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Kennisnemen van 
de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van een tijdelijke supermarkt, tijdelijk 
parkeerterrein en tijdelijke bierbrouwerij op het bedrijventerrein Galgeriet. 

Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke supermarkt, tijdelijk parkeerterrein en tijdelijke 
bierbrouwerij op het bedrijventerrein Galgeriet. 
Hoorne Vastgoed BV (hierna: Hoorne) heeft op 1 mei 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke supermarkt, een tijdelijk parkeerterrein en een tijdelijke 
bierbrouwerij. De aanvraag gaat uit van de volgende percelen: 
Galgeriet 23 voormalig Koelhuis en Dimo-pand, alwaar een parkeerterrein van 218 parkeerplaatsen zal 
wordengerealiseerd; 
Galgeriet 1, 2 en 3, alwaar een tijdelijk supermarkt zal worden gebouwd en tevens parkeergelegenheid 
wordt gemaakt; 
Galgeriet 4, dat verbouwd, hersteld en geschikt gemaakt wordt als bierbrouwerij annex proeverij. 

Wij hebben aangegeven bereid te zijn, alvorens wij een besluit nemen over deze aanvraag, uw 
gemeenteraad in de gelegenheid te stellen een reactie te geven. 

Task force 
Omdat het project Galgeriet moeilijk in ontwikkeling kwam, hebben wij de TaskForce Ruimtewinst van 
de provincie Noord-Holland om advies gevraagd. De inzet van de TaskForce heeft geleid tot een 
strategisch advies over de mogelijke aanpak van de herontwikkeling van het Galgeriet. Eén van de 
onderdelen van het advies is het zogenaamde "place-making" op basis waarvan met tijdelijke functies de 
locatie alvast wordt "opgewarmd". Daarnaast geeft het adviesrapport redelijk uitgebreid advies ten aanzien 
van een supermarkt. 
Wij zijn van mening dat de nu voorliggende aanvraag omgevingsvergunning past binnen de kaders zoals 
die door de TaskForce in het adviesrapport zijn neergelegd. 

Tijdelijke supermarkt 
De aanvraag omgevingsvergunning behelst tevens een aanvraag voor een tijdelijke supermarkt op het 
Galgeriet. Het betreft een supermarkt van ca 1200m2 bvo (brutovloeroppervlak) met een netto 
verkoopvloeroppervlak van 1000 m2. 



In het strategisch advies van de TaskForce wordt ingegaan op de wenselijkheid van een supermarkt. 
Daarbij wordt ook ingegaan op een mogelijke locatie van de supermarkt. De locatie van een mogelijke 
definitieve supermarkt zal hoogstwaarschijnlijk niet worden gerealiseerd op de locatie waar nu de tijdelijke 
supermarkt wordt gerealiseerd. Hoewel in het kader van de gehele planontwikkeling nog een definitieve 
locatie moet worden aangegeven, is het voor het "opwarmen" van het project wel zeer wenselijk dat er een 
tijdelijke voorziening in de vorm van een tijdelijke supermarkt kan worden gerealiseerd. 

Van groot belang bij het realiseren van een supermarkt is dat er voldoende parkeerruimte aanwezig moet 
zijn. Op basis van onderzoeken door zowel Hoorne als Gemeente kwam naar voren dat er feitelijk 
onvoldoende parkeerruimte aanwezig was in de directe omgeving. Daarbij is vervolgens de oplossing 
verkend om ook andere panden van Hoorne af te breken en daarvoor parkeren te realiseren. Daarmee is 
de druk van parkeren op het Galgeriet als gevolg van de tijdelijke supermarkt opgelost. 

Onderzocht is of er voldoende ruimte voorhanden is om een (tijdelijke) supermarkt toe te voegen aan het 
huidige areaal. 
Hoorne heeft een distributieplanologisch onderzoek (DPO) laten uitvoeren. Op basis daarvan is de 
conclusie te rechtvaardigen dat er ruimte is voor een supermarkt op het Galgeriet. Daarnaast hebben wij 
gemeend zorgvuldigheidshalve ook een eigen onafhankelijk onderzoek te laten doen door adviesbureau 
Broekhuis Rijs naar de marktruimte die er is om een supermarkt te vestigen op het Galgeriet en de 
gevolgen die dat heeft voor het winkelbestand van de gemeente Waterland en voor Monnickendam in het 
bijzonder. Bij dat onderzoek heeft ook overleg plaatsgehad met een aantal foodwinkeliers uit 
Monnickendam die zich hebben laten bijstaan door de Ondernemingsvereniging Waterland (OVW). Dat 
overleg had tot doel te toetsen in hoeverre de inschattingen en berekeningen gemaakt door het 
adviesbureau zoals dat was ingeschakeld door Hoorne, kunnen stoelen op de ervaringen van de plaatselijke 
winkeliers. 
Het advies van Broekhuis Rijs is duidelijk, waarbij door het adviesbureau wordt benadrukt dat de 
berekeningen nooit helemaal exact kunnen zijn, en dat een marge van 100m2 meer of minder weinig 
invloed heeft. De maat voor een goede supermarkt achten zij rond de 1000m2 netto verkoopvloer 
oppervlak. 
De conclusie van het onderzoek is dat er ruimte is voor een supermarkt op het Galgeriet van 1150m2 netto 
verkoopoppervlak. Veder wordt geconcludeerd dat er ruimte is voor een supermarkt van 850m2 indien er 
een supermarkt van ca 900 m2 wordt gerealiseerd in Broek in Waterland. Broekhuis Rijs adviseert dat er, 
ondanks de plannen voor een supermarkt in Broek in Waterland, voldoende ruimte blijft voor een 
supermarkt op het Galgeriet. 

Tijdelijke bierbrouwerij 
De aanvraag omgevingsvergunning behelst tevens de vestiging van een bierbrouwerij annex proeflokaal in 
de het huidige pand op het Galgeriet nummer 4B. 
De bierbrouwerij heeft een omvang van 300m2, waarbij tevens een oppervlakte van 480m2 als horeca en 
voorlichtingsruimte zal worden gebruikt. De horecafunctie zal met name gebruikt worden voor proeverijen 
en de ontvangst van groepen. Omdat er voorlichting zal worden gegeven over het proces van brouwen en 
andere bier gerelateerde onderwerpen is ook voorzien in een ruimte waarin dit kan plaatsvinden. Deze 
ruimte kan eveneens gebruikt worden als klein theater. 
Het kleinschalig brouwen van bier is erg in opkomst. Het is een positieve ontwikkeling dat plaatselijke 
ondernemers Waterlands bier zullen brouwen op deze locatie. De tijdelijke horecafunctie sluit goed aan bij 
het adviesrapport van de TaskForce, waarbij met name de mix van functies voor het gebied, waaronder 
naast wonen en bedrijvigheid ook horeca en recreatie, als belangrijk worden aangemerkt. 

Parkeren 
Het parkeren voor de functie horeca Bierbrouwerij is opgelost door de aanleg van een tijdelijk 
parkeerterrein. Voor de functie bierbrouwerij zijn 48 parkeerplaatsen nodig. 
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Milieuvergunning 
Er heeft overleg plaatsgevonden met onze Omgevingsdienst om te bezien welke criteria er moeten worden 
gebruikt bij de beoordeling van de hinder die de bierbrouwerij kan geven. Een bierbrouwerij kan hinder 
veroorzaken. De exploitant van de brouwerij geeft aan dat het brouwproces een gesloten proces is 
waardoor geen geuremissie plaatsvindt. 
De Omgevingsdienst geeft aan dat kleine brouwerijen met een horeca functie als horeca kunnen worden 
bestempeld en niet zozeer als brouwerij, waarbij op basis van de bestaande wet- en regelgeving met 
betrekking tot horeca eventueel extra eisen kunnen worden gesteld. Daar zal de gemeente indien 
noodzakelijk gebruik van maken. 

Tijdelijk parkeerterrein 
De aanvraag omgevingsvergunning behelst verder een aanvraag voor sloop van de panden aan het 
Galgeriet nr. 23, waaronder het koelhuis en de oude Dimo-panden, waardoor een terrein ontstaat waarop 
een 218 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Dit terrein is deels in eigendom van de gemeente 
waarbij dat deel in erfpacht is uitgegeven. Het erfpachtrecht is in handen van Hoorne Vastgoed. 

Het parkeerterrein, eigendom van Hoorne Vastgoed, zalopenbaar toegankelijk en gratis zijn. Hoewel het 
terrein nu voorlopig is ingetekend, vindt er overleg plaats met omliggende bedrijven. Dat overleg heeft tot 
doel te verkennen welke behoefte er bij de bedrijven is aan eigen parkeerruimte, waaronder vrachtwagens 
en privé parkeren, maar ook over vrachtwagen bewegingen om te bezien of met kleine aanpassingen van 
het parkeerterrein tevens kan worden voorzien in de behoefte van die bedrijven. Het kan zijn dat op kleine 
onderdelen de vormgeving van het parkeerterrein nog op kan worden aangepast als gevolg van die 
gesprekken. 

Anterieure overeenkomst 
Er zal met Hoorne een anterieure overeenkomst in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst worden 
gesloten ten behoeve van de vastlegging van een aantal zaken rondom deze tijdelijke functies. 
Daarbij worden de volgende zaken vastgelegd: 
./ De brug van het Galgeriet naar het Prooyen wordt aangelegd op kosten van Hoorne door middel van 

een separate vergunning. Overleg met belanghebbenden zal daarover nog plaatsvinden, onder andere 
met de eigenaren van de daar liggende schepen en met de scheepsbouwer die de locatie gebruikt om 
schepen te water te laten . 

./ De plankosten van de gemeente worden vergoed . 

./ Garanties over beperking van hinder op het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt. 

./ De tijdelijkheid is 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar door middel van een nieuwe . . aanvraag omgevtngsvergunrung . 

./ De huurders eonformeren zich aan deze afspraken . 

./ Het type supermarkt voor wat betreft een hoger of lager segment ten opzichte van de bestaande 
supermarkten. 

Uitvoering en planning 
Dit raadsinformatiedocument wordt u voorgelegd voor (eventuele) wensen en bedenkingen. 
Het college zal (uiterlijk) rnedio juli 2017 een besluit nemen over de aanvraag omgevingsvergunning. Indien 
er een positief besluit wordt genomen op de aanvraag omgevingsvergunning kan de supermarkt en 
bierbrouwerij voor de zomer van 2018 worden geopend. Dit is echter onder voorbehoud van eventuele 
gerechtelijke procedures. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

gemeentesecretaris/ algemeen directeur 
drs. L. Bromet 
locoburgemeester 

Bijlagen (105-87 ): 
1. Distributieplanologisch onderzoek Monnickendam 
2. Stukken behorende bij aanvraag omgevingsvergunning Z-2017-100 
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