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Geachte mevrouw Kathmann, 
 
In Rotterdam wordt al jaren gewerkt aan de optimalisatie van verschillende winkelgebieden en 
de stedelijke detailhandelsstructuur. Vanuit de regionale bediening van consumenten ligt de 
focus vooral op de Binnenstad en de grote regionaal verzorgende centra Alexandrium en 
Zuidplein. Stedelijk ligt daarnaast ook de aandacht op de andere winkelgebieden zoals 
benoemd in het Rotterdams Detailhandelsbeleid. In het stedelijk en regionale 
detailhandelsbeleid staat concentratie in de winkelgebieden centraal, maar kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt voor bouwmarkten en tuincentra.  
 
Rotterdam is door bouwmarktketen Hornbach benaderd met een initatief op bedrijventerrein 
Charloisepoort aan de Driemansteeweg in Charlois. De beoogde locatie wordt op dit moment 
in gebruik genomen door Jet Cars en zal bij ontwikkeling van Hornbach bestaan uit een 
bouwmarkt van 8.325 m2 wvo met 2.620 m2 wvo tuincentrum, plus een drive in (waarvan 
2.462 m2 overdekt). Vanuit de stedelijk context is de grondhouding van de gemeente 
Rotterdam positief ten aanzien van dit initiatief. 
 
Aangezien de locatie momenteel geen detailhandelsbestemming heeft en de toevoeging meer 
dan 1.000 m2 buiten een winkelcentrum betreft, wordt dit initiatief middels deze brief voor 
regionale afstemming bij de MRDH aangeboden.  
 
Context Bouwmarktsector Rotterdam en regio 
De detailhandel is een sector in beweging. Op het abstractieniveau van zowel provincie, 
stadsregio als gemeente wordt al enige tijd geconstateerd dat er in zijn algemeenheid (in 
kwantitatieve zin) te veel detailhandelsmeters zijn. Dit is een belangrijke reden voor de 
provincie Zuid-Holland om toevoeging van meters zoveel mogelijk te beperken. Aan de andere 
kant zijn er trends van verdergaande schaalvergroting van retail en winkelgebieden en is het 
belangrijk om aan te blijven sluiten bij de wens van de consument. Deze discussie speelt ook 
voor de doe-het-zelf en bouwmarktsector in het bijzonder. De gemeente Rotterdam heeft 
daarom in 2014 en meer recent in 2017 aan adviesbureau BRO (zie bijlage 1) gevraagd om de 
distributieve mogelijkheden voor uitbreiding van bouwmarkten en tuincentra in beeld te 
brengen voor Rotterdam en de regio. Een belangrijke reden hiervoor was om als gemeente 
gerichter en onderbouwd een standpunt in te nemen ten aanzien van verschillende 
ontwikkelinitiatieven. 
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Op basis van de rapportage van BRO is het volgende geconstateerd:  
  

• Schaalvergroting en modernisering van bestaand bouwmarktaanbod is positief voor 
de kwaliteit van het aanbod in de Rotterdamse detailhandelsstructuur.  

• Op basis van het rapport van BRO is toevoeging van een grootschalige bouwmarkt 
aan de zuidkant van de Maas kansrijk en levert het een bijdrage aan de kwaliteit van 
het aanbod. Deze kansen zien zij niet direct aan de Noordkant van de Maas. 

• Aan de noordkant van de Maas ziet BRO ten behoeve van Overschie en Hillegersberg 
Schiebroek kansen voor een moderne reguliere bouwmarkt (3.500 m2 wvo – 7.500 
m2 wvo).  

• De maximale uitbreidingruimte voor de doe-het-zelf branche (DHZ) Rotterdam (en 
regio) op de korte termijn (2017) is gesteld op ca. 10.000 m2 wvo. Tot 2025 is er ca. 
20.000 m2 wvo uitbreidingsruimte. 

 
De conclusies van de studie naar de bouwmarktsector hebben ertoe geleid dat verschillende 
initiatieven vroegtijdig zijn gestopt en dat meer focus is gelegd op de kansrijke initiatieven. 
Daarbij is de beslissing genomen dat wanneer er zich een kansrijk initatief zou aandienen voor 
een grootschalige bouwmarkt, de focus moet liggen op Rotterzam Zuid vanuit kansen en 
marktgebied. 
 
Onderbouwing initiatief Hornbach Driemansteeweg 
De beoogde locatie wordt op dit moment in gebruik genomen door Jet Cars en zal bij 
ontwikkeling van Hornbach bestaan uit een bouwmarkt van 8.325 m2 wvo met 2.620 m2 wvo 
tuincentrum, plus een drive in (waarvan 2.462 m2 overdekt). Dit concept komt in grote lijnen 
overeen met andere Hornbach vestigingen in het land.  
 
Het initiatief van Hornbach sluit aan op de lijn die naar aanleiding van de BRO rapportage in 
2017 gemeentelijk is ingezet. De grondhouding ten aanzien van toevoeging van een 
grootschalige bouwmarkt op Zuid is daarmee voor Rotterdam in principe positief. Door de 
vestiging wordt naar verwachting bijgedragen aan de versterking en kwaliteit van het aanbod 
in de Rotterdamse detailhandelsstructuur en voorzieningenstructuur.  
 
Ter onderbouwing van de plannen is op verzoek van de gemeente Rotterdam door de 
initiatiefnemer onderzoek laten verrichten naar de regionale behoefte door adviesburea Stec. 
Tevens is in opdracht van initiatiefnemer een conceptbestemmingsplan opgesteld. 
Adviesbureau Stec heeft dit onderzoek uitgevoerd en komt daarbij tot de volgende conclusies: 
 

• In de rapportage van Stec wordt beargumenteerd wat de functie van de voorgestelde 
Hornbach in stad en regio wordt. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit 
Rotterdam Zuid en de zuidelijke randgemeenten. Door afstand en barrières is het 
secundaire marktgebied de overige voormalige stadsregio Rotterdam. 

• Ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking concludeert Stec dat 
weliswaar sprake is van een functiewijziging, maar dat de nieuwe functie naar aard en 
ruimtelijke uitstraling niet of nauwelijks afwijkt van de functie die is toegestaan op de 
op de locatie van de voorziene ontwikkeling. Omdat met de afname van het aantal 
vierkante meters bruto vloeroppervlak geldt dat de nieuwe bouwmarkt annex 
tuincentrum niet voorziet in een toename van het planologisch ruimtebeslag, wordt 
geconstateerd dat geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gezien de 
aard en omvang van de ontwikkeling wordt in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening gelet op de (regionale) behoefte en eventuele leegstandseffecten wel 
getoetst aan de ladder. 
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• Op basis van de verzorgingsfunctie, het aanwezige aanbod en de verwachte 
ontwikkelingen ten aanzien van inwonertal en bestedingen is de ruimtelijke behoefte 
voor toevoeging van een grootschalige bouwmarkt in beeld gebracht. Er lijkt 
voldoende ruimte in de markt te zijn voor deze ontwikkeling, waarmee een regionale 
behoefte kan worden onderbouwd.  

• De effecten van het initiatief op het mogelijke ontstaan van onaanvaardbare ruimtelijke 
effecten in het verzorgingsgebied lijken beperkt te zijn. Berekend is dat het 
kwantitatieve omzeteffect op korte termijn ca. 8% bedraagt, maar dat dit door groei 
richting 2027 afneemt naar 0%. Deze effecten zullen naar verwachting geen effect 
hebben op een duurzame ontwrichting van de verzorgingsstructuur, maar er kan wel 
een omzetverschuiving plaatsvinden van bestaande aanbieders. Naar verwachting zal 
de ontwikkeling niet leiden tot onaanvaardbare leegstand.  

 
Gemeentelijke conclusies ten aanzien van initiatief Hornbach 

• Het detailhandelsbeleid zet in op concentratie van detailhandel van in 
toekomstbestendige winkelgebieden. Voor bouwmarkten en tuincentra is in het beleid 
een uitzondering gemaakt. In overeenstemming met het regionale detailhandelsbeleid 
geldt dat vestiging van tuincentra en bouwmarkten buiten de aangewezen gebieden 
bespreekbaar is. Deze twee branches krijgen binnen de structuur een bijzondere 
positie. Het uitgangspunt is efficiënt ruimtegebruik en aansluiting bij andere 
voorzieningen.  

• Vanuit ruimtelijk economisch opzicht en de verzorgingsfunctie voor Rotterdam Zuid 
wordt deze ontwikkeling positief gewaardeerd. De mogelijke ontwikkeling van 
Hornbach zal tevens een groot aantal arbeidsplaatsen toevoegen aan Rotterdam Zuid. 

• Op basis van de in opdracht van de gemeente uitgevoerde studie naar de kansen in 
de bouwmarktsector (Bijlage 1), alsmede de door initiatiefnemer aangeleverde 
onderbouwing (Bijlage 2), is aannemelijk gemaakt dat er een regionale behoefte is 
voor de ontwikkeling van deze grootschalige bouwmarkt. Hiermee voorziet het in de 
consumentenverzorging in het gebied. Naar verwachting zal dit niet leiden tot 
onaanvaardbare leegstand. 

• De locatie is gelegen op bedrijventerrein Charloisse Poort, waar in de huidige situatie 
diverse PDV vestigingen en auto-dealers zijn gevestigd. ABC-detailhandel wordt in het 
bestemmingsplan Charloisse Poort toegestaan. In de huidige situatie is deze locatie 
binnen Charloisse Poort een niet-watergebonden locatie met een maximale 
milieucategorie van 3.2. Het bruto oppervlakte van dit terrein is ruim meer dan 1 
hectare. Hoewel er voor deze specifieke locatie geen regionale afstemming heeft 
plaatsgevonden blijkt uit de vraag-aanbod analyse van Ecorys in opdracht van MRDH 
(2018) dat er in de regio (marktgebied linkermaasoever) voor dit type werkmilieu 
(Klassiek Kleinschalig) een overaanbod gaat ontstaan in de periode tot 2035. De 
wijziging van het gebruik van deze locatie is daarmee in lijn met de regionale 
programmeringsafspraken zoals zijn vastgelegd in de Strategie Werklocaties MRDH. 
Aangezien dit een zichtlocatie betreft, is verbetering van de uitstraling (imago van het 
bedrijventerrein) zeer wenselijk voor alle gevestigde bedrijven. 

 
De gemeente Rotterdam staat positief tegen deze ontwikkeling en verzoekt de 
bestuurscommissie EV van de MRDH  om eveneens positief te adviseren op deze 
ontwikkeling. 
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Bijlagen 
Om een goede afweging te kunnen maken is in de bijlagen voor u opgenomen: 

• Bijlage 1 - BRO afweging behoefte bouwmarkten en tuincentra Rotterdam 
• Bijlage 2 - STEC onderbouwing Ladder nieuwbouw Hornbach Rotterdam 
• Bijlage 3 - visualisatie Hornbach_Rotterdam 
• Bijlage 4 - Concept bestemmignsplan Hornbach Driemansteeweg 

 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt om te kunnen komen tot 
een positief oordeel aangaande het initiatief voor de ontikkeling van een grootschalige 
bouwmarkt aan de Driemansteeweg.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mark Sutherland 
Gebiedsaccountmanager 
Stadsontwikkeling  
 

 

 


