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Memo 
   
aan  leden gemeenteraad   

onderwerp  Voortgang zuidelijk stationsgebied   

     

van  M. Kastelein en W. Ruwhof    

datum  3 oktober 2011   
     
 
 
 
Aanleiding 
Bij de bespreking van het Masterplan Zuidelijk Stationsgebied in april jl. zijn verschillende amendementen 
aangenomen. Over de uitvoering van het amendement inzake de verkeersontsluiting hebben wij u in juni een 
voortgangsmemo toegestuurd. In deze memo informeren wij u over het uitgevoerde onderzoek naar de 
distributieplanologische effecten van de vestiging van een supermarkt en over de laatste stand van zaken 
inzake de verkeersontsluiting.   
 
 
Amendement supermarkt 
Op 13 april jl. heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen: 
 
“vestiging van een supermarkt van maximaal 1.500 m2 vvo (verkoopvloeroppervlakte) mits Multi 
Vastgoed door middel van een distributieplanologisch onderzoek kan aantonen dat de supermarkt 
geen ontwrichtende werking zal hebben op de bestaande supermarktstructuur en dat een 
aanzienlijk deel van de omzet gegenereerd zal worden door koopkracht uit een wijd 
verzorgingsgebied binnen Gouda en de regio” 
 
daarnaast is het volgende amendement aangenomen: 
 
 “..... en waarbij in datzelfde onderzoek ook afdoende kan worden onderbouwd dat deze 
supermarkt geen overwegend negatief effect heeft op de doorstroming van bezoekers naar 
winkelstraten elders in de binnenstad”. 
 
Multi Vastgoed heeft Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de 
distributieplanologische effecten van de vestiging van een supermarkt van 1.500 m2 vvo in het plangebied 
waarbij ook de effecten op de doorstroming van bezoekers naar winkelstraten elders in de binnenstad is 
meegenomen. Het onderzoek is mede begeleid door een vertegenwoordiger van het HBD (Hoofd 
Bedrijfschap Detailhandel) om de onderzoeksmethode en gebruikte kengetallen objectief te toetsen.  
 
De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. Zie bijgevoegde rapportage. De conclusies van het 
onderzoek staan vermeld in de management summary. Gezien ook de algehele conclusies (pagina 6) kan 
vestiging van de supermarkt doorgang vinden. 
 
 
Amendement verkeer 
De verkeerssituatie vormt een cruciaal vraagstuk in het plan voor het Zuidelijk Stationsgebied. Het 
Masterplan gaat voor het verkeer dat uit het noorden komt uit van een entree naar de parkeergarage via de 
oostbuis van de Spoorstraattunnel. In de oostbuis ligt tevens het voetpad. Daarnaast is er een entree via de 
nieuwe Burgemeester van Hofwegensingel. Deze vormt tevens de enige uitgang. De fietsers rijden in twee 
richtingen door de westbuis.  
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Bij de raadsbehandeling is volgend amendement ingediend. 
“de raad ontvangt uiterlijk juni 2011 een ambtelijk verkeerskundig advies, In dat advies is ingegaan op de 
gevolgen van het toelaten van fietsverkeer in twee richtingen in de westelijke fietstunnelbuis, het voetpad in 
de oostelijke buis en op de te treffen maatregelen, gehoord de CROW. Dit advies vormt na te zijn 
voorgelegd aan de raad, een leidend referentiekader in de verdere planvorming”. 
 
Geen eenduidig ambtelijk en extern advies 
Naar aanleiding hiervan is verder gesproken met de CROW, de politie (adviseur op het gebied van de 
verkeersveiligheid), fietsersbond en met de verkeerskundig ambtenaren van de gemeente.  Daar waar het 
tweezijdige fietspad nog acceptabel is, maakt nieuwe informatie helder dat de voetgangers in de tunnel de 
opgave voor een goede ontsluiting naar de parkeergarage problematisch maken.  
Conclusie hiervan is dat er geen eenduidig advies mogelijk is. Het CROW en Goudappel Coffeng (het 
bureau dat Multi Vastgoed adviseert) zien mogelijkheden voor verkeerskundige aanpassingen in de oost- en 
westbuis, maar de politie, de fietsersbond en de verkeerskundigen vinden de voorgestelde oplossingen in 
combinatie met het kruisen van fietsers over het Kleiwegplein richting westbuis, uiteindelijk onvoldoende 
veilig. 
 
Alternatief noordelijke ontsluiting 
Bij de besprekingen zijn opnieuw meerdere alternatieven naar voren gekomen. Er blijft voor Multi Vastgoed 
en de gemeente echter maar één nieuwe variant over die verkeerskundig veilig is en die tevens de goede 
bereikbaarheid van de parkeergarage waarborgt die met name ook in de huidige marktomstandigheden 
vereist is. In deze variant wordt geanticipeerd op een toekomstige verbreding van de spoorstraattunnel en 
kunnen de fietsers en voetgangers de huidige verbindingen blijven gebruiken. De auto’s vanuit het noorden 
met bestemming parkeergarage rijden over de westelijke strook van de middenbuis en slaan rechtsaf via 
een onderdoorgang onder het westelijke fietspad en voetpad de garage in.  
Dit alternatief kan echter vanwege een tekort aan dekking (nog) niet worden uitgevoerd. De afgelopen tijd is 
in nauwe samenwerking met Multi Vastgoed actief gezocht naar aanvullende middelen. Met de provincie en 
stadsregio’s is veel overleg gevoerd. Gouda heeft tevens een aanvraag gedaan voor de subsidie Beter 
Benutten. De komende maanden wordt over de mogelijke dekking helderheid verwacht. Daarna kan ook het 
Afsprakenkader tussen Multi Vastgoed en de gemeente, waar de noordelijke entree een onderdeel van is, 
worden getekend. Multi Vastgoed gebruikt de komende tijd goed om het plan waar mogelijk te optimaliseren, 
anticiperend op de nieuwe entree en rekening houdend met de huidige marktomstandigheden.  
Zo gauw wij meer informatie hebben en er duidelijkheid ontstaat komen wij terug naar de gemeenteraad.  
 
 
 
 
 
 


