de detailhandelsstructuur in Brabant onder grote druk staat is de 
'Discussienota Detailhandel in Noord-Brabant' opgesteld. Een aantrekkelijk 
leef-, woon- en vestigingsklimaat is een van de belangrijkste pijlers onder de 
Agenda van Brabant en een vitale detailhandelsstructuur maakt daar onderdeel 
van uit. Met het Symposium 'Detailhandel in Brabant: werk aan de winkel' in 
januari 2013 is de urgentie om als overheden en marktpartijen antwoord te 
geven op de detailhandels- vraagstukken, met de gemeenten gedeeld. 
Inmiddels zijn de nodige stappen gezet hetgeen ertoe heeft geleid dat, in de 
recent vastgestelde ontwerp-Structuurvisie en ontwerp-Verordening 2014 
(ontwerp Vr) de noodzakelijk geachte sturing, mede door het vastieggen van de 
Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro) en regionale afstemming, 
explicieter is opgenomen. 

Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
In artikel 2.1 van de V r is het algemeen geldende beleidsprincipe opgenomen 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen verantwoording afgelegd moet worden voor 
de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. Het betekent dat elk plan moet 
bijdragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit van daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving en dat toepassing 
is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 
In het ontwerp V r welke met ingang van 13 september j . l . ter inzage is gelegd 
heeft deze algemene zorgplicht opnieuw zijn vertaling gekregen voor alle 
ruimtelijke ontwikkelingen (dus niet alleen buiten bestaand stedelijk gebied). 
Daarbij is in lid 3 sub b van art. 3.1 (oud 2.1) in dit verband nader bepaald dat 
onderbouwd moet worden dat de omvang van de beoogde ruimtelijke 
ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de beoogde functie past in de 
omgeving en de elfecten die de ontwikkeling op die functies heeft. Voor 
onderhavig plan zijn naast de effecten van het plan op de directe omgeving ook 
de effecten op de detailhandelsstructuur van de gemeente en omliggende regio 
van belang. 

Detailhandelsstructuur 
In het kader van het vooroverleg (brief van 4 april j.l.) is in verband met het 
voornemen tot realisering van een X L supermarkt en de gewijzigde 
maatschappelijke- en marktomstandigheden de door uw gemeente geschetste 
noodzaak tot aanpassing van het detailhandelsbeleid onderschreven. Er is 
verzocht om bij de actualisatie van het detailhandelsbeleid zorgvuldig te 
overwegen of het vestigen van een supermarkt buiten de bestaande 
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winkelgebieden een verantwoorde keuze is. Daarbij is specifiek gevraagd 
rekening te houden met de aanzuigende werking van een nieuwe supermarkt 
met een X L formaat en de mogelijke gevolgen voor de bestaande 
winkelgebieden die deel uitmaken van de detailhandelsstructuur. 
Inmiddels Hgt er een gemeentelijke visie Detailhandel. De hier in opgenomen 
beleidsvoornemens zijn gericht op versterking van de winkelstructuur van zowel 
de binnenstad als de wijkwinkelcentra (linten en perifere locaties), daar waar 
deze kansrijk blijven. 
Er worden hierin geen fundamentele beleidskeuzes gemaakt. 
Het gaat namelijk niet alleen om afstemming van plannen voor grootschalige 
supermarkten maar ook over de gewenste toekomstige ontwikkelingen van de 
bestaande winkelgebieden. Zo ontbreekt inzicht of deze bestaande 
winkelgebieden nog toekomstbestendig zijn na de komst van een X L 
supermarkt op Stappegoor. 
Het is niet inzichtelijk welke keuzes hierin worden gemaakt. 
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Ter onderbouwing van onderhavig plan is een ruimtelijk-economische effecten-
analyse uitgevoerd naar de gevolgen van onderhavig plan op de bestaande 
detailhandelsstructuur. De conclusie is dat er wel effecten zijn, maar dat deze 
beperkt zijn en niet opwegen tegen de positieve toevoeging die de X L -
supermarkt heeft op de bestaande winkelstructuur en de daarmee 
samenhangende effecten voor consumenten van Tilburg en omgeving. 
Er wordt niet concreet benoemd, wat met 'positieve toevoeging' wordt bedoeld. 
Een supermarkt is dusdanig detailhandelsstructuurbepalend dat het niet alleen 
gaat om het functioneren van een andere supermarkt maar ook om het 
functioneren van het (winkel)gebied waarin de supermarkt zich bevindt. Het 
effectenonderzoek geeft aan dat de andere supermarkten weliswaar omzet 
verlies zullen leiden maar zullen blijven functioneren. Of dit ook geldt voor de 
andere winkels in het winkelgebied is onduidelijk. De conclusie dat door het 
overeind blijven van de bestaande supermarkten de andere winkels ook blijven 
bestaan is (te) snel getrokken. Nog onvoldoende duidelijk is welke ruimtelijke 
effecten een X L supermarkt in Stappegoor met zich meebrengt voor de 
winkelgebieden in Tilburg en de buurgemeenten en welke keuzes hierbij 
gemaakt worden. Deze keuzes zijn des te belangrijker omdat in het 
effecten rapport wordt aangegeven dat door de voorzichtige aannames de 
toevloeiing hoger kan zijn dan berekend. Deze extra toevloeiing naar de X L 
supermarkt zal ten koste gaan van de bestaande winkelgebieden. 
Er wordt geconstateerd dat een X L supermarkt vooral effect heeft op winkels 
met een onvoldoende toekomstperspectief Hoe de gemeente Tilburg daarmee 
om wil gaan, inclusief de bijbehorende ruimtelijke effecten, blijft onduidelijk. 
Het effectenonderzoek geeft aan dat een andere invulling dan 'dagelijks' meer 
effect zal hebben op de bestaande winkelgebieden. Hoe dit wordt geborgd is 
niet inzichtelijk. 

Tenslotte achten wij het beleidsuitgangspunt dat de toevoeging van een 
supermarkt X L geen onevenredige gevolgen heeft voor de bestaande 
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detailhandelsstructuur onvoldoende onderbouwd. In de onderbouwing is niet of 
onvoldoende ingegaan op de zorgen die eerder zijn geuit in het kader van het 
vooroverleg ( Discussienota Detailhandel in Noord-Brabant) en waarbij is 
benadrukt dat het belangrijk is dat gemeentelijke (detailhandels)plannen zich 
richten op en bijdragen aan een robuuste, economische levensvatbare 
voorzieningenstructuur (Structuurvisie ruimtelijke ordening). 
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Het plan biedt naar onze mening onvoldoende inzicht in de gemaakte 
beleidskeuzes en biedt onvoldoende onderbouwing over de gevolgen van de 
keuze voor een X L supermarkt in Stappegoor voor de bestaande 
detailhandelsstructuur van Tilburg en de omgeving. 
Gelet hierop zijn wij van oordeel dat het plan nog onvoldoende voldoet aan het 
gestelde in artikel 3.1 lid 3 sub b van het ontwerp Vr . 

Bestaand stedelijk gebied 
In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is nadrukkelijk opgenomen dat het 
belangrijk is dat er tijdig wordt ingespeeld op de demografische ontwikkelingen. 
Daarbij gaat het er ook om de concurrentie tussen gemeenten en regio's, 
overproductie en leegstand te voorkomen. Het belang van regionale 
afstemming en afspraken neemt toe. 
Rond voorzieningen is daarbij de primaire verantwoordelijkheid gelegd bij 
gemeenten. In de herziening van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, die 
recent in procedure is gebracht, is nadrukkelijk(er) dan voorheen aangegeven 
dat de regionale afstemming ook betrekking heeft op (uitbreiding van) het 
aanbod aan voorzieningen. Dit mede gelet op de actuele situatie. 
Dit is ook verwerkt in het ontwerp Vr. Behalve voor woningen en 
bedrijventerreinen vraagt de V r tevens dat er regionale afstemming en 
afspraken worden gemaakt over overige stedelijke voorzieningen. Detailhandel 
betreft zo'n 'overige stedelijke voorziening'. In het ontwerp V r is dit 
verduidelijkt en wordt detailhandel expliciet benoemd. In aansluiting daarop is 
tevens in artikel 4.8 lid 2 van het ontwerp V r opgenomen dat de toelichting bij 
een bestemmingsplan dat voorziet in een ontwikkeling ofeen uitbreiding van 
een winkelconcentratiegebied een verantwoording bevat over de wijze waarop 
de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg 
bedoeld in artikel 35.4 onder b, worden nagekomen. In onderhavig plan is nog 
onvoldoende vorm gegeven aan de noodzaak tot regionaal overleg, mede gelet 
op de vérstrekkende gevolgen welke onderhavig plan heeft of kan hebben voor 
de regio. Uit het overleg dat heeft plaatsgevonden is onvoldoende duidelijk wat 
de resultaten daarvan zijn. 
Het plan dient aan te geven op welke wijze regionaal overleg heeft 
plaatsgevonden, wat dit heeft opgeleverd en op welke wijze de resultaten zijn 
meegewogen in de besluitvorming. 
Nu dit nog niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden is het plan tevens in strijd 
met artikel 4.8 lid 2 en artikel 35.4 onder b van het ontwerp Vr . 
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Conclusie 

Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu in ontwerp voorligt, op 
bovengenoemde punten strijdig met de Verordening ruimte. Wij dringen er op 
aan om het ontwerp op die delen gewijzigd vast te stellen. 
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Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn. 
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze 
graag nader toelichten. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

A 

P.M.A. van Beek, 
hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In verband met geautomatiseerd verwerken Is dit document digitaal ondertekend. 
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