
 
 

Onderwerp Adviesaanvraag Hornbach Rotterdam 
Voorstel 1. Een positief advies te geven aan de gemeente Rotterdam voor het huisvesten van 

een Hornbach op bedrijventerrein Charloissepoort.  
2. Bijgaande brief met dit advies te verzenden aan de gemeente Rotterdam, met een 

afschrift aan de Adviescommissie Detailhandel van de provincie Zuid-Holland. 

Korte 
motivering  

Samenvatting 
De gemeente Rotterdam heeft op 24 januari een adviesaanvraag ingediend voor het 
vestigen van een grootschalige Hornbach in Rotterdam-Zuid. Naar aanleiding daarvan 
heeft ook de gemeente Nissewaard aangegeven in gesprek te zijn met Bauhaus voor 
een vergelijkbare ontwikkeling. Het onderzoek naar marktruimte en verzorgingsgebied 
wijst uit dat er voldoende ruimte is voor een grootschalige bouwmarkt op de 
Linkermaasoever (Rotterdam-Zuid en omliggende gemeenten), met aanvaardbare 
effecten op andere detailhandel.  
Uit de analyse blijkt dat de twee projecten ruimtelijk vergelijkbaar zijn. Het meest 
significante verschil is dat er nu een complete adviesaanvraag ligt van Rotterdam, met 
een goede onderbouwing en zekerheid, en dat Nissewaard nog in de initiatieffase zit 
met een grotere onzekerheid over de slagingskans. Daarom wordt voorgesteld om een 
positief advies te geven op het voorgestelde plan. Dit besluit betekent wel dat er op 
korte termijn in het verzorgingsgebied van de Hornbach waarschijnlijk geen marktruimte 
resteert voor een grootschalige Bauhaus in Spijkenisse. 
 
Aanleiding 
Rotterdam is door bouwmarktketen Hornbach benaderd met een initiatief op 
bedrijventerrein Charloissepoort aan de Driemanssteeweg in Charlois. De beoogde 
locatie is op dit moment in gebruik, en zal bij ontwikkeling van Hornbach bestaan uit een 
grootschalige bouwmarkt van 8.325 m2 winkelvloeroppervlak (wvo) met 2.620 m2 wvo 
tuincentrum (samen circa 11.000 m2). Aangezien de locatie momenteel geen 
detailhandelsbestemming heeft en de toevoeging meer dan 1.000 m2 buiten een 
winkelcentrum betreft, is dit initiatief voor regionale afstemming bij de MRDH 
aangeboden. 
 
Naar aanleiding van de adviesaanvraag heeft de gemeente Nissewaard aangegeven in 
gesprek te zijn met Bauhaus voor eveneens een grootschalige vestiging van 14.000 m2 
bvo op het Haventerrein in Spijkenisse (circa 10 á 11.000 m2  wvo), eveneens inclusief 
een tuincentrum. Deze twee initiatieven liggen 11 kilometer van elkaar, en hebben een 
vrijwel geheel overlappend verzorgingsgebied. Het initiatief van Bauhaus is daarom in 
de beoordeling van de Rotterdamse adviesaanvraag meegenomen. 
 
Regionaal beleid in Strategie Werklocaties 
In de regionale toetsing wordt gekeken of ontwikkelingen bijdragen aan optimalisering 
van de bestaande verzorgingsfunctie, of er sprake is van onaanvaardbare 
structuurverstorende effecten op bestaande perspectiefrijke winkelgebieden (door 
middel van leegstand) en of er sprake is van opschaling van de verzorgingsfunctie 
(lokaal, regionaal, bovenregionaal) binnen de bestaande regionale winkelstructuur. Een 
aanvaardbare omzetdaling voor andere ondernemers valt onder het ondernemersrisico, 
en is geen criterium om ordenend in te grijpen.1 
 

                                           
1 De Europese Dienstenrichtlijn staat het niet toe om winkels te weigeren op basis van gebrek aan 
economische ruimte, of bijvoorbeeld het failliet gaan van andere winkels. Wat gemeenten nog wel mogen, 
is ordenen op basis van ruimtelijke criteria, waaronder leegstand. 
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Marktruimte en verzorgingsgebied bouwmarkten2 
Eind 2017 heeft Rotterdam de mogelijkheden voor uitbreiding van bouwmarkten en 
tuincentra in beeld laten brengen, met onder meer de volgende conclusies:  
• Schaalvergroting en modernisering van bestaand bouwmarktaanbod is positief voor 

de kwaliteit van het aanbod in de regionale detailhandelsstructuur.  
• Toevoeging van een grootschalige bouwmarkt aan de zuidkant van de Maas is 

kansrijk en levert een bijdrage aan de kwaliteit van het aanbod. De maximale 
uitbreidingruimte voor de gehele regio is 10.000 m2 wvo nu tot 20.000 m2 in 2025. 

 
Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar de beoogde Hornbach en een concept-
bestemmingsplan opgesteld. Het Distributieplanologisch onderzoek (DPO) rekent met 
het primaire verzorgingsgebied van Rotterdam Zuid en de zuidelijke randgemeenten 
(Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Nissewaard). In dat gebied is een 
marktruimte voor de bouwmarkt van 3.100 m2 wvo nu tot 10.300 in 2027. Het 
secundaire verzorgingsgebied is groter. In opdracht van Bauhaus is ook onderzoek 
verricht. Dit rapport rekent met net een andere systematiek en komt tot een groter 
verzorgingsgebied en marktruimte. Daar is nu huidige ruimte gezien van 6.600 m2 
wvo. 3 
 
De omzeteffecten van één nieuwe grootschalige bouwmarkt op de stedelijke 
linkermaasoever zijn toegerekend naar het primaire verzorgingsgebied. Theoretisch is 
er sprake van 8% verdringingseffect vanaf 2021 (verwachte opening Hornbach). Door 
bevolkingsgroei en koopkrachtbinding nivelleren deze effecten tot marginaal in 2027. De 
conclusie is dat hier sprake is van een evenwichtige marktsituatie. Dit betekent ook dat 
er met de huidige kennis in dit verzorgingsgebied waarschijnlijk geen ruimte is voor een 
tweede initiatief op korte afstand. 
 
Ruimtelijk-kwalitatieve overwegingen 
Naast een kwantitatieve berekening, zijn er uiteraard ook ruimtelijk-kwalitatieve 
aspecten (vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening) die meewegen in de 
onderlinge vergelijking. Daarbij spelen de volgende vraagstukken: 
1. Is de locatie onderdeel van stedelijk gebied of te verstedelijken gebied? Dit geldt 

voor beide initiatieven, maar de Hornbach bevindt zich wel midden in het stedelijk 
verzorgingsgebied, en Bauhaus meer perifeer. Het verzorgingsgebied van Bauhaus 
bedient daarmee ook Voorne Putten en mogelijk Oud-Beijerland. 

2. Huisvest het gebied nog andere publieksgerichte voorzieningen met een 
vergelijkbaar (regionaal) verzorgingsbereik, zoals bestaande bouwmarkt of 
tuincentrum, bouwgroothandel of foodservice-bedrijven? Dit geldt voor beide 
initiatieven, maar Charloissepoort is wel een veel groter en diverser terrein. 

3. Is er sprake van een functiewijziging? Dit geldt voor beiden, maar voor de Hornbach 
wijkt de nieuwe functie aard en ruimtelijke uitstraling nauwelijks af van de huidige 
situatie.  

4. Is het onttrekken uit het aanbod van bedrijventerreinen problematisch? Beide 
gebieden zijn het werkmilieu klassiek kleinschalig, waarvoor op de Linkermaasoever  
een overaanbod kan ontstaan in de periode tot 2035 (marktanalyse Ecorys, 2018). 
De wijziging van het gebruik van deze locatie is daarmee in lijn met de regionale 
programmeringsafspraken zoals vastgelegd in de Strategie Werklocaties MRDH. 
Aangezien Charloissepoort én de locatie in Spijkenisse geen hoge milieucategorie 
hebben of watergebonden zijn, is ook voor de provincie compensatie niet 
noodzakelijk.  

5. Is de functiewijziging een verbetering van de uitstraling van het bedrijventerrein? Dit 
geldt voor beide initiatieven. Voor Charloissepoort verandert de locatie van een 

                                           
2 Uit de beschikbare onderzoeken blijkt een aanzienlijke marktruimte voor tuincentra, al dan niet in 
combinatie met bouwmarkten. Onderhavige afweging gaat daarom vooral in op het bouwmarktaanbod. 
 
3 Een DPO is een goed instrument voor een kwantitatieve uitspraak over uitbreidingsmogelijkheden van 
het winkelaanbod. Deze berekening is echter wel gebaseerd op een groot aantal aannames. Dit betekent 
dat een DPO een goede indruk geeft van de marktruimte in een gebied, maar geen zekerheid. 
 



 
parkeerplaats van autodealer naar grootschalige publieksfunctie. In Spijkenisse is de 
ontwikkeling een aanzienlijke verbetering van de stadsentrée.  

6. Is er een goede ontsluiting? Uit het verkeerskundig onderzoek van Goudappel 
Coffeng komt naar voren dat het parkeeraanbod van de Hornbach door de 
aansluiting op de A15 ruim voldoende is, en de verkeersafwikkeling goed. Voor de 
Bauhaus is nog geen verkeerskundig onderzoek gedaan. 

 
De conclusie is dat er weinig zwaarwegende ruimtelijk-kwalitatieve verschillen zijn 
tussen de beide locaties. 
 
Planstatus van het initiatief 
Bovenstaande betekent dat er twee initiatieven zijn met een vergelijkbare kwantitatieve 
en kwalitatieve aspecten. Het enige duidelijke verschil is de status van de 
planontwikkeling. 
 
Rotterdam heeft in 2014 een eerste en in 2017 een tweede marktonderzoek gedaan 
naar de doe-het-zelf-markt, en daarbij een duidelijke prioriteit uitgesproken voor een 
grootschalige bouwmarkt in Rotterdam-Zuid. Na verschillende locaties ondersteunt 
Rotterdam nu het project in Charloissepoort. Er ligt nu een regionaal marktonderzoek, 
aanvullend DPO, voorlopig koopcontract, verkeerskundig onderzoek en concept-
bestemmingsplan. Rotterdam heeft een complete adviesaanvraag (145 pagina’s) 
ingediend voor een goede ontwikkeling op een goede plek. 
Nissewaard heeft het Haventerrein aangemerkt als transformatielocatie, en wil daar 
graag een kwaliteitsverbetering. Naast woningbouw past het Bauhaus-initiatief daar 
goed. Het proces is echter nog in de initiatieffase, met een begin van een onderbouwing 
(7 pagina’s) en een onzekere uitkomst. 
 
De MRDH heeft een adviesaanvraag ontvangen van de gemeente Rotterdam en de 
beoordeling daarvan langs het afwegingskader detailhandel leidt tot een positief advies. 
Het project is een verrijking van het aanbod en heeft geen onaanvaardbare effecten op 
de detailhandelsstructuur. Het is onjuist om de afhandeling van dit verzoek minimaal 
een jaar te vertragen. Dit besluit betekent wel dat er waarschijnlijk op korte termijn in het 
verzorgingsgebied van de Hornbach geen marktruimte resteert voor een grootschalige 
Bauhaus in Spijkenisse.  
 
Het resultaat van de regionale afstemming is daarom een positief advies. Bijgaande 
brief geldt als positief advies van de bestuurscommissie EV MRDH.  

Financiën n.v.t. 
Juridisch Het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Hornbach vereist regionale afstemming 

en advies, aangezien het een ontwikkeling betreft van meer dan 1.000 m2 in de 
periferie. De adviesaanvraag voldoet aan  
eisen van het Afwegingskader Detailhandel. 

Communicatie Na akkoord door de bestuurscommissie wordt de adviesbrief verzonden naar de 
gemeente met een afschrift aan de provinciale Adviescommissie Detailhandel. 

Bijlagen 1. Adviesaanvraag Rotterdam voor Hornbach Charlois 
2. Notitie marktruimte Bauhaus Spijkenisse 
3. Adviesbrief MRDH aan gemeente Rotterdam inzake Hornbach Charlois 

Gevolgde 
procedure 

Ambtelijk overleg Werkgroep Detailhandel inzake Hornbach 11 februari 
en overleg Nissewaard – Rotterdam op 25 februari. 

Zienswijzetermijn n.v.t. 
Adviescommissie n.v.t. 

Verdere 
procedure 

Zienswijzetermijn n.v.t. 
Adviescommissie n.v.t. 
Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur n.v.t. 
Anders, te weten n.v.t. 

Openbaar besluit ja  Contactpersoon Gert de Visser 
Wet. bekendmaking nee  Telefoonnummer 06 17029931 
 


