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Uitbreiding centrumgebied Berkel en Rodenrijs 
Extra informatiemoment gemeenteraad d.d. 19 januari 2017 
 

 

Rol van de gemeenteraad in het proces 

 Kaders stellen en beleid maken (voorkant) 

 Vaststellen bestemmingsplan (achterkant) 

 Tussentijds informeren/raadplegen tijdens presentatieavonden en met informatiebrieven 

 Jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie 

 

Beleid (vastgesteld door de raad), waarin uitbreiding van het winkelcentrum aan de westzijde is 

verwerkt 

 Centrumvisie Berkel en Rodenrijs (2003) 

 Structuurvisie Lansingerland (2010) 

 Economische Visie 2011-2016 (2011) 

 Bestemmingsplan Centrum Berkel en Rodenrijs (2013) 

 Horecavisie (2014) 

 Mobiliteitsplan (2016) 

 Jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie 

 

Bestemmingsplan Centrum Berkel en Rodenrijs (2013) 

 In het bestemmingsplan Centrum Berkel en Rodenrijs is een uit te werken bestemming ‘Centrum’ 

opgenomen voor het gebied ten westen van de Westersingel. De mogelijkheden uit deze uit te 

werken bestemming zaten al vanaf 2002 in het toenmalige bestemmingsplan ‘Meerpolder’. 

 De mogelijkheden in het geldende bestemmingsplan (2013) zijn ruim, o.a.: 

o wonen (geen maximum aan woningen opgenomen) 

o detailhandel: maximaal 5.500 bvo m² 

o horeca: maximaal 1.000 bvo m² 

o maatschappelijke- en recreatieve doeleinden 

 Omdat het geldende bestemmingsplan alleen mogelijkheden biedt ten westen van de 

Westersingel, en niet direct aansluitend aan het bestaande centrum, wordt voor de uitbreiding 

van het centrumgebied een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. 
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Aanleiding tot uitbreiding centrumgebied 

 Bevolkingsprognose: komende tien jaar toename van 9.000 inwoners 

 Meer inwoners vraagt om meer voorzieningen 

 Marktruimte onderzocht 

 We zetten in op een complementair aanbod en het voorkomen van leegstand 

 Afronden en versterken van het centrum als geheel: niet alleen toename winkelaanbod, ook 

andere voorzieningen waardoor een aangenaam verblijfsgebied ontstaat en het gehele 

winkelcentrum beter functioneert: woningen, leisure, horeca en voldoende parkeergelegenheid. 

 

Aanbestedingsprocedure 

 Best Value Procurement (‘prestatie-inkoop’) in plaats van traditionele aanbesteding 

 Keuze voor een partner in plaats van plan 

 Marktkennis en creativiteit zoveel mogelijk benutten 

 Geen harde randvoorwaarden, maar doelstellingen 

o Een goed functionerend en toekomstbestendig centrum 

o Een compacte ontwikkeling 

o Een stedenbouwkundig verantwoorde ontwikkeling 

o Verkeer en parkeren 

o Duurzaamheid 

o Aanpak, draagvlak en communicatie 

 Kwaliteit > geld 

 Doel: creëren van een aangenaam verblijfsgebied, waarmee het centrum wordt afgerond en 

versterkt 

 Haltermodel verder invullen: na afronding oostzijde (2014), nu westzijde 

 

 
 

 Inschrijving ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep en Waaijer Projectrealisatie als beste 

beoordeeld 

 Momenteel in concretiseringsfase: planuitwerking op hoofdlijnen 

 

Planning 

 Maart/april 2017: samenwerkingsovereenkomst 

 april 2017 – maart 2018: bestemmingsplanprocedure 

 2e helft 2018: start bouw 
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Marktruimte / behoefte 

 Distributieplanologisch onderzoek (DPO, april 2016) 

o Marktruimte dagelijkse goederen ca. 4.600 m² bvo 

o Marktruimte niet-dagelijkse goederen ca. 2.800 m² bvo 

 Koopstromenonderzoek 2016, resultaten bekend op 8 februari 2017, dan opnieuw marktruimte 

berekenen 

 

Plannen ABB/Waaijer 

 1 extra supermarkt (2.500 m² bvo) 

 Bioscoop/vestzaktheater (1.500 m² bvo) 

 Horecapaviljoen aan ‘waterplein’ (250 m² bvo) 

 Daarnaast ca. 2.500 m² aan overige (commerciële) ruimte:  

o winkels, dagelijks en niet-dagelijks 

o horeca 

o evt. maatschappelijk/ontspanning/sport (bibliotheek, fitness) 

 ca. 150 appartementen, waarvan 30% in starterssegment (huur tot 850 euro per maand) 

 voldoende parkeergelegenheid: parkeergarages (ca. 350 plekken), maaiveld (ca. 300 plekken)    

 

Bouwen niet voor leegstand 

 woningbouw veel vraag 

 winkelruimten: 

o ruim binnen berekende marktruimte uit DPO 

o er komen ongeveer 10 à 20 winkels bij, huidig aantal winkelruimten is 131 

o er is ruimte voor 1 extra supermarkt (ongeacht of Jumbo in Nieuwstraat stopt) 

o geen XL formule supermarkt 

o duurzame ontwikkeling: hoge plinten, waardoor functiewijziging winkel <–> woning goed 

mogelijk is 

 onafhankelijke adviescommissie detailhandel (provincie Zuid-Holland) toetst de plannen 

 

Bioscoop 

 Er is een partij met concrete interesse 

 Die partij kent de markt en kan goed inschatten of Berkel een geschikte locatie is 

 Omvang zal worden afgestemd op de behoefte 

 Geen megabioscoop, een aantal zalen kan ook flexibel worden ingezet voor andere functies 

 Bestemmingsplan zal ook andere vormen van leisure mogelijk maken (als aanvulling c.q. 

terugvaloptie) 

 

Gegevens huidig centrum (zoals vermeld in DPO april 2016) 

 22.500 m² bvo aan winkelaanbod totaal 

 8.800 m² bvo dagelijks, 13.700 m² bvo niet dagelijks 

 1.000 m² bvo leegstand (4 winkels) 

 131 winkelruimten (4 leeg) 

 Relatief lage leegstand (3% i.p.v. 8% gemiddeld in Zuid-Holland) 

 Relatief weinig horecagelegenheden (17 i.p.v. 30 voor vergelijkbare centra) 

 

 Plan ABB/Waaijer voorziet in toename van 25% dagelijks en 12,5% niet-dagelijks. 

 

Bergschenhoek en Bleiswijk 

 3 november 2016 heeft de raad de motie ‘3 levendige dorpskernen’ aangenomen, opdracht aan 

college om: 

o ook de leefbaarheid, sfeer van de centra en economische haalbaarheid voor winkeliers 

in Bleiswijk en Bergschenhoek mee te laten wegen bij de verdere plannen omtrent de 

uitbreiding van Berkel Centrum 
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o voor de kernen van Bergschenhoek en Bleiswijk (in onderlinge samenhang van de drie 

kernen) een gelijksoortig onderzoek te doen opdat er ook voor deze twee kernen verder 

beleid ontwikkeld kan worden 

 De motie wordt opgepakt door afdeling EMO (Economie), in overleg met de 

winkeliersverenigingen 

 Het DPO voor Berkel Centrum zal worden aangevuld met een paragraaf over de effecten op de 

andere centra. Vooralsnog is door het adviesbureau (Rho Adviseurs) aangenomen dat het 

toevoegen van aanbod passend binnen de berekende marktruimte niet zal leiden tot (duurzame) 

leegstand in de andere centra.  

 

Woningen 

 In de uitvraag is geen minimum of maximum gehanteerd 

 Huidige plannen: ca. 150 appartementen, waarvan 30% in starterssegment (huur tot 850 euro per 

maand) 

 In regionale woningmarktafspraken (2014) staan 120 appartementen (vrije sector) 

 Gedifferentieerd woningbouwprogramma, o.a. starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren 

 Geen sociale woningbouw. Niet voorgeschreven in uitvraag. Wordt wel gerealiseerd/voorzien op 

andere locaties binnen en nabij centrum. 

 

Parkeren 

 Aantal plaatsen: 

o voldoen aan gemeentelijke parkeernota (wordt ook vastgelegd in bestemmingsplan) 

o pp die nodig zijn voor huidig programma + pp die nodig zijn voor nieuwe programma 

o compensatie 20 pp op het plein bij ’t Vierkantje 

 In huidige plannen ca. 650 parkeerplaatsen: 300 maaiveld, 350 in parkeergarages 

 Geen ondergrondse garage: 

o kostbaar (en dus lagere grondopbrengst) 

o vanuit stedenbouwkundige overwegingen ook niet nodig: parkeergarage wordt uit het 

zich gehaald, omzoomd met woningen en winkels 

o combinatie met maaiveldparkeren biedt keuze, onder andere voor korte bezoeken aan 

het centrum  

 Scholen Oudelandselaan. Dat verkeer en parkeren hoort in principe ook daar plaats te vinden. In 

de praktijk is de situatie ontstaan dat het tijdelijke parkeerterrein aan de Westersingel ook 

wordt gebruikt. Straks wordt dit afgescheiden met een watergang. De mogelijkheid voor ouders 

om straks ook gebruik te maken van de parkeervoorzieningen in het centrumgebied blijft 

gehandhaafd. De uitbreiding van het centrum voorziet in meer parkeergelegenheid dan in de 

huidige situatie. Via een brug (geen auto’s) is er een verbinding tussen de parkeergelegenheden 

(garage en maaiveld) van centrum en de scholen.  

 

Verkeer 

 Verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar scheiden 

 Westersingel wordt langzaam verkeer verbinding 

 Bevoorradend verkeer vanaf de Gemeentewerf, of mogelijk vanaf bovenkant van het plangebied 

via Boerhaavestraat (wordt onderzocht) 

 Belangrijke aandachtspunten: verkeersveiligheid en geluid (wordt onderzocht) 

 

Stedenbouw en beeldkwaliteit 

 In uitvraag geen harde eisen, wel aanbevelingen 

 Inpassen en vormgeven van ruimtelijke dragers die voortkomen uit de relatie met de omgeving, 

zoals het historische lint van de Westersingel, de zichtlijn op de Dorpskerk en de Berkelse plas 

 Hoogtes zoveel mogelijk aansluiten op omliggende bebouwing 

 ‘Woontoren’ (10 laags) in het plan is een rank gebouw, in huidig bestemmingsplan ook een 

dergelijke mogelijkheid opgenomen. Past goed in centrumontwikkeling. 
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 Er wordt, parallel aan het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan opgesteld 

 

Duurzaamheid 

 Duurzaamheid op gebouwniveau (ontwikkelaar) en duurzaamheid in openbare ruimte (gemeente) 

 Toekomstbestendigheid en flexibiliteit 

 Gebouwniveau: 

o Uitwisselbaarheid functies door toepassen hoge plint: bijvoorbeeld winkelruimte 

omzetten naar woning 

o Standaard EPC (winkels 1,7 en woningen 0,4 of lager). Opties aanbieden voor extra 

besparingen, met inzicht in terugverdientijd van de benodigde maatregelen 

o Daktuinen op centrale daken (verbetering leefklimaat en vertragen waterbelasting) 

o Thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikswaarde en toekomstbestendigheid 

beoordelen aan de hand van GPR  

 Openbare ruimte 

o Belevingswaarde centrumgebied: aangenaam verblijfsgebied creëren, meer dan alleen 

aankopen doen (o.a. met ‘waterplein’ en ander plein) 

o Waterberging: plan voorziet door het ‘binnenhalen’ van de Berkelse plas in 4.000 m² 

extra wateroppervlak 

o Waterkwaliteit verbeteren: goede doorstroming water, aanleg rieteilanden in Berkelse 

plas en groene waterranden 

o Groen: het is een centrumplan, dus verstedelijking (en verstening). Wel wordt groen 

gebruikt om verbindingen met de omgeving te creëren, parkeerplaatsen en de 

overgangen naar het water te ‘verzachten’ 

o Bereikbaarheid, voldoende fietsstallingen 

o Ledverlichting, laadpalen, speelvoorziening 

 

Communicatie 

 Winkeliersvereniging 

o Februari 2016: workshop: aandachtspunten voor uitvraag 

o September 2016: toelichting plannen op clubavond winkeliersvereniging 

o Winkeliersvereniging staat positief tegenover een uitbreiding van het centrum en 

tegenover de huidige plannen 

 Omwonenden 

o Maart en november 2016: informatiebrieven 

o November 2016: informatieavond 

 Eindgebruikers 

o (digitale) enquête over invulling programma (november/december 2016) 

 Gemeenteraad 

o Meerdere brieven en presentatieavonden 

 Ook in vervolgproces, o.a. in het kader van de bestemmingsplanprocedure 

 

Grondexploitatie 

 Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding en het te ontwikkelen plan wordt een 

overeenkomst gesloten. Op dat moment kunnen eventuele wijzigingen in financiële zin 

opgenomen worden in de grondexploitatie. 

 Kwaliteit staat voorop. Binnen de kwaliteit die we nastreven, richten we ons op een optimaal 

financieel resultaat. 

 

 


