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Beroep tegen vastgesteld uitwerkingsplan "Spoorallee",  
tevens verzoek om voorlopige voorziening 
 
 
 
Geacht college,  
 
Op 13 maart 2015 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar 
het uitwerkingsplan "Spoorallee" gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt met 
ingang van 26 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage. 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij gebruik van de 
mogelijkheid tegen dit vastgestelde uitwerkingsplan beroep bij uw Afdeling in te stellen. De 
gronden van dit beroep richten zich uitsluitend tegen de plandelen, aanduidingen en voorschriften 
van het uitwerkingsplan welke betrekking hebben op het Factory Outlet Center (hierna: FOC). Om 
onomkeerbare gevolgen te voorkomen, richten wij tevens een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening aan u betreffende dit onderdeel van het uitwerkingsplan. 
 
Procedure 
Anders dan onder 7.1 van de toelichting bij het uitwerkingsplan is beschreven, heeft het college 
van B&W ons op het laatst mogelijke moment, te weten op 26 juni 2014, op de hoogte gesteld van 
het ontwerp uitwerkingsplan "Spoorallee", dat een dag later ter inzage is gelegd. Er is geen 
vooroverleg gepleegd als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid jo. 1.1.1, lid 3 Bro. Dit is des te 
klemmender nu de provinciale weerstand tegen het planologisch mogelijk maken van 
detailhandelsontwikkelingen met een bovenregionale functie op de locatie Spoorallee in Zevenaar 
bekend was. Het desondanks doorgaan met een uitwerkingsplan dat voorziet in een Factory Outlet 
Center zonder formeel vooroverleg, getuigt niet van een zorgvuldige voorbereiding.  
 
Op 1 augustus 2014 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het ontwerpuitwerkingsplan. Naar 
aanleiding hiervan hebben wij in 2014, in samenwerking met de gemeente Zevenaar, een 
feitenonderzoek laten uitvoeren door I&O research naar de kansen voor en de bedreigingen van 
een FOC in Zevenaar. Beide partijen hebben ingestemd met de inhoud ervan. De weging van de 
kansen en bedreigingen verschilt echter. Daar waar wij in hoofdstuk 5 van voornoemd 
feitenonderzoek een bevestiging zagen om van de ontwikkeling af te zien (in het feitenonderzoek 
worden reële bedreigingen genoemd), heeft het college van B&W in de geformuleerde kansen juist 
aanleiding gezien om door te gaan met het uitwerkingsplan. Op 13 maart 2015 heeft het college 
van B&W besloten het uitwerkingsplan "Spoorallee" (verder: uitwerkingsplan) vast te stellen. Wij 
achten dit in strijd met een goede ruimtelijke ordening.  
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In de zienswijzennota is onze zienswijze ontvankelijk en deels gegrond verklaard. Uit deze nota 
blijkt echter niet welk deel gegrond zou zijn verklaard. Duidelijk is dat de planologische 
mogelijkheden voor de realisatie van een FOC niet zijn geschrapt. Voor zover in de 
zienswijzennota inhoudelijk al is ingegaan op onze zienswijze, kunnen wij ons niet vinden in de 
argumenten die zijn aangevoerd ter weerlegging daarvan. Wij hebben op bestuurlijk niveau 
intensief overleg gevoerd, hetgeen helaas niet heeft geleid tot een bijstelling van het plan. Nu de 
ontwikkeling die het plan mogelijk maakt naar ons oordeel tot een aantasting van de provinciale 
ruimtelijke belangen zal leiden, zien wij ons genoodzaakt om, overeenkomstig artikel 8.2 van de 
Wro, beroep in te stellen tegen het uitwerkingsplan. 
 
De door ons ingediende zienswijze is als bijlage bijgevoegd en dient - voor zover deze betrekking 
heeft op het FOC - als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. Ter nadere toelichting en 
onderbouwing willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen. 

De inhoud 
 
1 Strijdigheid bestemmingsplan Groot Holthuizen en Hengelder II  
 
Het college van B&W herhaalt in de zienswijzennota dat een FOC past binnen de 
uitwerkingsregels die zijn gesteld in het bestemmingsplan Groot Holthuizen en Hengelder II 
(verder: bestemmingsplan). Noch in het uitwerkingsplan noch in de zienswijzennota is echter 
enige poging gedaan te beargumenteren, waarom de voorgestelde ontwikkeling zou moeten 
worden aangemerkt als een ontwikkeling die destijds is goedgekeurd en in overeenstemming is 
met het provinciale beleid en de regels. Wij zijn van mening - en dit is ook in onze zienswijze 
expliciet verwoord - dat dit niet het geval is.  
 
Het bestemmingsplan dat ten grondslag ligt aan het nu voorliggende uitwerkingsplan is in 2007 
in procedure gebracht. Dit bestemmingsplan is door ons gedeeltelijk goedgekeurd bij brief van 
23 november 2007. In het advies van onze afdelingen is destijds (26 februari 2007) verwezen 
naar het detailhandelsbeleid uit het Streekplan 2005. In dit advies staat dat de positie van 
bestaande winkelgebieden prioriteit heeft. Het woon- en werkgebied van Zevenaar Oost zou 
echter van een zo grote omvang worden dat daar detailhandelsvoorzieningen bij horen. De 
gemeente Zevenaar heeft met instemming kennis genomen van dit advies. Naar onze mening is 
het duidelijk dat vanuit beide zijden destijds gedacht is aan een vorm van detailhandel die paste 
bij het voorzieningsniveau van de geplande wijk. Ook de voorgestelde ontwikkelingen, zijnde 
volumineuze detailhandel, konden in overeenstemming zijn met het Streekplan Gelderland 2005. 
Artikel 12.3.2 onder a van het bestemmingsplan regelt bovendien dat het tempo van uitwerken 
geschiedt met inachtneming van de (regionale) behoefte en het ruimtelijk beleid, zoals dat voor 
Zevenaar volgens het Streekplan (dan wel een uitwerking daarvan) geldt. Hierin ligt een 
belangrijke beperking besloten waar het college van B&W in het vastgestelde uitwerkingsplan 
eenvoudig aan voorbij is gegaan.  
 
Zoals beschreven in onze zienswijze (zie ook punt 2) past een FOC niet binnen het destijds 
geldende beleid (Streekplan 2005) en de Ruimtelijke Verordening Gelderland (verder: RVG) en 
evenmin binnen onze inmiddels vigerende Omgevingsvisie en -verordening. 
 
De goedkeuring van het bestemmingsplan met de uitwerkingsregels was mede gebaseerd op de 
borging in voornoemde planregel dat de bestemming "Gemengd-uit te werken" zou worden 
uitgewerkt conform het geldende provinciale ruimtelijke beleid, de geldende regels en een goede 
ruimtelijke ordening. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat een FOC in strijd is met de 
uitwerkingsregels en de bedoeling van het bestemmingsplan.  



 
 
 
 
 
 

3 

Naar onze mening kan het FOC niet planologisch worden geregeld door een collegebesluit 
(uitwerkingsplan), maar had - om een FOC mogelijk te maken - de gemeenteraad een nieuw 
bestemmingsplan moeten vaststellen.  
  
2 Strijdigheid met provinciaal en regionaal ruimtelijk beleid  
 
In onze zienswijze zijn wij uitgebreid ingegaan op de strijdigheden van het uitwerkingsplan met 
zowel het provinciaal beleid zoals dit gold op het moment van vaststelling van het moederplan 
als het beleid, de regels en de regionale afspraken zoals die golden op het moment dat het 
uitwerkingsplan in procedure is gebracht.  
 
In de zienswijzennota beroept het college van B&W zich op een goedgekeurd bestemmingsplan 
en het overgangsrecht van de verordening. De uit te werken plandelen zouden tot gevolg 
hebben dat de aanvaardbaarheid hiervan in het kader van een uitwerkingsplan in beginsel als 
een gegeven moet worden beschouwd. Daarbij gaat het college van B&W echter voorbij aan het 
uitgangspunt dat een uitwerkingsplan wel dient te voldoen aan de uitwerkingsregels die zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan.  
Wij zijn van mening dat de bestemmingsregeling "Gemengd-uit te werken" functies toeliet die 
goed pasten in het gebied en conform het Streekplan zouden zijn, zijnde volumineuze 
detailhandel en detailhandelsvoorzieningen passende bij de toekomstige gebiedsontwikkeling 
met een omvangrijk woon- en werkgebied. Dit blijkt ook uit de brief van onze afdelingen van 
26 februari 2007. In deze brief is verwezen naar het Streekplan waarin beleid is opgenomen voor 
detailhandel. Bovendien is in uitwerkingsregels (artikel 12.3.2 onder a) verwezen naar het 
Streekplan dan wel een uitwerking daarvan. 
 
Uit het Streekplan 2005 blijkt dat de positie van de bestaande winkelgebieden prioriteit heeft. 
Vestiging van detailhandel is in het buitengebied uitgesloten. Grootschalige winkelvoorzieningen 
kunnen in de regio worden geaccommodeerd op binnenstedelijke en randstedelijke (perifere) 
locaties onder de volgende uitgangspunten. 

 
- Alleen detailhandel is toegestaan die vanwege de specifieke ruimtelijke eisen moeilijk 
 inpasbaar is in bestaande winkelgebieden. Het betreft detailhandel in explosieve- en 
 brandgevaarlijke stoffen en winkelformules die vanwege de aard en omvang van de 
 gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstraling (zoals auto’s, 
 boten, caravans, tuincentra, bouwmarkten grove bouwmaterialen, keukens en sanitair, 
 evenals woninginrichting waaronder meubels). 
- Thematische ontwikkelingen zijn toegestaan, als daarvoor grenzend aan de bestaande 

centra geen geschikte locatie voorhanden is en het thema specifiek aan een perifere 
locatie is gebonden. 

- Detailhandel in voedings- en genotmiddelen (waaronder supermarkten) mag niet 
 perifeer gevestigd worden.  
- Voor grootschalige detailhandel (>1500 m² bruto vloeroppervlak per winkel) met een 

bovenlokale functie/reikwijdte geldt dat deze dient aan te sluiten bij bestaande 
detailhandelsconcentraties en goed bereikbaar moet zijn met openbaar vervoer en auto.  

 
Een FOC zoals in het onderhavige uitwerkingsplan is vastgesteld past, naar ons oordeel, niet in 
bovenvermelde criteria. 
 
De ontwikkeling van een FOC in deze vorm is niet eerder genoemd in het bestemmingsplan. De 
FOC in Zevenaar voorziet in een grootschalige detailhandelsontwikkeling voor mode- en 
sportartikelen, schoenen en huishoudelijke artikelen op een perifere locatie. Het betreft geen 
volumineuze detailhandel die vanwege specifieke ruimtelijke eisen niet inpasbaar is in bestaande 
winkelgebieden, zoals bouwmarkten en tuincentra dat wel zijn. Daarmee is de ontwikkeling in 
strijd met hoofdstuk 20 van de Ruimtelijke Verordening Gelderland.  
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In de toelichting van het uitwerkingsplan staat in paragraaf 3.3.1 dat er geen andere geschikte 
locatie voorhanden is grenzend aan de bestaande centra en dat het thema specifiek aan een 
perifere locatie gebonden is. Echter, enige argumentatie voor deze stelling ontbreekt zowel in de 
toelichting als in de zienswijzennota. 
 
Tot slot voldoet de voorgestelde ontwikkeling niet aan de eis van aansluiting bij bestaande 
detailhandelsconcentraties en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (zie ook trede 3 van 
de ladder zoals hierna besproken).  
 
In het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2005-2020 wordt de Spoorallee niet 
genoemd als een locatie die in aanmerking komt voor de vestiging van bovenlokale winkel- en 
vrijetijdsvoorzieningen. Ditzelfde geldt voor het Regionaal Programma Detailhandel (RPD) dat op 
24 november 2013 is aangenomen (28 stemmen voor, 15 stemmen tegen). Het feit dat de 
gemeente Zevenaar tegen het RPD heeft gestemd doet hieraan niet af. 
 
3 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid) 
 
Het FOC betreft een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, van 
het Bro. In paragraaf 3.2 van de toelichting bij het uitwerkingsplan is de Ladder voor duurzame 
verstedelijking (verder: ladder) toegepast. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen 
heeft de gemeente Zevenaar nog een aanvullende toets gedaan naar de eerste trede van de 
ladder. 
 
Trede 1: Is er sprake van een actuele regionale behoefte? 
Volgens de eerste trede van de ladder moet de gemeente de regionale behoefte aan de 
stedelijke ontwikkeling aantonen. Zoals de gemeente zelf ook aangeeft, gaat het over het 
‘bepalen van de regionale vraag naar ruimte ten behoeve van detailhandel’. Het gaat niet zozeer 
over de vraag of er voldoende marktvraag is en of de ontwikkeling economisch haalbaar is maar 
over de ruimtevraag, waarbij zowel naar de vraag als naar het aanbod gekeken moet worden. 
Zoals in de handreiking van het ministerie is vermeld, moet de gemeente bij iedere ontwikkeling 
van winkelmeters met lokale en interlokale effecten beschrijven op welke wijze rekening is 
gehouden met het tegengaan van winkelleegstand en niet de voorkeur is gegeven aan 
herstructurering of transformatie van bestaande winkelpanden.  
 
In de bij het uitwerkingsplan nieuw bijgevoegde notitie van Goudappel Coffeng is vooral 
ingegaan op de marktvraag en de economische haalbaarheid van het FOC. Dat het concept 
economisch haalbaar en succesvol kan zijn op de locatie in Zevenaar bestrijden wij niet, 
alhoewel ook op dit punt sprake is van een aantal onzekerheden. De eerste trede vraagt echter 
om een onderbouwing van de actuele regionale behoefte waarbij ook naar het aanbod gekeken 
moet worden.  
 
In 2013 is het Regionaal Programma Detailhandel (RPD) voor de Stadsregio vastgesteld. In 
onze brief, d.d. 12 februari 2014, aan het college van bestuur van de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen hebben wij aangegeven in te stemmen met de afspraken in het RPD (met uitzondering 
van de afspraken over de locatie Ressen). Deze regionale afspraken zijn bovendien 
overgenomen in onze Omgevingsverordening.  
Bij de totstandkoming van het RPD is allereerst onderzoek gedaan door het adviesbureau BRO 
naar de stand van zaken van de detailhandel in de regio. Gezien de beperkte marktruimte 
(overcapaciteit) is afgesproken zeer terughoudend te zijn met nieuwe 
detailhandelsontwikkelingen. Nieuwe initiatieven kunnen in beperkte mate worden toegestaan, 
maar enkel in het middengebied tussen de steden Arnhem en Nijmegen en rondom Ikea Duiven.  
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De keuze voor deze locaties in het middengebied heeft te maken met de verwachte 
bevolkingsgroei. Met name in het centrale deel van de regio (Arnhem-Nijmegen) zal sprake zijn 
van bevolkingsgroei, terwijl in enkele randgemeenten het aantal inwoners zal stabiliseren of zelfs 
zal dalen.  
De detailhandelsontwikkelingen op de locatie Spoorallee zijn niet opgenomen in het RPD. Van 
regionale afstemming is geen sprake.  
 
Zoals ook is vermeld in het onderzoek van BRO worden in outletwinkels restantpartijen en/of 
partijen met kleine productiefouten verkocht tegen gereduceerde prijzen. Het gaat hierbij om 
reguliere detailhandel. Wij zijn van mening dat de behoefte onvoldoende is aangetoond. De 
fysieke ruimte voor winkels in Nederland daalt al meerdere jaren significant. Mede door de 
structurele ontwikkelingen, zoals internetwinkelen en demografische ontwikkelingen zal het 
aantal winkels verder afnemen.  
 
De winkelleegstand in de Stadsregio en de Achterhoek ligt ruim boven de frictieleegstand van 
circa 3 à 4%. De leegstand in de Stadsregio bedraagt momenteel circa 6% (winkeloppervlak en 
aantal panden). De leegstand in Zevenaar bedraagt op dit moment circa 6% in het aantal 
panden en circa 7% in winkelvloeroppervlak. In de centra van omliggende steden (zoals 
Zevenaar, Didam, Doetinchem, Arnhem, Nijmegen), waar een met een FOC vergelijkbaar 
aanbod aan merkartikelen in mode en sport wordt aangeboden, is de leegstand nog hoger (circa 
8% van het vloeroppervlak). De algemene verwachting is dat de vraag naar fysieke ruimte voor 
winkels de komende jaren nog fors zal afnemen. Dit geldt met name voor het gebied ten oosten 
van Zevenaar (Achterhoek) waar de bevolkingsgroei stabiliseert en zelfs krimpt. Om die reden is 
ook niet goed onderbouwd waarom een FOC - dat een bovenregionale functie zou moeten 
vervullen - juist in Zevenaar moet worden gerealiseerd. 
 
Een FOC - een groot nieuw winkelgebied voor mode, sport en luxe met in dit geval een 
winkelvloeroppervlak van maar liefst 12.000 m² - heeft een grote impact op de regionale 
detailhandelsstructuur. De bestedingen die gedaan worden in het FOC gaan ten koste van 
binnensteden en kernen met een vergelijkbaar assortiment in mode en sport. Daardoor komen 
de binnensteden en kernen nog verder onder druk te staan.  
 
Uit het gezamenlijk uitgevoerde feitenonderzoek van I&O research blijkt dat de omvang van de 
verdringingseffecten voor mode en sport gemiddeld tussen de 3,5 en 7% liggen in het 
30 autominuten-gebied. Het verdringingseffect is sterk afhankelijk van de uiteindelijke omvang. 
Uit het onderzoek blijkt dat een FOC vaak klein start en toeneemt in omvang bij succesvol 
functioneren. Bij een goed functionerende FOC (zoals in Roermond en Lelystad) wordt 
gemiddeld circa 50 euro per hoofd van de bevolking besteed in de 30 autominuten-zone rond het 
FOC. De verdringingseffecten zijn dan gemiddeld 7%. Dit is een gemiddelde. De verdringing in 
centra met een vergelijkbaar assortiment zoals Zevenaar, Didam, Doetinchem, Arnhem en 
Nijmegen liggen waarschijnlijk nog hoger.  
  
De stelling van Goudappel Coffeng dat de verdringingseffecten van een FOC, voor een groot 
deel worden gecompenseerd door synergie-effecten wordt niet gedeeld in het gezamenlijk 
uitgevoerde feitenonderzoek van I&O research. 
 
Gelet op het vorenstaande kunnen wij niet anders dan concluderen dat de regionale behoefte 
aan een FOC in Zevenaar onvoldoende is aangetoond. Aan de eerste trede van de ladder is 
daarom niet voldaan. In het RPD zijn afspraken gemaakt over de invulling van de beperkte 
uitbreidingsruimte die er nog is in de branche mode en luxe. Een FOC op de locatie Spoorallee 
maakt geen onderdeel uit van deze afspraken. Bovendien is met name de vraag beantwoord of 
een FOC op deze locatie economisch haalbaar is en is onvoldoende aangetoond op welke wijze 
rekening is gehouden met de nu al bestaande en toekomstige winkelleegstand (de aanbodkant). 
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Vanuit ons provinciaal belang en onze verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening 
achten wij de voorgestelde ontwikkeling dan ook onaanvaardbaar. 
 
Trede 2: Kan de ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied worden voorzien door benutting 
van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins? 
 
Naar onze mening is de tweede trede van de ladder op een onjuiste manier beantwoord. Er is 
niet gemotiveerd dat er geen andere locaties binnen bestaand stedelijk gebied van de regio zijn 
die passend ontsloten kunnen worden en die niet geschikt zullen zijn voor de beoogde 
ontwikkeling, zodat de locatie Spoorallee de enige geschikte locatie zou zijn. In de toelichting is 
de vraag omgedraaid en is enkel gemotiveerd waarom de locatie Spoorallee geschikt is. 
Bovendien hebben wij in onze zienswijze al aangegeven dat een treinstation op de locatie 
Spoorallee in de toekomst onzeker is. Toch motiveert de gemeente in de toelichting: ‘Veel 
mensen komen van ver en de trein is dan een uitstekend alternatief. Er zijn geen locaties 
voorhanden in de regio waar het openbaar vervoer gecombineerd wordt met een uitstekende 
bereikbaarheid vanaf de snelweg. Deze multimodaliteit is een uitstekende basis voor het succes 
van een outletcentrum’. 
 
Het uitwerkingsplan kan gelet op de onzekerheid van de komst van een treinstation, de 
bereikbaarheid niet gebruiken als een onderbouwing voor de beoogde ontwikkeling. Dit heeft 
negatieve gevolgen voor de uitvoerbaarheid van het plan.  
 
Wij zijn bovendien van mening dat outletwinkels en zelfs een outletconcept goed inpasbaar is in 
al dan niet leegstaande panden in bestaande winkelgebieden. Dit omdat het gaat om "reguliere" 
detailhandel waarbij de goederen (mode en sportartikelen) geen specifieke ruimtelijke eisen 
stellen aan de locatie die vestiging op een nieuwe perifere locatie vereisen. Dat dit kan, blijkt ook 
uit het bestaan van een "city outlet" in Bad Münstereifel in Duitsland. Deze mogelijkheid is in de 
regio niet onderzocht. 
 
Aan de tweede trede van de ladder voor duurzame verstedelijking is daarom evenmin voldaan.  
 
Trede 3: Is de locatie passend ontsloten? 
Aangezien trede 1 en 2 niet goed zijn doorlopen, kan de beantwoording van de derde trede nu 
niet worden beoordeeld. De beantwoording van de derde trede is afhankelijk van een juiste 
beantwoording van de eerste twee treden. In onze zienswijze hebben wij opgemerkt dat de 
bereikbaarheid van de locatie Spoorallee nog onzeker is. In de motivering wordt uitgegaan van 
de komst van een treinstation. De planontwikkeling voor een station op deze locatie is voorlopig 
uitgesteld. De besluitvorming daarover moet dus nog plaatsvinden. De komst van een 
treinstation op korte/middellange termijn is daarom vooralsnog uitgesloten.  
 
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het college van B&W bij de opstelling van het 
uitwerkingsplan niet de vereiste verantwoordelijkheid heeft genomen om aan de ruimtelijke 
afweging met betrekking tot de ontwikkelingen op een zorgvuldige manier inhoud te geven. Het 
uitwerkingsplan is daarom strijdig met het bepaalde artikel 3.1.6, tweede lid, Bro en daarmee met 
het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. 
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Conclusie 
Samenvattend verzoeken wij u op grond van het vorenstaande het beroep gegrond te verklaren 
en het door het college van de gemeente Zevenaar op 13 maart 2015 vastgestelde 
uitwerkingsplan te vernietigen, voor zover het betreft de Factory outlet. 
 
Tevens verzoeken wij de Voorzitter van uw Afdeling op grond van het bepaalde in artikel 8.4 van 
de Wro ter zake van dit uitwerkingsplan een voorlopige voorziening te treffen teneinde 
onomkeerbare gevolgen te voorkomen. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
Commissaris plv. secretaris 
van de Koning 
  
 
Dit document is zowel aangetekend als via de reguliere post verzonden. Eventuele 
bijlagen worden alleen meegezonden met de aangetekende verzending. 
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kopie: 
- Gedeputeerde, mw. J. Meijers 
- KAB/IBT, dhr. H. ten Brinke 
- PRG/RUI, mw. M. Pollemans 
- PRG/RUI, dhr. H. Faber 
- PRG/RUI, dhr. A. Teunissen 
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