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Beueft Factory Outlet Center (FOC) Bleizo

Geacht college,

De Nedetlandse Vereniging van Binnenstedelijke Ondernemers (I.JVBO) is een koepel
waarbíi ondernemersvetenigingen uit een aantal gÍote steden in ons Iand zljn aangesloten.
De N\IBO komt op voor het belang van vitale binnensteden. Om dit te bererken, wordt
onder andere ingespeeld op de dynamiek in de detailhandei. Eén van de mogelijkheden
daartoe is doot detailhandel ruimte te geven voor vernieuwing (dus ook nieuwbouwl) en
tevitalisering van winkelgebieden. Echter aan nieuwbouw behoten rvel eisen te worden
gesteld.

Met betrekking tot Bleizo noemen wij daartoe de volgende vier elementen:

1. Geen verstoring van de verzorgingsstÍuctuur
Uit de effectenanaiyse die onder andere door de onderzoekbuÍeaus BRO en EIM inzake de

plannen voor hct FOC zijn verli.cht, biiikt dat de komst van het FOC de
verzorgingsstÍuctuuï in de regio Zoetetmeet en Lansingedand niet noemenswaardig
aaÍrtast. In deze studies wordt melding gemaakt van omzetvetliezen van "slechts" 3oh of
minder in de non-foodsector. \Wordt er evenwel nader ingezoomd op de sector mode, dan
blijken de effecten veel groter, namehlkTo/o.

Mode is één van de dragende pijlers waarop de aantrekkelijkheid van de binnenstad rust.
De effecten van het FOC op de binnenstad zijn daarmee onacceptabel groot.
Leegstand zalhetgevolg zijn! Leegstandvan panden in de binnenstad hebben op de

uitstraling vafl een stad een r,'eel grotere impact dan ieegstand eiders.

2. Locatie in relatie tot type winkelgebied
De binnenstad is primair het domein vooÍ Íecreatief winkelen. Boodschappen worden
vooral gedaan in de wijk- en buurtwinkelcenta, temijl detailhandel op perifere locaties
rvordt gekenmerkt door doelgerichte aankopen. In deze rypologie wordt het ankerpunt
gevormd door de binnensteden. De beide andere categorieën winkelgebieden zijn daaraan
complementair.
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Het FOC richt zich in belangrijke mate op het (hogere) modesegment en komt te liggen
binnen een straal vaÍr amper enkele tot 30 kilometers van de binnenstederr van Den Haag,
Delft, Zoetermeer eo Rotterdam. FOC Bletzo tàst, zo stellen wij vast, in directe ztn de

positie van de omliggende binnensteden a tr.

3. Heldet concept en handhaving daarvan
IJíii benvijfelen in hoge mate de houdbaarheid van het concept: geen regulier aanbod in het
hogere modesegmeÍrt, maar een aanbod in second best artikelen; afgepdjsd en rijp voor de

opruiming. Tot nu is in Nederland nog geen rverkbaïe en adequate handhaving op
detgelijke "concepten" ontwikkeld. De ontwikkelingen elders versterken onze verwachting
dat Bleizo binnen afzienbarc termiin transformeert tot een "gewoon" winkelcentrum. De
kans dat daarmee, verstetkt, de positie van omliggende binnensteden onder druk komt, is,

ons inziens, onevenredig groot.

4. Aanwezigheid van flanketend beleid
Inmrddels wordt in steeds bredere kring de conclusie getokken dat er sprake is van
overbewinkeiing. Een mening die in toenemende mate ook door wetenschappelijk
onderzoek wordt onderbourvd. Een einde van de groei en in sommige gebieden zelfs
krimp, noodzaakt tot goed doordachte piannen voor vernieuwing in de detailhandel.
Onderdeel daawan behoeft zeker ook een inzet om de realisatie van nieuu/e
winkelgebieden gepaatd te laten gaan met sanering van bestaand rvinkelareaal. Het kan niet
de bedoelingzijn dat Bleizo zoiets teweeg brengt in de omliggende binnensteden.
In relatie tot bovcnstaande pleitcn wij er voor om in Zuid-Holland flankcrcnd
detailhandelsbeleid te ontwikkelen. Concreet denken wíj aan een verplichte
saneringstegeling gekoppeld aan de realisatie ran nieuw winkelareaal.

Tenslotte rest nog de vraag in hoeverre het FOC een bedreiging vormt voor de waarde van
de rvinkelpanden in de binnenstad. Gezien de kwetsbaarheid van de binnenstad en haar
grote betekenis voor de gehele stad is ook in dit opzicht de komst van Bleizo een

bedreiging.

Álles bijeen, r'oldoen de plannen voor het FOC niet aan de voorwaarden die wri als NVBO
stellen aan nieuwe winkelontwikkeiingen. Wij verwachten dat u op basis vafl anze
aÍgumenten onze zienswijze deelt en rekenen er op dat u van \,-eÍdere medewerkin g afziet.
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