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AANGETEKEND
Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen
t.a,v, de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Postbus 1

6400 AA HEERLEN

tevens per e-mail: h.notermans@heerlen.nl

Plaats, datum:
Ons kenmerk:
Betreft:

Uw kenmerk:

Afzender:
Telefoon:
o20 5736 776

Amsterdam, 14 rnei 2019
43134162t54O2.L
Zienswijze voortontwerp Cityplan Heerlen
z-t9205866

mr. dr. M. Klijnstra, advocaat en paftner
Fax: E-mail:
020 5736 886 m.klijnstra@lexence.com

Geachte mevrouw Notermans,

Ap 24 april 2019 diende ik namens cliënte NSI Vastgoed een pro forma zienswijze in tegen
het voorontwerp bestemmingsplan "Cityplan Heerlen" d.d. 11 maaft 2019 (bekendgemaakt:
11 maart 2019).

Bij brief van 1 mei 2019 stelde u mij een termijn om de gronden van de zienswijze aan te
vullen. Per e-mail van 13 mei 2019 gaf u te kennen dat de aanvullende gronden van de
zienswijze op L4 mei 2019 ingediend mochten worden. Bijgaand zend ik u tijdig de
aanvullende gronden van de zienswijze, naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs.

Een kopie van de zienswiJzen stuur ik u tevens per e-mail

Met groet,

Ozturk

Amstelveensewêg 5OO, 1O81 KL Amstêrdam
Postbus 75999,1O7O AZ AmsteÍdam. Ncdêrtênd

T: t3l (O)2O 5736 736
E: inío(@lexence.com

F:+31(o)2Oa73673?
W: www.lêxence-coíi

KvK: 34191O6a - btw: NL8120012t7SO1
14èmbeí of Meritas Law Firms Worldwide

Op alle dienstveÍlening door of namens Lexencê NV. zijn exclusief vàn toepassktg de àlgerlene voorwaarden van Lêxênce N,V-, gedêponeêrd baj het hèndelsíegisterte Amsterdêm onde. nummer 34191o68. Dê algemene voorwaaÍden bevà!tên êen aansprèkelijkheidsbêperking, wotden op uerzoek vêrgtrékt en zijn te vanden opwww.lexencêcom Alleopdrachtenv/oídên,metterzijdêstelllngvanêrtikelen71404,7:4O7 lld2etrit4ogBW,uitstuttendaarrvaardenuitgevoerddóárLexenceNV.
All se.vrces by or on behall oÍ Lexênce N,V. êíe exclusively governêd by the genêral teíms and condiuons dêpositêd with the trêde registêr in Íhe Nethertandsunder number 3419lo6s. fhe generàl têrms and conditions contain a Iimilàtion ol liàbility, witl be sent on requêst and are to be fouÀd o, www.texence.com,Undêr exclusion of Sections 4o4, 4o7(2) and 409 of Book 7 of thê Dutch Civil Code. all asiignmeots will be excluslvely accepted and pêrformed by Lexence N.v.



Lexence
;itrocêtfi lr trcíarissoÁ

College van burgemeester en wethouders van Heerlen
Datum van indiening; 14 mei 2019

ZIENSWTJZEN (AANVULLING GRONDEN)

inzake:

de besloten vennootschap NSMSTGOED B.V.
gevestigd te Hoofddorp
reclamant,
advocaat/gemachtigden: mr. dr. M. Klijnstra en mr. T.G. OztUrk

tegen

HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEERLEN,
verweerder,

het voorontwerpbestemmingsplan "cityplan Heerlen" d.d, 11 maart 2019
(bekendgemaakt: 11 maaÍt 2019) dat van 14 maart 2019 tot en met 25
april 2019 ter inzage heeft gelegen.

Betreffende:
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1 INLEIDING
1'1 Namens de besloten vennootschap NSI Vastgoed B.V. (NSI) is op 24 april 2019 een

pro forma zienswijze ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan "Cityplan
Heerleni (het bestreden besluit). Een kopie van de bekendmaking van het
bestreden besluit ts als bijlage I aangehecht bij de pro forma zienswijze.

t'2 Bij brief van 1 mei is een termijn gesteld tot uiterlijk 14 meivoor het aanvullen van de
gronden. Deze gronden worden thans derhalve tiJdig aangevuld.

2 NSI IS BELANGHEBBENDE
2'L NSI is eigenaar van winkelcentrum 't Loon. Dit winkelcentrum is gelegen in het gebied

waarvoor het voorontwerpbestemmingsplan "Cityplan Heerlen" is vastgesteld. NSI is
daarom direct belanghebbende bij het voorontwerpbestemmingsplan. Een kopie van
het uittreksel uit het handelsregister is biJgevoegd als bijlage 2. Een kopie van het
uittreksel uit het Kadaster is aangehecht als bijlage 3.

3 GRONDEN
3.1 Het (voorontwerp)bestemmingsplan "citpyplan Heerlen" vervangt het

bestemmingsplan "Het Loon", dat is vastgesteld op 1 oktober 1995. Een nadere
bestudering leert dat de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het winkelcentrum ,t
Loon ernstig worden beperkt.

3.2 Deze zíenswijze richt zich op alle planonderdelen die beperkingen teweegbrengen in de
gebruiks- en bouwmogelijkheden voor winkelcentrum 't Loon. Daartoe behoren in elk
geval de beperking dat er slechts twee supermarkten gerealiseerd mogen worden en
de aanwijzing van (een gedeelte van) het winkelcentrum als'gebiedsaanduiding:
wetgevi n gszone-balansgebied deta ilhandel,.

Voorontwerpbestemmingsplan Cityplan Heerlen
3'3 Hieronder is een uitsnede opgenomen uit het (voorontwerp)bestemmingsplan, waarop

winkelcentrum't Loon is te zien:
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Beperking tot twee supermarkten
3.4 Artikel 8, lid 8.1, sub 8.1.1 onderf van de planregels bepaalt dat binnen de voor

'Gemengd-Loon' aangewezen gronden maximaal twee supermarkten met een
gezamenlijk bruto-oppervlakte van maximaal 4350 m2 is toegestaan. NSI kan zich
niet verenigen mêt deze beperking. Winkelcentrum 't Loon is immers gelegen in het
(kern)winkelgebied van de binnenstad en heeft zich ontwikkeld tot een
boodschappencluster waar snel en doelgerÍcht gewinkeld kan worden. Ook in de
toelichting bij het (voorontwerp)bestemmingsplan wordt benoemd dat de potentie
voor de toekomst van 't Loon wordt gezien als een "boodschappencluster naast het
bestaan van het kernwinkelgebied in de binnenstad". Het vervolgens beperken van
het aantal supermarkten spoort hier niet mee . NSI verzoekt uw college daarom om
het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen zonder artikel 8, lid g,1, sub g.1.1onder
f van de planregels.

Ge biedsaa ndu id i ng ; wetgevingszone- ba la nsgebied detaitha n det
3.5 Verder wijst het (voorontwerp)bestemmingsplan een gedeelte van het winkelcentrum

aan als'gebiedsaanduiding: wetgevingszone-balansgebied detailhandel', Deze
aanduiding heeft tot gevolg dat de gebruiksmogelijkheden van (dit deel van) het
winkelcentrum op twee manieren onevenredig wordt beperkt,

3.6 In de eerste plaats wordt het gebruik ten behoeve van detailhandel beperkt tot
uitsl.uitend de begane grond (artikel 27, lid 27.2, onder a, van de planregels). Dit is
nieuw, nu het huidige bestemmingsplan "Het Loon" een dergelijke beperking niet
kent. NSI kan zich niet verenigen met deze beperking en verzet zich hiertegen. De
eerste verdieping van het betreffende gedeelte van het bestemmingsplan wordt
momenteel namelijk al door twee belangrijke huurders gebruikt ten behoeve van
detailhandel, te weten de BCC en C&A. De eerste verdieping van dit gedeelte van
winkelcentrum't Loon is dan ook volledig gericht op detallhandel. Bovendien
amoveert de onderhavige planregel het huidige gebruik zonder duidelijke, ruimtelijke
afweging, terwijl het (voorontwerp)bestemmingsplan bovendien niet duidelijk maakt
wat op de eerste verdieping wél zou zijn toegestaan. Het
(voorontwerp)bestemmingsplan is op dit punt onduidelijk en raakt NSI onevenredig
in haar eigendoms- en commerciële (verhuur)belangen.

3'7 Daarnaast beperkt het (voorontwerp)bestemmingsplan de horecamogelijkheden
ingrijpend door horeca alleen te staan voor zover dit ondergeschikte horeca van
categorie 1 betreft, wederom uitsluitend op de begane grond, en verder rnet een
maximale oppervlakte van 30o/o van de grondvloeroppervlakte en met de beperking
tot maximaal 20 zitplaatsen (artikel 27 , lid 27.2, onder b, van de planregels, Het is
NSI niet duidelijk waarom deze beperking in ruimtelijk opzicht noodzakelijk is, terwijl
zij juist een groot belang heeft bij de mogelijkheid van vestiging van
horecavestgingen. Het (voorontwerp)bestemmingsplan definieert verder niet nader
wat onder'zitplaatsen'moet worden verstaan. Voor NSI is het onduidelijk wanneer
sprake is van een zitplaats. De planregel is op dit punt onduidelijk en daardoor
rechtsonzeker.
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3.8 Samengevat worden de gebruiksmogelijkheden van winkelcentrum't Loon ernstig
beperkt door de'gebiedsaanduiding: wetgevingszone-balansgebied detailhandel',
terwijl een duidelijke motivering voor deze keuze niet wordt gegeven, Uit de
toelichting bij het (voorontwerp)bestemmingsplan volgt dat geanticipeerd wordt op
beleid dat nog moet worden vastgesteld. Daarbij wordt verwezen naar de
Structuurvisie Heerlen 2035 :

"Winkelcentrum 't Loon: gelegen naar het (kern)winkelgebied van de
binnenstad van Heerlen, ontwikkelt 't Loon zich steeds meer tot een
boodschappencluster waar snel en doelgericht gewinkeld kan worden. De
potentie voor de toekomst van 't Loon wordt dan ook gezien als
boodschappencluster naast het bestaan van het kernwinkelgebied in de
binnenstad voor meer het funshoppen. Daarnaast heeft de locatie van ,t Loon
vanwege zijn strategische ligging de potentie om uit te groeien tot een moderne
stadspoort. voor de pre?ieze toekomstlge invulling van 't Loon worglt-ln de
structuurvisie aan?ekondlad dat een aanvullende visie zal worden ontwlkkeld.
ter nadere uitwerklng van de wenselijk geachte profÍtering van ,t Loon
( bogdscha ppencl uster en moderne sta dspoart).',

3'9 Echter, de aanvullende visie waarnaar wordt verwezen in de Structuurvisie Heerlen
2035 is nog altijd niet opgesteld. Dit maakt dat er nog onduideliJkheid bestaat over
de precieze profilering voor't Loon die door de gemeente wenselijk wordt geacht.
Derhalve is het onevenredig om bij voorbaat al het huidige gebruik van het
shoppingcenter te beperken, zonder dat het precieze beleid voor het shoppingcenter
't Loon wordt afgewacht. Hiermee wordt ten onrechte onrust gecreëerd onder
(potentiële) huurders, hetgeen zeer schadelijk is voor het winkelcentrum.

4 CONCIUSTE
4.L NSI verzoekt uw college rekening te houden met de bovengenoemde zienswijze, af te

zien van de beperking van het aantal supermarkten en tevens af te zien van de
aanwijzing van het shoppingcenter't Loon als'aanwijzingsgebied: balansgebied
detailhandel'

II.

MET VERiZOEK:

de zienswijzen gegrond te verklaren;
niet tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan over te gaan, dan wel het
ontwerpbestemmingsplan vastte stellen zonder artikel 8, lid 8.1, sub 8.1.1 onderf van
de planregels en zonder de aanwijzing van het shoppingcenter't Loon met
'gebiedsaanduiding: balansgebied detailhandel.
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Deze zaak wordt behandeld door mr. dr. M. Klijnstra en mr. T.G. Oztrirk van Lexence N.V.
Advocaten & Notarissen, Postbus 75999, LoTo AzAmsterdam, telefoon: 020-5736 736,fax
020-5736 886.

A
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OVËR:ZICHT VAN DE BIJLAGEN:

2, Een kople van het uittreksel uit het handelsregister van NSI.
3. Een kople van de statuten van NSI.
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