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SUMMARY
Motivation and relevance for this graduation thesis
Vacancy in Dutch retail has been increasing the last few years. Especially those parts of The
Netherlands that deal with a shrinking and aging population are witnessing high vacancy levels.
One of those regions is the region of Parkstad Limburg, located in the south of The Netherlands.
Because of the high vacancy level in retail, this region presented a report in 2009 called
Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg. This report describes what has to be done to
achieve a retail structure that is adapted to current and future developments in retail.
Currently, Parkstad Limburg is one of the few regions with a shrinking and aging population. In
the near future, however, more regions and municipalities will have to deal with this
phenomenon. In 2025, about sixty percent of the Dutch municipalities will witness a shrinking
population according to governmental forecasts. This will affect the need for retail in those
municipalities. At least a hundred municipalities will have to deal with a structural vacancy in
retail in the near future. Those regions – so called anticipate regions – can learn from the
experience of those regions that are handling high vacancy levels in retail today.
Goals
This graduation thesis will examine and describe instruments and choices that can be made for
handling high vacancy levels in retail. Those instruments and choices will be applied in case
studies in the region Parkstad Limburg.
The main research question of this thesis is:
How can one handle the (potential) oversupply of retail in a shrinking region?

To give answer to the main research question, the next questions will be examined:
•
•
•
•
•

What does the local retail market look like?
Which policies are being executed concerning the retail market?
How large is the oversupply of retail space in the region of Parkstad Limburg and how
will this develop in the upcoming years?
How can the oversupply of retail be handled?
How can the region of Parkstad Limburg achieve a favoured retail structure?
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Retail market
There are several trends and developments going on which threaten the Dutch retail market.
Consumers for example are becoming more demanding and are also buying more and more on
the internet instead of in physical stores. Also the composition of the population is changing,
which leads to a different need for certain shops. On the supply side the competition is getting
tougher because of the increase of online shopping, but also due to trends like
internationalization (more competitors), the fading of boundaries between branches of retail
(more competitors) and increase of scale (bigger competitors).
All those trends and developments also count for the region of Parkstad Limburg, but on top of
that this region also witnesses some specific trends and developments. As mentioned before,
the population of this region is shrinking and aging. This leads to a decreasing need for products
and therefore also to a decreasing need for retail space. Another specific issue is shopping
across the border, due to the nearness of Germany and Belgium. Finally, there is the issue of
business succession, which is getting harder due to the shrinking population.
These trends and developments contribute to the fact that about 16.2 percent of the retail in
Parkstad Limburg is vacant. Given the high density of retail in this region and the fact that the
population will keep on shrinking, it is likely that the vacancy problem will increase, unless
action is taken.
Retail policy
Since the introduction of the Nota Ruimte by the Dutch government the provinces became
responsible for the policies concerning retail. The province of Limburg, however, delegated this
responsibility on to the urban regions. For that reason it was a good thing that the region of
Parkstad Limburg already had its own vision about the favoured retail structure, fixed in the
Retailstructuurvisie. This report, dated from 2009, states that about 110.000 square meter of
retail space needs to be extracted from the retail market. The biggest part of this extraction
needs to come from the retail facilities on the lowest level: the retail stores spread throughout
the neighbourhood. Because the report also encourages new developments, especially near the
‘icons’ (important retail places in the Parkstad Limburg region), it is likely that the amount of
retail space that has to be extracted needs to be higher than stated. Furthermore, when it
comes to making a decision on what exact location extraction needs to take place, the report is
lacking.
The real challenge
Due to the shrinking population the need for retail space will decrease in the Parkstad Limburg
region. Based on current spending, the rise of online shopping, current plans for new retail
developments and the extraction of retail space to achieve a healthy level of vacancy, 173.500
square meters of retail space have to be extracted in 2020. It appears that only in two years
time the situation in this region became dramatically worse; the task for extraction almost
doubled.
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Instruments and choices
In the recent years many reports about shrinking populations and vacancy in real estate have
been presented, but only a few of them actually describe instruments to handle the vacancy.
Nevertheless, those few that do describe some instruments do not describe where extraction
has to take place and neither the fact that this will have an impact on liveability in that certain
area. Therefore, this will be described in this thesis.
Vacancy and oversupply can be handled in several ways and on different scale levels. However,
this can only work when everyone involved acknowledges the (potential) vacancy and is also
willing to solve the oversupply. This has to be done on a regional level to ensure that all people
involved stay committed. When these conditions are met, the first option is to use instruments
that stabilize the retail stock, in order to prevent the oversupply from increasing. Another
option is to use instruments that increase the demand for retail, although the effects of these
instruments are uncertain. Finally, there are instruments that decrease the volume of the retail
stock. An overview of those instruments and the level of applying is given in table 0.1.
PROVINCIAL & NATIONAL LEVEL
Instruments:
Use when:
Stop the increase of retail stock; ‘new-for-old’-regulation
Oversupply and vacancy level on this scale level are too high
MUNICIPAL & REGIONAL LEVEL
Instruments:
Use when:
Stop the increase of retail stock; ‘new-for-old’-regulation
Oversupply and vacancy level on this scale level are too high
Stimulate retailers (flexible regulation, financial impulses)
The vacancy level is too high and one wants to increase the demand for
retail space
Changing the urban zoning plan
The vacancy level is too high and there are still a lot of plots where retail
developments are allowed; Also for applying certain retail zones.
Increase of the liveability for residents
In order to attract more residents (or keeping them) to secure a sufficient
level of spending in the region/municipality
Setting up a (financial) fund
In order to finance extraction
SUPRALOCAL LEVEL
Instruments:
Use when:
Transformation
Due to the high level of vacancy extraction has to take place in one or
more shopping areas; transformation of the properties that can have
another function
Demolition
Extraction has to take place in one or more shopping areas and with
transformation the vacancy level cannot be brought to an adequate level;
some properties have to be demolished
Moving of shops
A retail store Is located in an undesired shopping area, while there is a
suitable (vacant) property in a favored shopping area
LOCAL (SHOPPING AREA) LEVEL
Instruments:
Use when:
Setting up a Business Improvement District (BID)
Visitors and/or spending are decreasing; joint investments in e.g.
promotions, improving the (quality of the) shopping area
Investments in accessibility and/or public spaces by the Vacancy due to bad accessibility or public space lacks quality; BID when
municipality or by BID
the shopping area lacks quality
Redevelopment
Vacancy because the shopping mall is dated or lacks quality
Transformation
Due to the high level of vacancy extraction has to take place;
transformation of the properties that can have another function
Demolition
Extraction has to take place and with transformation the vacancy level
cannot be brought to an adequate level; demolition of some properties
Moving of shops
A retail store Is located in an undesired place within the shopping area,
while there is a suitable (vacant) property in the same shopping area
TABLE 0.1:

INSTRUMENTS FOR HANDLING OVERSUPPLY IN RETAIL; DIVIDED BY LEVEL OF SCALE
(light blue: needs to handle the supply of retail space; white: needs to increase the demand for retail space)
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There is special attention for the ‘supralocal’ level; this level has a higher scale level than the
shopping area level and a lower scale level than the municipal level, but the supralocal level is
not tied to municipal boundaries. This level is introduced because interventions in one
shopping area will have consequences for other shopping areas in the surrounding area. Due to
the strong agglomerated character of Parkstad Limburg, it is very likely that the influence of
these interventions will cross the municipal borders.
The process of applying instruments on various levels of scale is (schematically) described in
figure 0.1. The first part of the process consists of determining the vacancy levels of the region,
the municipality and the shopping areas, and the duration of vacancy on object level. When
vacancy levels are unhealthy, measures have to be taken. When it comes to the object level,
vacancy is most problematic when the duration is longer than three years. All this information
is transferred to the supralocal level. From thereon the vacancy in different shopping areas
situated in each other’s influence-reach can be handled. This is the beginning of the second
part of the process: one starts applying instruments on the supralocal level. From thereon, one
can apply instruments on higher or lower levels of scale in order to support the decisions that
have been made on the supralocal level.
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(LOCAL) GOVERNMENT

INVESTOR /
OWNER

RETAILER

CONSUMER

In conjunction with the decision of handling the oversupply in the retail stock, one also has
choices when it comes to a preferred retail structure. Two strategies can be considered:
concentration of retail and the spreading of retail. The advantages and disadvantages of both
strategies are given in table 0.2.
CONCENTRATION & EXTRACTION
+ convenience / everything is offered on just one spot
+ shorter walking distance between shops
+ better stay and entertainment due to a larger offer of
supporting facilities that focus on leisure
+ lower transportation costs for one-stop-shopping
+ concentrations often have a better accessibility due to
sufficient access roads and parking spaces
- shops spread through the neighbourhood will disappear, which
leads to an increased distance to a retail concentration for most
people
- more traffic, and therefore maybe harder to reach
- possibility of less overview of all the offer due to the (large) size
of the retail concentration
+ often lower rents on peripheral concentrations
+ bigger market share is possible due to the central location
regarding competitors
+ well-known due to the large size of the retail concentration
+ increase of impulse buying of consumers
+ more possibilities for joint initiatives such as e.g. marketing or
maintenance
- higher rents due to more passers
- it is harder to supply retail concentrations in inner cities
- more competitors nearby
+ the high number of passers will possibly lead to higher rents
and higher value of the property
+ with concentration there is more clarity about where one can
invest
- properties located outside the retail concentration will possibly
decrease in value
+ services for retailers can be offered clustered

SPREAD & EXTRACTION
+ always a shop nearby
+ the accessibility becomes better due to less visitors
+ good overview of shops due to the limited offer of shops

- long distances and higher transport costs when more than one
shop has to be visited
- less overview due to the spreading of shops

+ lower rent due to less passers
+ visitors are target Group (efficiency)
+ less competition in the near surrounding
+ easier to supply

- less attractiveness (due to the limited offer of shops)

+ possibility of spreading the investment risk

- value of the property is likely to decrease
- no clarity of where one can invest safely
+ a shop with an offer of daily products is always nearby, which is
important for infirm people; increase of the livability of an area
+ with spreading of shops a spread of traffic is likely, which
possibly leads to less traffic jams
- it is possible that more people suffer from nuisance due to the
spread of traffic

- liveability of the area is in jeopardy when the distance to shops
with an offer of daily products gets too long
- traffic jams and bustle in and around retail concentrations
- peripheral concentration compete with inner cities (which
possibly leads to an increase of vacancy within the inner city)
TABLE 0.2:
THE ADVANATAGES AND DISADVANTAGES FOR CONCENTRATION AND SPREADING OF THE RETAILSTRUCTURE

In this thesis two case studies have been conducted in order to show how the oversupply can be
handled, using the instruments and decisions provided.
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Conclusions

• Due to several trends and developments like a shrinking and aging population, the demand
for retail space decreases.
• The vacancy of retail in Parkstad Limburg is much worse than assumed (based on the
Retailstructuurvisie). In 2020, at least 173.500 square meters of retail space have to be
extracted to achieve a healthy level of vacancy.
• There are instruments that stabilize the retail stock, instruments that increase the demand
for retail and instruments that decrease the volume of the retail stock. Those instruments
differ for every level of scale.
• The supralocal level is the most important level of scale, because interventions in one
shopping area will have consequences for other shopping areas in the surrounding area.
Therefore, this level has a higher scale level than the shopping area level, but a lower scale
level than the municipal level. The supralocal level is not tied to municipal boundaries.
• In conjunction with applying the instruments for handling the oversupply in the retail stock,
the municipality or region has choices when it comes to a preferred retail structure.
Concentration or spreading of retail can be considered, whereby one has to choose between
(consequences for) liveability for residents and the viability of the shopping areas.
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1 AANLEIDING, RELEVANTIE EN ONDERZOEKSOPZET
1.1 Inleiding
Dit onderzoek beschrijft de totstandkoming en de toepassing van een methode die gebruikt kan
worden bij het maken van keuzes wat betreft winkelgebieden die kampen met hoge
leegstandscijfers. Ook de oorzaken van de leegstand worden besproken. In dit eerste hoofdstuk
wordt allereerst de aanleiding voor en de relevantie van deze scriptie gegeven. Vervolgens
worden de probleem- en doelstelling behandeld en tot slot wordt de onderzoeksopzet
beschreven.
1.2 Aanleiding en probleem
“Leegstand winkels neemt opnieuw sterk toe” schrijft Vastgoedmarkt in januari 20111. Was er
in 2009 nog een stijging van de leegstand met negen procent, in 2010 is de leegstand verder
toegenomen met maar liefst tien procent. In het artikel wordt ook duidelijk dat de
leegstandcijfers per provincie en gemeente verschillen. Opvallend, maar niet onverwacht, is dat
de leegstand het hoogst is in gebieden waar sprake is van bevolkingskrimp of waar dit in de
komende decennia verwacht wordt.
Op dit moment zijn er in Nederland drie regio’s waar sprake is van bevolkingskrimp, de
zogenaamde ‘krimpregio’s’. Dit zijn Stadsregio Parkstad Limburg2, de Eemsdelta en ZeeuwsVlaanderen. Vooral in Parkstad Limburg is de situatie in de winkelvastgoedmarkt nijpend en is
er sprake van een hoog leegstandscijfer. Om deze reden is in 2009 de Retailstructuurvisie
Parkstad Limburg3 opgesteld, waarin wordt beschreven wat er moet veranderen in de huidige
retailstructuur om te komen tot een structuur die is aangepast aan de huidige en toekomstige
ontwikkelingen.
Uit recente cijfers van Locatus blijkt echter dat de leegstand in Parkstad Limburg inmiddels is
verergerd; in de huidige situatie is de leegstand nog verder toegenomen dan waar het rapport
uit 2009 van uitgaat. Ook valt te betwijfelen of alle keuzes in de retailstructuurvisie de juiste
zijn: is het bijvoorbeeld verstandig om van Heerlen hét centrum van Parkstad Limburg te maken
en het winkeloppervlak flink uit te breiden, terwijl hier al sprake is van een hoge leegstand? Dit
is wel erg contrasterend met de doelstelling om de leegstand terug te brengen. Dit zou alleen
kunnen als er tegelijk ook andere maatregelen (‘flankerend beleid’) wordt uitgevoerd dat ook
meteen moet aanslaan. Of dat lukt, valt nog te bezien.
Uit de Retailstructuurvisie blijkt dat de leegstand dan ook voornamelijk teruggebracht moet
worden door winkeloppervlak uit de ‘onderkant van de markt’ te halen. Waar dit moet
gebeuren, in welke mate en op welke manier wordt echter niet besproken.

1

Vastgoedmarkt, 2011a.

2

Stadsregio Parkstad Limburg: een regionale samenwerking van gemeenten in het oosten van Zuid-Limburg, bestaande uit: Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De regio telt ongeveer 250.000 inwoners. Zie ook bijlage I.
3
Parkstad Limburg, 2010a.
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Dit onderzoek moet leiden tot een beter inzicht over zowel de huidige als de toekomstige
situatie in Parkstad Limburg. Om het probleem van overaanbod aan te pakken, wordt
beschreven hoe en waar dit het beste kan gebeuren. Doel is om zo te komen tot een gezonde
retailstructuur voor te toekomst.
1.3 Relevantie
Zoals eerder aangegeven is Parkstad Limburg niet de enige regio die te maken heeft met krimp
en zeker ook niet met leegstand in winkelvastgoed. Volgens voorspellingen heeft in 2025
ongeveer 60 procent van de gemeenten te maken met een krimpende bevolking4. Dat dit
gevolgen heeft voor de winkelvastgoedmarkt blijkt ook uit artikelen als “Structurele
winkelleegstand dreigt in veel gemeenten” van Vastgoedmarkt5. In dit artikel wordt een
onderzoek van adviesbureau DTNP beschreven waaruit blijkt dat er meer dan honderd
gemeenten in Nederland zijn die te maken gaan krijgen met een forse structurele leegstand.
Natuurlijk hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw te gaan uitvinden. Voor de gebieden
waar de komende decennia krimp verwacht wordt – ook wel anticipeerregio’s genoemd – is het
dan ook verstandig lering te trekken uit aanpakken die de huidige krimpregio’s gebruiken om
de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan. Zo ook wat betreft winkelvastgoed.
1.4 Probleem- & Doelstelling
Uit de geschetste situatie is de volgende onderzoeksvraag afgeleid:
Hoe kan men in een krimpregio het (potentiële) overaanbod in de retailmarkt aanpakken?

Deze probleemstelling kan worden onderverdeeld in diverse hoofd- en deelvragen, namelijk:
•

Hoe ziet de retailmarkt eruit?
- Hoe ziet de huidige Nederlandse retailmarkt eruit?
- Welke trends en ontwikkelingen zullen de komende jaren invloed hebben op de
Nederlandse retailmarkt?
- Hoe ziet de huidige retailmarkt van Stadsregio Parkstad Limburg eruit?
- Welke specifieke trends en ontwikkelingen zullen de komende jaren invloed hebben op
de retailmarkt van Stadsregio Parkstad Limburg?

•

Welk beleid wordt er gevoerd met betrekking tot de retailmarkt?
- Welk retailbeleid werd er in het verleden in Nederland gevoerd?
- Hoe ziet het huidige retailbeleid eruit in Nederland?
- Welke beleid voert Stadsregio Parkstad Limburg betreffende haar retailmarkt?

4
5

Rijksoverheid, 2011.
Vastgoedmarkt, 2011b.
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•

Wat is de omvang van het huidige winkeloveraanbod in de Stadsregio Parkstad Limburg
en hoe zal deze zich de komende jaren ontwikkelen?
- Welke aspecten hebben invloed op het winkeloveraanbod?
- Wat zijn de ontwikkelingen in demografie en bestedingen en welke invloed hebben deze
op het (potentiële) winkeloveraanbod in Stadsregio Parkstad Limburg?
- Wat zijn de gevolgen van online winkelen op het (potentiële) winkeloveraanbod in
Stadregio Parkstad Limburg?
- Wat is de omvang van het huidige winkeloveraanbod in Stadsregio Parkstad Limburg?
- Wat is de omvang van de plannen in de pijplijn in Stadsregio Parkstad Limburg en welk
potentieel winkeloveraanbod brengt dit met zich mee?
- Wat is de omvang van het huidige winkeloveraanbod in de Stadsregio Parkstad Limburg
en hoe zal deze zich de komende jaren ontwikkelen?

•

Hoe kan het (potentiële) winkeloveraanbod worden aangepakt?
- Op welke plekken moet het winkeloveraanbod worden aangepakt?
- Welke instrumenten zijn er om het winkeloveraanbod aan te pakken?
- Op welk niveau moeten instrumenten die het winkeloveraanbod aanpakken worden
ingezet?

•

Hoe kan Stadsregio Parkstad Limburg een gewenste retailstructuur te bereiken?
- Welke retailstructuren zijn er en welke acht men (het meest) wenselijk?
- Hoe kan men de gewenste retailstructuur bereiken?

De doelstelling die bij dit onderzoek hoort, is:
Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die er zijn om het (potentiële)
winkeloveraanbod in een krimpregio aan te pakken.
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1.5 Onderzoeksopzet
In dit onderzoek wordt beschreven welke instrumenten en keuzes men heeft bij het aanpakken
van winkeloveraanbod. Deze aanpak wordt toegepast op de regio Parkstad Limburg. Daarom
gaat een beschrijving van de situatie en de ontwikkelingen in deze regio vooraf aan het
beschrijven van de aanpak van het overaanbod. Ten slotte zullen er enkele winkelgebieden uit
deze regio worden gebruikt om de aanpak te toetsen, waaruit moet blijken in hoeverre de
voorgestelde instrumenten daadwerkelijk toepasbaar zijn. Een schematische weergave van hoe
dit onderzoek is opgebouwd is weergegeven in afbeelding 1.1.

Sit uat ie en t rends & ont wikkelingen in Nederland

Beleid in Nederland
Beleid van Provincie Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg

lnvloed van t rends & ont wikkelingen op de winkelvoorraad in St adsregio Parkst ad
Limburg
De werkelijke opga,v e

Beschrijven op welke manier het winkeloveraanbod moet warden aangepakt en
op welke plekken dit moet gebeuren
Aanpak overaa,nbod

De aanpak toepassen op cases in Stadsregio
Parkstad Limburg

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
AFBEELDING 1.1:

OPBOUW ONDERZOEK
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2 DE RETAILMARKT
2.1 Inleiding
Doel van dit hoofdstuk is om een beeld te geven van de retailmarkt in Nederland en specifieker
in Parkstad Limburg. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen die er gaande zijn en tot
welke problematiek deze kunnen leiden. Eerst wordt er een beknopt beeld gegeven van de
totale Nederlandse retailmarkt en de trends en ontwikkelingen die er landelijk spelen.
Vervolgens wordt er in paragraaf 2.3 ingezoomd op de retailmarkt in Stadsregio Parkstad
Limburg en worden de trends en ontwikkelingen besproken die specifiek gelden voor deze
regio. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.
2.2 De Nederlandse retailmarkt
2.2.1 De huidige Nederlandse retailmarkt
Nederland kent een uiterst fijnmazige en hiërarchische retailstructuur, die gebaseerd is op de
Centrale-Plaatsentheorie van Christaller6. ‘Deze theorie gaat er van uit dat exclusieve goederen
te verkrijgen zijn in centra met een hogere rangorde in de hiërarchie, de centrale plaats. De
dagelijkse voorzieningen worden aangeboden in ondersteunende centra.’7 In Nederland vormen
van oorsprong de binnensteden van (middel)grote steden de ‘centrale plaatsen’. Deze worden
achtereenvolgens ondersteund door stadsdeelcentra of centra van kleine steden, wijkcentra of
centra van grote dorpen, buurtcentra of centra van kleine dorpen en tot slot verspreide
bewinkeling. In de jaren ’70 werd bij nieuw retailbeleid deze strikte planning losgelaten en
ontstonden er ook grootschalige winkelconcentraties in de periferie. Een schematische
weergave van de Centrale-Plaatsentheorie is weergegeven op afbeelding 2.1. Een zo objectief
mogelijke weergave van de daadwerkelijke winkellocaties in Nederland is weergegeven in
bijlage III.

®
0

•
0

AFBEELDING 2.1:
6
7
8

Stadswinkelcentrum
Stadsdeelwinkelcentrum
Wijkwinkelcentrum
Buurtwinkelcentrum
lndividuele zelfstandige detaillisten

8

CENTRALE-PLAATSENTHEORIE VAN CHRISTALLER

Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.30, 120-144; BRO, 2011c, p.57; Janssen, I.I., 2011, p.8.
BRO, 2011c, p.57.
Afbeelding van foldrajz.ttk.pte.hu, in: Zwetheul, 2009, p.15.
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De Nederlandse retailmarkt heeft een omvang van ongeveer 29,5 miljoen vierkante meter
winkelvloeroppervlakte (WVO)9, verspreid over een totaal van ca. 107.000 winkels10. Van het
totale winkelvloeroppervlak staat ongeveer 1,75 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak
leeg, ongeveer zes procent van het winkelvloeroppervlak in Nederland11. Dit percentage is
natuurlijk een gemiddelde; er zijn gebieden waar vrijwel geen leegstand voor komt, terwijl er
ook gebieden zijn waar het leegstandspercentage wel twee- of driemaal zo hoog is als het
landelijk gemiddelde12.
Het aanbod kan worden opgedeeld in het aanbod van dagelijkse artikelen en het aanbod van
niet-dagelijkse artikelen. Als men kijkt naar het aantal vierkante meters aanbod per 1.000
inwoners, blijkt dat er in Nederland 330 vierkante meter aan dagelijks aanbod is per 1.000
inwoners. Voor niet-dagelijks aanbod is dat 1.331 vierkante meter per 1.000 inwoners13. Er is
dus een relatief groot aanbod van winkels met niet-dagelijkse artikelen.
Niet alleen het aantal verkooppunten en de oppervlakten verschillen van elkaar, er is ook een
verschil in vloerproductiviteit14. De vloerproductiviteit van winkels met een aanbod van
dagelijkse artikelen bedraagt €7.130,- per m² WVO, terwijl deze bij winkels met een nietdagelijks aanbod €2.070,- per m² WVO bedraagt15. Door dit verschil in vloerproductiviteit blijkt
dat er uiteindelijk, ondanks het relatief zeer lage aanbod, ongeveer even veel omzet wordt
behaald in de winkels met een dagelijks aanbod als in die met een niet-dagelijks aanbod.
2.2.2 Trends en ontwikkelingen in de Nederlandse retailmarkt
Er zijn zowel binnen als buiten de retail verschillende trends en ontwikkelingen gaande die van
invloed zijn op de winkelvastgoedmarkt. Deze trends en ontwikkelingen worden uitvoerig
besproken in onder andere Retail 2020 – Re’structure’16 en Bouwstenennota detailhandel
provincie Limburg17. In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeven van de
belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Nederlandse retailmarkt, waarbij telkens wordt
aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn voor de retailmarkt.

9

Locatus, 2011b, p.1.

10
11
12
13
14
15
16
17

HBD, 2011b.
Locatus, 2011b, p.1.
Locatus, 2011b, p.1; zie ook bijlage IV.
BRO, 2011a, p.8.
vloerproductiviteit: de omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte (WVO), exclusief BTW.
HBD, 2011c, p.3.
HBD & CBW-MITEX, 2010.
BRO, 2010, p.42-49.
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De consument
Demografische ontwikkelingen
Op het gebied van demografie zijn er enkele ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de
vraag naar winkels. Zo is het aantal personen per huishouden al enkele jaren aan het dalen, wat
veroorzaakt wordt door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door scheidingen of het overlijden van de partner, maar ook doordat
een groot deel van de jongeren die uit huis gaan eerst alleen gaat wonen18. Samen met de
bevolkingsgroei zorgt dit ervoor dat het aantal huishoudens zal stijgen van 7,4 miljoen nu naar
8,5 miljoen rond 204519. De toename van zowel de bevolking als van de huishoudens zorgt
ervoor dat de vraag naar goederen mogelijk zal stijgen, wat kansen biedt voor winkels en
daarmee de retailmarkt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de
toenames niet gelijk zijn verspreid over het land; in sommige regio’s zijn er (relatief) sterke
toenames, terwijl er ook regio’s zijn waar sprake is van afname van het aantal inwoners en/of
huishoudens, zoals in Parkstad Limburg20.
In bepaalde regio’s stijgt het aandeel ouderen (vergrijzing) of neemt het aandeel jongeren af
(ontgroening). Ook zijn er gebieden in het land waar sprake is van een toename van het aantal
allochtonen21 (‘verkleuring’22). Elk individu, huishouden, bevolkingsgroep of leeftijdscategorie
heeft zo zijn eigen interesses en ook andere bestedingspatronen23. Het is dan ook van belang
voor winkels en winkelgebieden om hier goed rekening mee te houden.
De kritische consument
De consument wordt steeds kritischer. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat zij
steeds minder vrije tijd heeft en daardoor selectiever wordt bij het invullen van deze vrije tijd24.
Mede door deze schaarse vrije tijd is er een duidelijke scheiding van koopmotieven ontstaan.
Grofweg zijn er tegenwoordig drie verschillende koopmotieven te onderscheiden: het doen van
de (dagelijkse) boodschappen (‘runshopping’), het doen van doelgerichte aankopen en
recreatief winkelen (‘funshopping’)25. Bij het boodschappen doen wordt efficiënt tijdgebruik
steeds belangrijker, terwijl het recreatief winkelen steeds meer geldt als een vorm van
vrijetijdsbesteding. De sfeer en beleving van een winkelgebied zijn hierbij erg belangrijk.
Hierdoor wordt het voor een winkel(gebied) dan ook steeds belangrijker om goed te kijken naar
wat het koopmotief is van de klant.

18
19
20
21
22
23
24
25

Nicis Institute, 2009, p.41; HBD & CBW-MITEX, 2010, p.13-14; CBS, 2010b.
CBS, 2011a.
DHV, 2010, p.4-7.
HBD & CBW-MITEX, 2010, p.64.
Ruimtelijk Planbureau, 2006, p.21.
Wokke, F., 2006, p.6; HBD & CBW-MITEX, 2010, p.64-72.
HBD & CBW-MITEX, 2010, p.82-94.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.21-22; BRO, 2010, p.43; HBD & CBW-MITEX, 2010, p.82.
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Ook de toegenomen individualiteit speelt een grote rol bij de kritische houding26. En door de
toegenomen mobiliteit kan de consument ook steeds makkelijker van winkel(gebied) wisselen
wanneer deze niet tevreden is, waardoor de consument het zich ook kan veroorloven kritisch te
zijn. In grensgebieden speelt zelfs mee dat, door verschillen in beleid of aanbod, het
aantrekkelijker kan zijn om aankopen te doen in het buitenland27. Verder is het zo dat voor het
oriënteren en ook in steeds grotere mate voor het doen van aankopen de consument zich meer
en meer tot het internet richt28.
De retailer
Internet
De opkomst van het internet heeft grote gevolgen voor de retailmarkt. De online bestedingen
blijven al jaren toenemen, terwijl ook steeds meer mensen de online winkel weten te vinden.
De consument kiest er dan voor om deze bestedingen niet in de ‘normale’, fysieke winkel te
doen; internet snoept dus een aandeel van de totale bestedingen af van de fysieke winkels. Per
branche verschilt echter de mate waarin producten online worden gekocht. Gebaseerd op
cijfers van Locatus en Bureau Stedelijke Planning (BSP) verwacht men dat in 2020 het aandeel
van de online bestedingen in de meeste branches grofweg zal gaan verdubbelen29. Dit heeft tot
resultaat dat de vraag naar winkelvastgoed in veel gemeenten zal gaan dalen. Men is het echter
niet eens over hoe groot deze daling precies zal zijn. Volgens verwachtingen van Jones Lang
LaSalle (JLL) zal de komende jaren de vraag naar winkelruimte met zeven tot negen procent
afnemen30. HBD en CBW-MITEX stellen in hun gezamenlijke rapport Re’structure’ dat een
scenario met 20 tot 35 procent minder winkelvloeroppervlak in 2020 niet ondenkbaar is31.
Hiermee zijn zij wel minder concreet dan Jones Lang LaSalle; wat de precieze invloed is van
internet op deze daling van 20 tot 35 procent wordt door HBD en CBW-MITEX niet aangegeven.
In het rapport Winkelleegstand in 2020 van Roots wordt de vraagontwikkeling naar
winkelvastgoed voor een aantal gemeenten weergegeven. In gemeente Heerlen bijvoorbeeld
zal de vraag naar winkelvastgoed met zeven procent dalen als gevolg van demografische
ontwikkelingen en de toenemende internetbestedingen32. Ook hierbij is niet duidelijk welk
aandeel de internetbestedingen hebben in deze daling. Het meest concreet blijven de cijfers
van Jones Lang LaSalle en deze zullen dan ook gebruikt worden in het vervolg van dit
onderzoek.

26
27
28
29
30
31
32

HBD & CBW-MITEX, 2010, p.31-39; BRO, 2010, p.44.
BRO, 2009b.
HBD & CBW-MITEX, 2010, p.40-51; Roots, 2011.
Roots, 2011.
JLL, 2009, p.8.
HBD & CBW-MITEX, 2010, p.21-22.
Roots, 2011.
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Ook zijn er steeds meer winkels die naast hun fysieke winkel een webwinkel beginnen die
gelieerd is aan de onderneming, wat ook wel ‘cross channel commerce’33 of ‘multichanneling’34
wordt genoemd. Dit biedt kansen voor de fysieke winkel, bijvoorbeeld als afhaalpunt.
Daarentegen kan deze ontwikkeling ook weer een bedreiging vormen, aangezien er mogelijk
minder winkelvastgoed nodig is35. Maar ook het omgekeerde is mogelijk: bedrijven die
momenteel of tot voor kort uitsluitend online hun producten verkochten, kunnen een fysieke
winkel openen. Voorbeelden hiervan zijn Chrome Zone van Google in Londen, of dichter bij huis
de winkel van Horloge.nl in Rotterdam.
Filialisering versus specialisering
Binnen de Nederlandse retailmarkt is er sprake van een toename van filialisering - en de daar
vaak bij behorende netwerkverdichting – en/of schaalvergroting. De retailer doet dit
overwegend vanwege economische motieven. Het voordeel voor de consument is vaak een
groter en gevarieerder aanbod. Een nadeel is dat winkel(gebieden) door filialisering steeds
meer op elkaar gaan lijken. In de strijd om de (kritische) consument moeten winkelgebieden,
zowel perifeer als binnenstedelijk, met elkaar concurreren. Hierdoor is er bij perifere
winkelgebieden steeds meer sprake van thematisering en branding, waarmee zij zich proberen
te onderscheiden van de concurrentie36.
Tegenover de filialisering en schaalvergroting staat weer een andere trend, namelijk die van
specialisering. Deze gespecialiseerde winkels richten zich meer op het aanbieden van service en
een bijzonder assortiment met een hoge kwaliteit37. Het is voor een winkelgebied van belang
een juist evenwicht te vinden in het aandeel filialen en specialistische winkels, omdat deze
winkels ervoor zorgen dat de diversiteit in een winkelgebied gevarieerd en daardoor
interessant blijft voor de (kritische) consument.
Branchevervaging
Diversiteit wordt ook bewerkstelligd door het toevoegen van andere functies aan winkels, zoals
horeca, vrije tijd en diensten38. Bekende voorbeelden hiervan zijn IKEA, waar tussen het
winkelen door een hapje gegeten kan worden, of Selexyz, waar men tussen de boeken kan
genieten van een kop koffie. Door deze ‘branchevervaging’ worden winkels steeds meer een
belevingsconcept met als doel in alle behoeften van de consument te voorzien en zo te zorgen
dat deze langer in de winkel of in het winkelgebied verblijft.
Een andere vorm van branchevervaging doet zich voor wanneer winkels naast hun
kernassortiment ook andere assortimenten gaan aanbieden. Een bekend voorbeeld hiervan is
Albert Heijn, dat (voornamelijk in de grotere vestigingen) naast haar aanbod van food ook
steeds meer non-foodartikelen als potten en pannen is gaan aanbieden.
33
34
35
36
37
38

HBD & CBW-MITEX, 2010, p.40-51.
JLL, 2011, p.5.
ING, 2011, p.26-35.
Soeterboek, R., 2005, p.15-16; BRO, 2010, p.45; Ruimtelijk Planbureau, 2010, p.144-146.
BRO, 2010, p.45.
BRO, 2010, p.45.
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Internationalisering
Er zijn steeds meer buitenlandse retailers die vestigingen openen in Nederland39. Voorbeelden
hiervan zijn H&M en ZARA, die al jaren op de Nederlandse markt actief zijn. Retailers die meer
recentelijk een eerste vestiging in ons land hebben geopend, zijn bijvoorbeeld Starbucks en
Apple. Ook zijn er steeds meer (internationale) retailers die een zogenaamde brandstore40 of
flagship store41 openen, die meer gericht zijn op de beleving van een merk of een product.
Nieuwe toetreders en nieuwe winkelconcepten zorgen voor variatie in en tussen
winkelgebieden en zorgen daarmee meestal voor een positieve impuls in het winkelgebied.
Locatie
Volgens JLL wordt de locatie van de winkel nog belangrijker dan voorheen. A1-winkellocaties in
kleine en middelgrote steden gaan in omvang krimpen doordat het aantal retailers afneemt.
Hierdoor worden kerngebieden en winkelcentra compacter. Anderzijds neemt de vraag naar
winkels in aanloopstraten af. Voor retailers blijft een vestiging op een aantrekkelijke locatie van
belang, waardoor de vraag naar winkelvastgoed op de beste locaties in kerngebieden in grote
winkelcentra blijft stijgen, terwijl die naar winkelvastgoed in de aanloopstraten afneemt. Dit
heeft tot gevolg dat de leegstand in deze aanloopstraten toeneemt42.
2.3 De retailmarkt in Parkstad Limburg
2.3.1 De huidige retailmarkt in Parkstad Limburg
Nu er een beeld is ontstaan van hoe de Nederlandse retailmarkt met haar trends en
ontwikkelingen eruit ziet, wordt er vervolgens ingegaan op de retailmarkt in Parkstad Limburg.
Winkelvloeroppervlak en winkeldichtheid
Parkstad Limburg beschikt in 2011 over ongeveer 584.000 vierkante meter
winkelvloeroppervlak. Hiervan bestaat bijna 83.000 vierkante meter uit oppervlak van dagelijks
aanbod, verspreid over 411 verkooppunten. Het aanbod van winkels met een niet-dagelijks
aanbod van artikelen beslaat ruim 406.000 vierkante meter en is verspreid over 1.119
verkooppunten. Van het aantal verkooppunten in Parkstad Limburg heeft dus ongeveer 27
procent een dagelijks aanbod, wat vergelijkbaar is met het landelijke percentage, terwijl van
het winkelvloeroppervlak dit percentage van zeventien iets lager ligt dan het landelijke. Als men
dan kijkt naar het aantal vierkante meters per 1.000 inwoners, dan blijken de verschillen met
het landelijk gemiddelde groter. Per 1.000 inwoners is er 411 vierkant meter winkeloppervlak
van winkels met een dagelijks aanbod (bijna 25 procent hoger dan het landelijk gemiddelde43)
en 1.630 vierkante meter winkeloppervlak aan niet-dagelijks aanbod per 1.000 inwoners (ruim
22 procent hoger dan het landelijk gemiddelde44). In Parkstad Limburg is het aanbod van
winkels (naar oppervlakte) dus relatief erg hoog. Met andere woorden: Parkstad Limburg heeft
een relatief hoge winkeldichtheid.
39
40
41
42
43
44

HBD & CBW-MITEX, 2010, p.75; JLL, 2011, p.6.
brandstore: winkels die uitsluitend artikelen van het eigen merk verkopen (Retailwiki, 2011).
flagship store: ‘de meest prominente en belangrijkste winkel van een bepaald merk’ (Retailwiki, 2011).
JLL, 2010, p.13.
zie subparagraaf 2.2.1.
zie subparagraaf 2.2.1.
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Koopstromen Parkstad en omliggende regio’s
‘De inwoners van Parkstad Limburg hebben een bestedingspotentieel van circa €1.258
miljoen’45, waarvan zij (buiten de regio zelf) verreweg het meest besteden in de regio Aken, op
een afstand gevolgd door de regio’s Sittard-Geleen en Maastricht. In totaal wordt er door de
inwoners van Parkstad Limburg voor ongeveer 155,8 miljoen euro buiten de regio besteed46
(‘koopkrachtafvloeiing’). Tegenover deze koopkrachtafvloeiing staat echter een
koopkrachttoevloeiing van 231,5 miljoen euro47; Parkstad Limburg kent dus een
bestedingsoverschot van 75,7 miljoen euro. Dat er van buiten de regio veel aankopen worden
gedaan in Parkstad Limburg kan de hoge winkeldichtheid in deze regio verklaren.
Koopstromen binnen Parkstad
Binnen Parkstad Limburg is er een grote dynamiek van koopstromen48. Wat de koopstromen
van dagelijkse artikelen betreft valt het op dat Brunssum en Heerlen een relatief erg hoge
binding hebben, met ook veel toevloeiing en weinig afvloeiing naar gemeenten buiten de regio.
Dit laatste komt waarschijnlijk door de centrale ligging van deze gemeenten. Onderbanken
heeft een opvallend lage binding en een erg hoge afvloeiing, ook naar gemeenten buiten de
regio. Dit komt door het lage niveau van voorzieningen in de gemeente Onderbanken en de
nabijheid van goede voorzieningen in voornamelijk Brunssum. Dit zal dan ook mede de hoge
toevloeiing voor Brunssum verklaren.
Bij de koopstromen van niet-dagelijkse artikelen valt meteen de hoge binding binnen de
gemeente Heerlen op. Dit wordt grotendeels verklaard door de woonboulevard, die er ook voor
zorgt dat er weinig afvloeiing is naar zowel gemeenten binnen Parkstad als gemeenten
daarbuiten. Ook de hoge toevloeiing wordt hierdoor veroorzaakt, aangezien de woonboulevard
bezoekers vanuit de verre omgeving trekt.
Ook Brunssum, Kerkrade en Nuth hebben een relatief hoge toevloeiing. Dit kan deels verklaard
worden door de aanwezigheid van respectievelijk het bedrijventerrein Emma, de Roda
Boulevard en bedrijventerrein De Horsel (waar onder andere de Makro is gelegen). De
gemeenten Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal hebben weer een opvallend lage binding
en hoge afvloeiing binnen Parkstad. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de afwezigheid van
een aantrekkelijk winkelaanbod. Voor Voerendaal speelt de nabijheid van de woonboulevard
een rol in de hoge afvloeiing, terwijl de Roda Boulevard voor Simpelveld dichtbij is gelegen.
Ten slotte valt nog de hoge afvloeiing vanuit de gemeente Nuth op. Dit kan deels verklaard
worden doordat de kernen Schimmert en Hulsberg binnen de gemeente Nuth sterker
georiënteerd zijn op gemeenten buiten de regio Parkstad, zoals Valkenburg.

45
46
47
48

Parkstad Limburg, 2010a, p.11.
BRO, 2009b, p.20.
BRO, 2009b, p.20.
Zie bijlage V voor een koopstromenoverzicht van de gemeenten die aangesloten zijn bij Stadsregio Parkstad Limburg.
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Leegstand
Van het totale aanbod aan winkelvloeroppervlak in Parkstad Limburg staat momenteel
ongeveer 94.500 vierkante meter leeg, wat neerkomt op een leegstand van ongeveer 16,2
procent. Het leegstandspercentage in Parkstad Limburg is dus bijna drie keer zo hoog als die
van het landelijk gemiddelde (ongeveer zes procent49).
De retailstructuur
In afbeelding 2.2 op de volgende pagina is de retailstructuur van Parkstad Limburg
gevisualiseerd. Wat hierbij opvalt, is onder andere dat Heerlen verreweg het grootste aanbod
heeft en dat ook de twee grootste concentraties van winkels zich binnen deze gemeente
bevinden, namelijk de woonboulevard en het centrum van Heerlen. Beide hebben een
bovenregionaal verzorgingsgebied met ieder een aanbod van ongeveer 100.000 vierkante
meter50. Daarnaast zijn er enkele winkelconcentraties die ook van belang zijn voor de
retailstructuur, namelijk Brunssum-centrum, Hoensbroek-centrum, Heerlerbaan, Kerkradecentrum en Roda Boulevard (rondom het Parkstad Limburg Stadion). Deze concentraties
hebben een omvang van ruwweg tussen de 17.500 en 27.500 vierkante meter. Uitzondering
daarop is de Roda Boulevard, die een omvang heeft van bijna 37.500 vierkante meter van
vrijwel uitsluitend niet-dagelijkse artikelen.
Opmerkelijk is verder dat er tussen Hoensbroek-centrum en Brunssum-Noord meerdere kleine
winkelconcentraties liggen, terwijl er bij al deze concentraties een relatief hoge leegstand is.
Hetzelfde geldt ook voor Kerkrade-centrum en de kleine winkelconcentraties eromheen. Ook
het centrum van Heerlen kent een relatief grote leegstand, terwijl de kleinere
winkelconcentraties eromheen vrijwel geen leegstand hebben. Ten slotte is het opvallend dat
de gemeente Landgraaf drie ongeveer even grote concentraties aan voorzieningen heeft,
waarbij bijna geen sprake is van leegstand.
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Zie subparagraaf 2.2.1.
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AFBEELDING 2.2:

RETAILSTRUCTUUR VAN PARKSTAD LIMBURG (zie bijlage IV voor meer gegevens)

2.3.2 Trends en ontwikkelingen in Parkstad Limburg
De trends en ontwikkelingen die landelijk gaande zijn, spelen ook in meer of mindere mate een
rol in de regio Parkstad Limburg. Er zijn echter ook specifieke trends en ontwikkelingen voor
deze regio, welke nu besproken zullen worden.
De consument
Demografische ontwikkelingen
Zoals eerder al werd aangegeven is Parkstad Limburg een voorbeeld van een gebied waar
sprake is van een afnemend aantal inwoners en huishoudens. In paragraaf 4.2 wordt hier
uitvoerig op ingegaan. Voorlopig is het voldoende om vast te stellen dat door het afnemende
draagvlak er ook minder voorzieningen nodig zullen zijn. Dit vormt dus een bedreiging voor de
retailmarkt in Parkstad Limburg.
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Winkelen over de grens
Parkstad Limburg kent de gebruikelijke internationale ketens, maar geen brandstores of
flagship stores. Wat echter wel speelt in deze regio, is het winkelen over de grens. Dit komt
door de nabijheid van Duitsland en België. Zoals in subparagraaf 2.3.1 al werd vermeld,
besteden de inwoners van Parkstad Limburg (buiten de regio zelf) verreweg het meest in de
regio Aken. In deze regio wordt namelijk ongeveer 53 miljoen euro besteed, maar
daartegenover staat wel weer een koopkrachttoevloeiing vanuit de regio Aken van bijna 80
miljoen euro naar Parkstad Limburg51. Verder is er ook veel toevloeiing vanuit het zuiden van
Belgisch Limburg, namelijk circa 21,2 miljoen euro, wat net iets hoger is dan de afvloeiing van
20,4 miljoen euro52. Er is dus een aanmerkelijke toevloeiing van bestedingen vanuit Duitsland
en België. Door het winkelen in Parkstad Limburg aantrekkelijker te maken voor deze mensen,
kunnen er nog meer kansen gecreëerd worden voor winkels in Parkstad Limburg. De IKEA op de
Woonboulevard in Heerlen bijvoorbeeld trekt al vele consumenten van buiten de regio, waar
ook de andere winkels in de omgeving van profiteren.
De retailer
Bedrijfsopvolging
Een specifieke ontwikkeling in Parkstad Limburg die een negatief effect op de retailmarkt kan
hebben, is de bedrijfsopvolging. Dat bedrijfsopvolging een belangrijk knelpunt is en in de nabije
toekomst almaar groter wordt, is beschreven in Bedrijfsoverdracht Parkstad53. Van de 18.268
ondernemers die Parkstad in 2010 telde, waren er 29,1 procent ouder dan 55 jaar en maar
liefst 16,9 procent ouder dan 60 jaar. Door de afnemende bevolkingsomvang en de
toenemende ontgroening, wordt het lastig voor deze ondernemers om een geschikte opvolger
te vinden54.
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BRO, 2009b, p.20.
BRO, 2009b, p.20.
Slots, Y. en Swelsen, L., 2010.
Slots, Y. en Swelsen, L., 2010, p.10, 37.
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2.4 Conclusies
Er zijn trends en ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de retailmarkt in Nederland.
Consumenten worden steeds kritischer en doen ook steeds vaker hun aankopen online in
plaats van in de fysieke winkel. Hierdoor zal de vraag naar winkelvastgoed mogelijk afnemen. In
gebieden met een krimpende en vergrijzende bevolking zal de vraag naar winkelvastgoed
mogelijk nog verder afnemen, waardoor het overaanbod van winkels verder toeneemt, met
leegstand tot gevolg. Door de kritische houding van de consument neemt het belang van
beleving toe. Winkels en winkelgebieden spelen hierop in door het aanbieden van een
aantrekkelijk assortiment (schaalvergroting, specialisering, branchevervaging, nieuwe retailers)
of het interessanter en aantrekkelijker maken van het verblijf (thematisering, functievervaging).
Lukt het winkels en winkelgebieden niet met deze trends en ontwikkelingen mee te gaan, dan
liggen leegstand en verloedering op de loer.
Zeker in de Stadsregio Parkstad Limburg, waar de leegstand met 16,2 procent hoog is, moet
men ervoor waken dat de leegstand niet verder toeneemt. Gezien de hoge winkeldichtheid in
deze regio en het gegeven dat er sprake is van bevolkingskrimp, zal men winkelvastgoed uit de
markt moeten halen om het overaanbod op een acceptabel niveau te krijgen.
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3 HET RETAILBELEID
3.1 Inleiding
Het vorige hoofdstuk heeft een beeld geschetst van de retailmarkt in Nederland en nog
specifieker die van Parkstad Limburg. Maar hoe is deze retailmarkt gekomen tot wat hij nu is?
En welk beleid wordt er momenteel gevoerd? Op deze vragen wordt er in dit hoofdstuk
antwoord gegeven.
Om het huidige en toekomstige beleid beter te kunnen begrijpen, wordt er eerst in paragraaf
3.2 een beknopte beschrijving gegeven van het retailbeleid in het verleden. Vervolgens wordt
er in paragraaf 3.3 beschreven hoe het huidige beleid tot stand is gekomen op zowel nationaal
niveau als op het niveau van de provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg. Dit laatste
regionale beleid wordt verder toegelicht in paragraaf 3.4. Hierbij worden ook al kanttekeningen
geplaatst die worden meegenomen naar het volgende hoofdstuk waarin de werkelijke opgave
wordt beschreven. Tot slot volgen in paragraaf 3.5 een samenvatting en enkele conclusies.
3.2 Retailbeleid in het verleden
Het eerste beleid dat gevormd werd met betrekking tot de retail ontstond na de Tweede
Wereldoorlog als gevolg van de gestegen vraag naar nieuwe bebouwing die veroorzaakt werd
door restauratieopgaven en de snelle demografische groei. Gezien de omstandigheden vond de
overheid het ‘geen optie meer dat winkels zich ongestuurd kunnen vestigen: ze moeten voorzien
in de omvangrijke directe behoefte aan verzorging van het volk’55. De regels die hierbij werden
gebruikt, werden gebaseerd op de Centrale-Plaatstheorie van Christaller56.
In het begin waren de regels voor de planning van winkels en winkelconcentraties aangepast
aan het gebruik van de fiets als vervoersmiddel. De toename van het autobezit en de
verbeterde infrastructuur hebben ertoe geleid dat er langere afstanden konden worden
afgelegd57. Hierdoor waren consumenten niet meer aangewezen op hun eigen
verzorgingsgebied, maar konden zij ook in andere winkels/winkelgebieden hun producten
kopen. Hierdoor moest men bij het maken van plannen rekening houden met de toegenomen
mobiliteit; de schaal waarop de Centrale-Plaatstheorie werd toegepast moest hierop worden
aangepast. Naleving van dit beleid was erg streng; nieuwe winkelconcentraties waren alleen
toegestaan als deze binnen de structuur pasten58. Dit moest worden onderzocht aan de hand
van een zogenaamd Distributie Planologisch Onderzoek (DPO), waarbij het uitgangspunt was
‘dat nieuw toe te voegen winkels de stadscentra niet [mochten] beconcurreren, maar het
detailhandelsapparaat in de (binnen)steden [moesten] complementeren.’59 Winkels in de
periferie waren daarmee vrijwel uitgesloten.
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Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.30.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.32; BRO, 2011c, p.57; Janssen, I.I., 2011, p.8; Zie subparagraaf 2.2.1 voor uitleg van de theorie.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.32.
Janssen, I.I., 2011, p.8.
BRO, 2011c, p.57.
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De eerste afwijkingen van dit strikte beleid deden zich voor aan het begin van de jaren ’70 toen
supermarkten zich op een perifere locatie wilden gaan vestigen60. Dit kwam voornamelijk door
een gebrek aan panden met voldoende winkelvloeroppervlak61. Naar aanleiding van onderzoek
naar deze perifere winkels voerde de overheid in 1973 het zogenaamde PDV (perifere
detailhandelsvoorziening)-beleid in62. Dit beleid hield in eerste instantie in dat er geen perifere
winkels werden toegestaan, met uitzondering van winkels die zich bezig hielden met de
verkoop van brand- en explosiegevaarlijke goederen en grote producten63. In 1984 werden hier
bouwmarkten, tuincentra en grootschalige meubelhallen aan toegevoegd64 (wat het ontstaan
inluidde van de zogenaamde ‘meubelboulevards’). Dit beleid had zowel positieve als negatieve
effecten: positief was dat er geen ongewenste ontwikkelingen in de periferie plaatsvonden,
negatief was echter dat de winkels die perifeer waren gevestigd steeds meer gingen
concurreren met de stadscentra65.
In 1993 werd het GDV (geconcentreerde grootschalige detailhandelsvestigingen)-beleid in
gevoerd66. Onder strikte planologische voorwaarden mochten gemeenten GDV-locaties
aanwijzen waar branchebeperkingen zoals bij het PDV-beleid niet van kracht waren.
Voorwaarden waren onder andere dat GDV-locaties alleen mochten worden aangewezen bij de
in de Vierde Nota genoemde (dertien) stedelijke knooppunten en dat het ging om vestigingen
van meer dan 1.500 vierkante meter67. Het PDV/GDV-beleid werd met de komst van de Nota
Ruimte in 2006 afgeschaft.
3.3 Het huidige retailbeleid
Nationaal beleid: Van centraal naar decentraal
Sinds de invoering van de Nota Ruimte is de besluitvorming met betrekking tot de ruimtelijke
ordening veranderd van een centraal naar decentraal karakter. Voordat deze nota verscheen
bemoeide het Rijk zich weleens met lokale en regionale problemen die prima op dat niveau
konden worden opgelost. Met de invoering van de nieuwe nota gaat het Rijk zich voortaan - op
de Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) na - ‘terughoudend en selectief opstellen’68. De provincies
zijn voortaan verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening69.
Daarmee zijn zij ook verantwoordelijk geworden voor het retailbeleid.
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Janssen, I.I., 2011, p.8.
BRO, 2011c, p.57.
Janssen, I.I., 2011, p.8.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.33; Janssen, I.I., 2011, p.8-9.
Janssen, I.I., 2011, p.9.
Janssen, I.I., 2011, p.9.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.36; Janssen, I.I., 2011, p. 9.
Ruimtelijk Planbureau, 2005, p.38; BRO, 2011c, p.58; Janssen, I.I., 2011, p.9.
VROM, 2004, p.10.
VROM, 2004, p.12.
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Provinciaal beleid: de Provincie Limburg
Het provinciaal beleid met betrekking tot detailhandel in Limburg staat beschreven in het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg70. De algemene visie van dit rapport is ‘dat er voorzichtig
moet worden omgegaan met uitbreiding van detailhandel. Kernbegrippen zijn
kwaliteitsverbetering en versterking van de detailhandelsstructuur, waarbij herschikking van het
aanbod van belang is (eventueel in combinatie met sanering).71 In het rapport blijft het verder
bij algemene uitgangspunten. Het daadwerkelijk formuleren van detailhandelsbeleid, de taak
die de provincie gekregen heeft na de invoering van de Nota Ruimte, wordt echter
doorgespeeld naar stadsregio’s. Hierbij verwacht de provincie dat de centrumgemeenten het
initiatief zullen nemen. Regionale afstemming in deze stadsregio’s zou zo moeten resulteren in
‘stadsregionale uitvoeringsplannen voor detailhandel’72. De provincie stelt dat zij slechts een
‘faciliterende en adviserende rol’73 heeft.
Mede door deze passieve houding van de provincie is het initiatief voor het maken van een
provinciaal detailhandelsbeleid opgepakt door de Kamer van Koophandel Limburg en
Ondernemend Limburg74. Dit heeft, begeleid door een breed samengestelde
begeleidingsgroep, geresulteerd in de Detailhandelsvisie Provincie Limburg. In dit rapport wordt
een visie gegeven voor de provinciale detailhandelsstructuur. Daarbij is ‘een sterke, vitale en
dynamische detailhandelsstructuur’75 het streven. Binnen deze structuur zou Heerlen een
bovenregionale verzorgingsfunctie moeten krijgen waarbij het winkelaanbod groeit naar
maximaal 100.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak76. De centra van Brunssum en
Kerkrade moeten als satellietcentra van Heerlen gaan fungeren met een beperkt aanbod van
respectievelijk 20.000-25.000 en 20.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak77. Deze centra
hebben een bovenlokale verzorgingsfunctie en mogen niet concurreren met de binnenstad van
Heerlen. Ook is er in dit rapport aandacht voor de Woonboulevard in Heerlen. Door de verdere
versterking van andere regionale concentraties die perifeer liggen, zoals Huis- en Tuinboulevard
Roermond en Gardenz Geleen, ‘neemt het onderscheidend vermogen van de woonboulevard af
en daarmee ook de bovenregionale functie’78. Hier zal de woonboulevard op moeten
anticiperen.
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Provincie Limburg, 2010.
BRO, 2011c, p.59.
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Provincie Limburg, 2010, 3e pagina van paragraaf 5.3.
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Provincie Limburg, 2010, 3e pagina van paragraaf 5.3.
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Ondernemend Limburg bestaat uit Midden- en Kleinbedrijf (MKB)-Limburg, Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Limburgse Landen Tuinbouw Bond (LLTB).
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BRO, 2011b, p.43.
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BRO, 2011b, p.31.
BRO, 2011b, p.31.
BRO, 2011b, p.35.
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Naast een beschrijving van de gewenste toekomstige detailhandelsstructuur voor de provincie
Limburg wijst het rapport op het volgende. Er wordt geadviseerd regionale toetsingscommissies
in te stellen. De toename van leegstaande winkels, trends binnen de detailhandel,
bevolkingskrimp en de enorme planvoorraad in Limburg zorgen er namelijk voor dat de
Limburgs winkelvastgoedmarkt verder overspannen raakt. Wil men een sterke, vitale en
dynamische detailhandelsstructuur bereiken, dan is afstemming en sturing nodig. Op basis van
een voorgestelde meldingsplicht van detailhandelsinitiatieven met een oppervlak van meer dan
1.000 vierkante meter, zou de toetsingscommissie deze ontwikkelingen moeten monitoren en
adviezen moeten geven79.
Regionaal beleid: Stadsregio Parkstad Limburg
Het samenwerkingsverband Stadsregio Parkstad Limburg beschikt sinds 2006 officieel over de
Wgr-plus-status80. Met een nieuw collegeperiode in aantocht is in 2009 het
samenwerkingsverband, waarbij ook de gemeente Nuth zich heeft aangesloten, vernieuwd in
de intentieovereenkomst Het Pact van Parkstad81. De kern hiervan is de transitie ‘van een
beleids- naar een uitvoeringsorganisatie.’82 Verder staat er in dit pact hoe de samenwerking
gefinancierd zal worden en op welke thema’s er wordt samengewerkt. Retail is één van die
thema’s.
In 2010 is het rapport Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg83 opgesteld. Dit was
nodig aangezien de tot dan gelde retailstructuurvisie in Parkstad Limburg dateerde van 2002,
waarbij nog werd uitgegaan van een bevolkingsgroei. Het doel van deze nieuwe visie is het
ontwikkelen van een retailstructuur in de regio die bestand is tegen de bevolkingskrimp en
andere trends en ontwikkelingen die er gaande zijn84. Met dat idee wordt er een beschrijving
gegeven van de gewenste toekomstige retailstructuur. De inhoud van het rapport zal in de
komende paragraaf in grote lijnen beschreven worden.
3.4 De retailstructuurvisie voor Parkstad Limburg
De basis voor deze visie is de bestaande retailstructuur, waarbij een aantal ‘iconen’ zijn
aangewezen die prioriteit krijgen. Tevens wordt erop gewezen dat het voor het opstellen van
de retailstructuurvisie van belang is om te kijken wat er gebeurt met de woningvoorraad.
Parkstad is momenteel bezig met het herstructureren van deze voorraad en in sommige
gebieden zullen woningen aan de markt worden onttrokken85. Dit heeft vanzelfsprekend
gevolgen voor het draagvlak van de winkelvoorzieningen in dat gebied. Daarom is het belangrijk
te kijken waar ingrepen in de woningvoorraad worden gepleegd.
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BRO, 2011b, p.43-48.
Wet gemeenschappelijke regelingen plus, een wettelijke basis voor samenwerkende gemeenten; Zie bijlage II voor verdere uitleg.
Parkstad Limburg, 2009.
Parkstad Limburg, 2011.
Parkstad Limburg, 2010a.
Zie subparagraaf 2.3.2.
Parkstad Limburg, 2010c.
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3.4.1 De gewenste retailstructuur en enkele kanttekeningen
Iconen
In het rapport streeft men naar het creëren van drie zogenaamde ‘iconen’ voor Parkstad
Limburg. Het gaat hierbij om de binnenstad van Heerlen, Woonboulevard In De Cramer en de
Roda Boulevard rondom het Parkstad Limburg Stadion.
Er wordt in het rapport gesteld dat het winkelaanbod in de binnenstad van Heerlen moet
groeien naar ongeveer 100.000 vierkante meter. De binnenstad van Heerlen moet daarmee hét
centrum van Parkstad Limburg worden en moet ook een sterkere bovenregionale
verzorgingsfunctie krijgen. Het aanbod moet erg gevarieerd zijn en ook moet er een grote
supermarkt (>3.500m²) komen in het nieuwe project Maankwartier. Verder is het vooral van
belang dat men er recreatief kan winkelen.
Ten slotte staat er in het rapport dat de detailhandel bij de woonboulevard en de Roda
Boulevard moet bestaan uit ‘PDV-aanbod’86 dat niet concurreert met het aanbod in de
binnenstad of de andere centra. Ook moeten deze themacentra versterkt worden door
verbreding en specialisatie van het aanbod. Zo moet bij de woonboulevard het hoofdelement
wonen versterkt worden en kan detailhandel uit de segmenten doe-het-zelf en tuin een
ondergeschikte functie vervullen. Bij de Roda Boulevard moet de nadruk komen te liggen op
sport & leisure. Ook moet hier een grote supermarkt (>3.500m²) aan het aanbod worden
toegevoegd.
Nu is er voor deze ‘iconen’ best iets te zeggen; het is belangrijk om de winkelgebieden te blijven
verbeteren en te zorgen voor een sterke retailstructuur. Het blijven investeren in deze
winkelgebieden zorgt ervoor dat deze gebieden aantrekkelijk en concurrerend blijven.
Verbreding en specialisatie van het aanbod in de perifere winkelconcentraties is mogelijk.
Mensen die de Woonboulevard bezoeken, komen vooral voor de aankoop van artikelen voor in
en om het huis. De wenselijkheid van sportzaken en dergelijke die de afgelopen jaren op de
Woonboulevard zijn verschenen kan dan ook worden betwist; vasthouden aan specialisatie
rondom wonen zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn. De bovenregionale
verzorgingsfunctie van de Woonboulevard is gewaarborgd door de IKEA die er gevestigd is.
Voor de Roda Boulevard geldt dat verbreding en specialisatie van het aanbod in het segment
sport & leisure ervoor zou kunnen zorgen dat er op dit gebied een bovenregionale
verzorgingsfunctie zou kunnen ontstaan die een vergelijkbare aantrekkingskracht heeft als de
Woonboulevard. Dit is dus een interessante en positieve ontwikkeling.
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Zie paragraaf 3.2 voor uitleg van het begrip PDV.
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Bij de ontwikkelingen rondom de ‘iconen’ moet echter rekening gehouden worden met de hoge
leegstand die Parkstad Limburg momenteel kent; er zal streng flankerend beleid87 gevoerd
moeten worden. Op basis van het rapport blijkt namelijk dat er al het streven is om 110.000
vierkante meter winkelvloeroppervlak uit de markt te nemen om zo tot een acceptabel
leegstandspercentage te komen88. Als de ‘iconen’ meer aanbod krijgen, zorgt dit automatisch
dat er op andere plaatsen meer winkeloppervlak uit de markt moet worden genomen. Er zullen
dus keuzes gemaakt moeten worden.
Regionaal verzorgende centra
Brunssum-centrum, Kerkrade-centrum en Landgraaf Op de Kamp zijn in de Retailstructuurvisie
aangewezen als de regionaal verzorgende centra en kunnen worden beschouwd als de
satellieten van de binnenstad van Parkstad. Men streeft hier naar compacte aantrekkelijke
centra die ervoor moeten zorgen dat de bovenlokaal verzorgende functie op peil blijft. Van
belang is dat deze centra niet concurreren met het centrum van Parkstad.
Ditzelfde geldt ook voor het Emmaterrein in Brunssum. Dit terrein heeft een beperkte
verzorgingsfunctie in vergelijking met de Woonboulevard en de Roda Boulevard en dit moet
volgens het rapport zo blijven, zodat het niet gaat concurreren met de twee grote perifere
winkelgebieden.
Ook hier kunnen kanttekeningen geplaatst worden. De ‘iconen’ Woonboulevard en Roda
Boulevard moeten versterkt worden en het ‘klein houden’ van het Emmaterrein zorgt ervoor
dat eventuele nieuwe ontwikkelingen en investeringen zich vooral gaan richten op de twee
grote ‘iconen’. En ook als Heerlen wil uitgroeien tot een ‘binnenstad van formaat’ zal zij niet te
veel concurrentie moeten hebben van de satellietcentra. Er zijn echter plannen en initiatieven
voor uitbreidingen in de centra van Brunssum en Kerkrade89. In Kerkrade bijvoorbeeld is het
aanbod de afgelopen jaren afgenomen en de leegstand flink toegenomen90, waardoor men zich
kan afvragen of het wel zo verstandig is om het aanbod daar uit te breiden. Zeker als het
aanbod in Heerlen groter moet worden, zijn uitbreidingen van andere centra bedenkelijk.
Toch is het goed als er ook in deze satellietcentra geïnvesteerd zou worden, maar dan
voornamelijk om ze compacter en aantrekkelijker te maken. Mocht er toch voor uitbreiding
gekozen worden, dan geldt ook hierbij dat er streng flankerend beleid moet worden
uitgevoerd. Dit moet voorkomen dat de concurrentie met de binnenstad van Heerlen te groot
wordt. Ook moet voorkomen worden dat de leegstand in Parkstad Limburg verder kan
toenemen. Dit laatste zou ook kunnen worden bewerkstelligd door op een nog lager
schaalniveau winkelvloeroppervlak uit de markt te nemen.
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flankerend beleid: (extra) maatregelen die nadelige consequenties van de uitvoering van de Retailstructuurvisie moeten verhelpen.
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SER, 2011, p.53; Werkhoven, 2012; dit aantal is gebaseerd op een verminderd retaildraagvlak van 22.000m² als gevolg van de
bevolkingsdaling, 33.000m² als gevolg van plannen in de pijplijn, 35.000m² als gevolg van de toename van internetaankopen en het overige
(20.000m²) is om de huidige leegstand terug te dringen.
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BRO, 2011a, p.34-35.
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Zie bijlage IV.
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Centra op lager niveau
In de gewenste retailstructuurvisie zoals beschreven in het rapport bestaan lokaal verzorgende
centra vooral uit winkels voor de dagelijkse boodschappen. Deze kunnen worden aangevuld
met niet-dagelijks aanbod, maar dat hangt af van de verzorgingsfunctie van het centrum (wijk,
buurt, dorp). Het aanbod in deze centra moet worden ‘afgestemd op het draagvlak en de
ligging in de verzorgingsstructuur’91. Mede door de bevolkingsdaling zal dit leiden tot uitval van
aanbod op de laagste schaalniveaus (buurten en kleine dorpen), waardoor de leefbaarheid daar
in het geding kan komen. Verder is verspreid winkelaanbod niet gewenst en dit wordt daarom
ook niet gestimuleerd.
Het rapport besteedt relatief weinig aandacht aan de centra op lager niveau, terwijl juist deze
zeer van belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen en buurten. Niet alle lokaal verzorgende
centra in Parkstad Limburg kennen een hoge leegstand. Waar dit wel het geval is, is het
inderdaad een goede zaak om vraag en aanbod beter op elkaar te laten afstemmen waardoor
een deel van het aanbod zal verdwijnen. Zeker als er 110.000 vierkante meter uit de markt
moet worden genomen, is het belangrijk om ook op de lagere niveaus kritisch te kijken naar
wat er echt nodig is. Men gaat er in het rapport echter nogal snel aan voorbij dat de impact op
deze niveaus veel groter is dan wanneer er aanbod in de grotere winkelconcentraties zou
verdwijnen. Als er bijvoorbeeld winkels uit een dorp verdwijnen heeft dit een enorme impact
op de leefbaarheid aldaar. Mensen die niet goed te been zijn (zoals ouderen en mensen met
een handicap) hebben baat bij goede voorzieningen die nabij gelegen zijn. Door een dalende
leefbaarheid in een dorp wordt het ook minder aantrekkelijk om er te wonen. Dit kan een
dalend draagvlak tot gevolg hebben. Op deze manier wordt er een neerwaartse spiraal ingezet
die lastig te doorbreken is. Zo ontstaat er een discussie tussen de leefbaarheid van een gebied
en de levensvatbaarheid van winkelvoorzieningen in dat gebied. Ook hier zullen dus keuzes
gemaakt moeten worden wanneer men winkelvloeroppervlak uit de markt wil gaan nemen:
moet dit op het laagste niveau plaatsvinden met als gevolg dat de leefbaarheid in het geding
komt? Of moet men deze leefbaarheid waarborgen door vierkante meters bij grotere
winkelconcentraties uit de markt te nemen?
3.4.2 Overige kanttekeningen
De kanttekeningen die in de vorige subparagraaf werden gemaakt hadden voornamelijk te
maken met keuzes in de retailstructuur. Er zijn echter ook nog andere punten in het rapport
waarover gediscussieerd kan worden. Zo is men vrij optimistisch over de negatieve gevolgen
die internet zal hebben voor de vraag naar winkelvastgoed. Ook met bijvoorbeeld de
bestedingen van de vergrijzende bevolking is niet genoeg rekening gehouden; ouderen hebben
een ander bestedingspatroon en geven over het algemeen ook minder uit dan andere
leeftijdscategorieën. Hier wordt in de Retailstructuurvisie totaal aan voorbij gegaan, maar deze
factoren zullen in het volgende hoofdstuk van dit onderzoeksrapport wel worden behandeld.
Verder zijn van veel gegevens recentere data beschikbaar dan die werden gebruikt voor de
Retailstructuurvisie. Door het gebruiken van deze nieuwe gegevens kan er een nieuw en
nauwkeuriger beeld worden gegeven van de situatie in Parkstad Limburg.
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Ten slotte is er wel de ambitie uitgesproken om ongeveer 110.000 vierkante meter
winkelvloeroppervlak uit de markt te nemen, maar staat er nergens waar dit moet gebeuren. Er
staat dat dit vooral moet gebeuren door de solitaire (verspreide) voorzieningen op te heffen,
maar de vraag blijft of dit genoeg is en of dit ook daadwerkelijk gaat werken. Het lijkt realistisch
om ook bijvoorbeeld bij de kleinere centra winkelvloeroppervlakte uit de markt te nemen.
Maar dan nog geldt dat er niet wordt aangegeven waar winkelvloeroppervlak uit de markt
moet worden genomen en hoe men dit wil bewerkstelligen.
3.5 Samenvatting en conclusies
Sinds de Tweede Wereldoorlog voerde de overheid een strikte retailplanning die gebaseerd
was op de Centrale-Plaatsentheorie van Christaller. Dit heeft er toe geleid dat de Nederlandse
retailmarkt fijnmazig is en een sterke hiërarchische opbouw kent. Perifere ontwikkelingen
werden oorspronkelijk geweerd, maar later langzaamaan steeds meer toegestaan. Dit heeft
onder andere geleid tot de huidige woonboulevards.
Sinds de invoering van de Nota Ruimte zijn provincies verantwoordelijk voor het retailbeleid.
Aangezien de provincie Limburg deze taak doorschuift naar de stedelijke regio’s, is het goed dat
Parkstad Limburg zelf met een retailstructuurvisie is gekomen om de problemen in deze regio
aan te pakken. Uit de opgestelde retailstructuurvisie blijkt dat er ongeveer 110.000 vierkante
meter winkelvloeroppervlak uit de markt moet worden genomen. Doordat er tegelijkertijd voor
wordt gepleit om de ‘iconen’ (Heerlen binnenstad, Woonboulevard In De Cramer en het
Parkstad Limburg Stadion op de Roda Boulevard) te versterken en enkele centra uit te breiden,
zal er op andere plaatsen weer extra gesaneerd moeten worden. Of dit dan ook een
verstandige keuze is, kan worden betwijfeld. Ook blijkt dat er aan de basis van het rapport
enkele dingen mankeren: data zijn verouderd, ontwikkelingen als veranderende
bestedingspatronen zijn niet (voldoende) meegenomen en sommige aannames zijn te
optimistisch.
In het komende hoofdstuk worden alle ontwikkelingen en prognoses opnieuw onder de loep
genomen. Met het gebruik van de meest recente cijfers zal blijken wat nu de daadwerkelijke
opgave is die Parkstad Limburg te wachten staat.
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4 DE WERKELIJKE OPGAVE
4.1 Inleiding
Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, is het wenselijk om de gegevens die ten grondslag liggen
aan de Retailstructuurvisie voor Parkstad Limburg te herzien. In paragraaf 4.2 zullen de meest
recente gegevens besproken worden die betrekking hebben op de vraag naar winkelvastgoed.
Zo komen de demografische ontwikkelingen en bestedingen in Parkstad Limburg aan bod. In de
daarop volgende paragraaf wordt er aandacht gegeven aan de invloed van internet op de
manier waarop mensen hun geld besteden. Van al deze ontwikkelingen wordt nagegaan wat de
gevolgen zijn voor de retailmarkt.
Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 de aanbodkant van winkelvastgoed in Parkstad Limburg
besproken. Hierbij wordt er aangegeven wat er, in de wetenschap van de plannen die er in de
pijplijn zitten, nodig is om de leegstand op een acceptabel niveau te houden. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een paragraaf over de daadwerkelijke opgave van winkelvloeroppervlak
dat er in Parkstad Limburg uit de markt zal moeten worden genomen. De omvang hiervan zal
met enkele visualisaties worden verduidelijkt.
4.2 Ontwikkelingen aan de vraagkant: demografie en bestedingen
4.2.1 Bevolkingsomvang
Het aantal inwoners van Stadsregio Parkstad Limburg is sinds 1995 gedaald van 270.952 naar
251.454 in 201192, een daling van 19.498 (ruim zeven procent). In afbeelding 4.1 is deze
bevolkingsdaling grafisch weergegeven.
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Uit prognoses van het CBS blijkt dat het inwoneraantal de komende jaren verder zal dalen naar
ongeveer 235.000 inwoners in 202093; een daling van ongeveer 6,5 procent ten opzichte van
2011. Als we er vanuit gaan dat de vraag naar winkels door alleen het afnemen van de
bevolking met hetzelfde percentage afneemt, dan houdt dit in dat in 2020 de vraag naar
winkeloppervlak zal dalen met ongeveer 31.800 vierkante meter94. Op basis van de
Retailstructuurvisie gaat men er nog vanuit dat door de bevolkingsdaling de vraag naar
winkelvastgoed met 22.000 vierkante meter zal afnemen95.
In 2030 zullen er volgens diezelfde prognoses nog ongeveer 215.000 inwoners zijn (een daling
van nog eens 8,5 procent), waarna het inwonertal onder de 200.000 komt in 2037 en verder zal
dalen naar ongeveer 190.000 inwoners in 2040. Echter in het Regionaal ActiePlan
bevolkingsdaling is de ambitie uitgesproken dat Parkstad in 2040 een stadsregio moet zijn met
ongeveer 220.000 inwoners96. Ondanks dat dit een mooie ambitie is, is dit streven wel erg
optimistisch. Ervan uitgaande dat de ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet, of worden gezet,
wel enigszins invloed zullen hebben op de daling van het bevolkingsaantal, wordt er in dit
verslag uitgegaan van een uiteindelijke stabilisatie van de bevolking van ongeveer 205.000
inwoners (een daling van bijna 18,5 procent ten opzichte van het jaar 2011) in 2040. Dit houdt
in dat er, alleen gebaseerd op de bevolkingskrimp, na 2020 de vraag naar winkelvloeroppervlak
met nog eens circa 58.700 vierkante meter zal dalen.
4.2.2 Huishoudens
Van Parkstad Limburg (exclusief Nuth) is in afbeelding 4.2 de ontwikkeling van het aantal
huishoudens en de bevolkingsomvang in de periode 2003-2010 weergegeven in een grafiek,
met 2003 als indexjaar. Uit de grafiek blijkt dat het aantal huishoudens redelijk stabiel blijft,
terwijl de omvang van de bevolking sterk afneemt.
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Na 2010 zal het aantal huishoudens in Parkstad Limburg verder afnemen. Dit gebeurt echter in
beperkte mate; de bevolkingsdaling is de komende jaren sterker dan de daling van het aantal
huishoudens97. Dit komt doordat het aantal mensen per huishouden afneemt
(‘huishoudensverdunning’), zoals beschreven in subparagraaf 2.2.2. In Parkstad Limburg zal de
vergrijzing een belangrijke rol spelen bij de toename van het aantal alleenstaanden, doordat bij
ouderen de kans groter is dat een van de partners overlijdt, waarna de ander vaak als
alleenstaande achterblijft98.
Welke invloed de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens precies heeft op de
retailmarkt is niet bekend. Er kan gesteld worden dat door de relatieve stijging van het aantal
huishoudens de vraag naar (voornamelijk niet-dagelijkse) goederen en daarmee naar
winkelvastgoed minder snel afneemt dan op basis van de bevolkingsdaling zou worden
gedacht. (Elk huishouden heeft bijvoorbeeld behoefte aan een keuken, bed, eventueel een
televisie, enzovoorts.) Op basis van deze veronderstelling zou er minder winkelvloeroppervlak
uit de markt hoeven te worden genomen dan in de vorige subparagraaf is gesteld. Er kan echter
ook worden verondersteld dat, door de huishoudensverdunning, huishoudens minder te
besteden krijgen. Dit zou er dan weer toe leiden dat er toch minder winkels nodig zijn.
Aangezien niet bekend is wat de precieze invloed is van de toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens op de vraag naar winkelvastgoed, wordt deze ontwikkeling verder
niet meegenomen in dit rapport.
4.2.3 Bevolkingssamenstelling naar leeftijd
Met gegevens van het CBS is op afbeelding 4.3 de leeftijdsopbouw van de inwoners van
Parkstad weergegeven. De gegevens beginnen in 1995 en sindsdien is het aandeel 0-19 jarigen
gedaald (‘ontgroening’) met ongeveer 20,5 procent, terwijl de categorie 15-64 jarigen is
gedaald met bijna elf procent. Het aandeel 65 jaar en ouder is sinds 1995 gestegen
(‘vergrijzing’) met ongeveer 22 procent ten opzichte van 2011.
De ontwikkelingen die de afgelopen vijftien jaar hebben plaatsgevonden, worden de komende
decennia doorgezet. Volgens de prognoses van het CBS zal het aantal jongeren in 2020 verder
afnemen met bijna veertien procent en tussen 2020 en 2040 zal dit aantal met nog eens bijna
23 procent afnemen (een afname van 33,5 procent ten opzichte van 2011). Het aantal
personen met een leeftijd tussen de 20 en 64 jaar zal in 2020 zijn afgenomen met ruim elf
procent en vervolgens nog eens met ruim 31 procent tussen 2020 en 2040 (een afname van
bijna 39 procent ten opzichte van 2011). Wat de ouderen betreft is er sprake is van een verdere
toename. In 2020 zal het aantal ouderen zijn toegenomen met bijna negentien procent en
vervolgens nog eens met bijna twaalf procent tussen 2020 en 2040 (een toename van 32,5
procent ten opzichte van 2011). Wat de gevolgen zijn van deze vergrijzing voor de retailmarkt
wordt verder besproken in subparagraaf 4.2.5 over bestedingen.
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Ruimtelijk Planbureau, 2006, p.133; PBL, 2008, p.114-115; Nicis Institute, 2009, p.38.
PBL, 2008, p.63; Nicis Institute, 2009, p.41.
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4.2.4 Bevolkingssamenstelling naar etniciteit
Uit gegevens over de etniciteit van de bevolking in Parkstad blijkt dat het aandeel niet-westerse
allochtonen na 2005 redelijk stabiel is gebleven op een gemiddelde van ongeveer vijf procent99.
Heerlen zit ruim boven dat gemiddelde met een aandeel van zo’n acht procent, terwijl Kerkrade
vlak onder het gemiddelde zit. Simpelveld kent met slechts één procent relatief de minste nietwesterse allochtonen100. In de rest van Nederland steeg het aandeel niet-westerse allochtonen
van 10,5 procent in 2006 naar circa 11,4 procent in 2011101. In vergelijking met het landelijk
gemiddelde is het aandeel niet-westerse allochtonen dus erg laag in Parkstad.
In de toekomst zal het percentage niet-westerse allochtonen in Parkstad Limburg hoger zijn. In
absolute aantallen zal het aantal niet-westerse allochtonen in Parkstad Limburg echter niet veel
meer stijgen; de relatieve toename komt vooral doordat het aantal autochtonen afneemt102.
Ondanks dat de groep niet-westerse allochtonen in deze regio niet heel groot is, is het toch van
belang om rekening te houden met deze groep. Uit de volgende paragraaf zal namelijk blijken
dat deze groep een ander bestedingspatroon kent dan autochtonen.
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4.2.5 Bestedingen
In de Retailstructuurvisie gaat men nog uit van een gemiddeld inkomen van €12.400,- per hoofd
van de bevolking in Parkstad; een inkomen dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde van
€13.300,-103. Vandaar dat men er vanuit gaat dat de gemiddelde bestedingen per inwoner ook
lager zullen liggen dan het landelijk gemiddelde. Om deze reden zijn de landelijke cijfers (HBD,
2011) gecorrigeerd en worden vastgesteld op €2467,- voor de dagelijkse artikelensector
(landelijk €2.510,-) en €2.379,- voor de niet-dagelijkse artikelensector (landelijk €2.460,-) in het
jaar 2009104. Bij deze correctie van landelijk naar de cijfers voor Parkstad is gebruikgemaakt van
dezelfde verhoudingen als in de Retailstructuurvisie is aangehouden105.
Uitgaande van deze nieuwe cijfers komt het gehele bestedingspotentieel van de inwoners van
Parkstad op ongeveer €1.223 miljoen in 2009, 2,8 procent lager dan werd aangenomen in de
Retailstructuurvisie106. Door de bevolkingsdaling zal het gehele bestedingspotentieel echter
gaan afnemen. Voor het jaar 2020 zal dit potentieel dalen tot €1.139 miljoen en bij een
stabilisatie van 205.000 inwoners rond 2040 tot €993 miljoen. Deze bedragen vallen lager uit
dan werd aangenomen in de Retailstructuurvisie en daardoor is het effect op de retailmarkt in
Parkstad Limburg nadeliger dan in de Retailstructuurvisie werd aangenomen. De gevolgen van
de daling van het bestedingspotentieel zijn echter al grotendeels verwerkt in het cijfer van de
bevolkingsdaling in subparagraaf 4.2.1 en zal dus verder niet worden aangepast.
Wat verder opvalt, is dat er in de Retailstructuurvisie geen rekening wordt gehouden met het
bestedingspatroon naar leeftijd. Uit gegevens van het CBS blijkt dat huishoudens met een
hoofdkostwinner die ouder is dan 65 jaar veel minder besteden dan huishoudens met jongere
hoofdkostwinners. Zo besteden ouderen bijna twintig procent minder dan huishoudens met
een hoofdkostwinner die jonger is dan 45 jaar en als wordt vergeleken met een huishouden
waarbij de hoofdkostwinner tussen de 45 en 65 jaar is, blijkt dat de ouderen ruim 26,5 procent
minder besteden107. Ook besteden ouderen relatief meer aan hun woning en minder aan
bijvoorbeeld kleding. In een regio waar sprake is van vergrijzing zoals in Parkstad Limburg heeft
dan ook nogal wat gevolgen voor de retailmarkt. Door de lagere bestedingen is er in theorie
minder winkelvloeroppervlak nodig en ook de branchesamenstelling van het aanbod zal
veranderen. De vraag naar winkels uit de branche wonen bijvoorbeeld zal relatief groter
worden dan de vraag naar bijvoorbeeld kledingwinkels.
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Er zijn echter ook bronnen die een ander geluid laten horen. Zo wordt er in Demografische
krimp - De nieuwe realiteit in perspectief bijvoorbeeld gesteld dat ouderen steeds welvarender
worden en meer gaan besteden. ‘Het is dus nog maar de vraag of het bestedingsgedrag van de
huidige gepensioneerden een goede indicator is voor toekomstige consumptiepatronen.’108
Omdat dus onduidelijk is hoe het toekomstige bestedingsgedrag van ouderen er uit ziet, wordt
dit verder niet meegenomen in dit rapport.
Ook de etniciteit is van invloed op het koopgedrag en daarmee de behoefte aan bepaalde
typen winkels. Uit onderzoek is gebleken dat niet-westerse allochtonen over het algemeen een
lager besteedbaar inkomen hebben109. Ook hebben zij een ander bestedingspatroon; zo geven
zij bijvoorbeeld minder uit aan levensmiddelen, optiek en onderhoud huis, tuin & dier en juist
meer aan mode en accessoires110. Ook hierbij geldt dus dat er, net als bij ouderen, minder
winkelvloeroppervlak en een andere branchesamenstelling nodig is.
Zoals beschreven in subparagraaf 4.2.4 over de bevolkingssamenstelling naar etniciteit is het
aandeel niet-westerse allochtonen in Parkstad Limburg momenteel nog redelijk laag, maar men
verwacht dat dit aandeel met enkele procenten zal gaan stijgen de komende jaren. Hierdoor zal
de invloed van deze groep op het totaal aan bestedingen toenemen. Omdat het absolute aantal
echter niet veel hoger zal worden, zal de vraag vanuit deze groep niet bijzonder sterk
veranderen. Om deze reden zal er in dit rapport geen aanpassing plaatsvinden van het
winkelvloeroppervlak dat uit de markt moet worden genomen zoals berekend in subparagraaf
4.2.1.
4.2.6 Samenvatting ontwikkelingen demografie en bestedingen
Omdat de komende decennia het aantal inwoners van Parkstad Limburg daalt, is er theoretisch
gezien minder winkelvloeroppervlak nodig. Als het huidige aantal vierkante meters per persoon
wordt aangehouden, zal er in 2020 maar liefst 31.800 vierkante meter minder nodig zijn. Dit
winkeloppervlak zal dus uit de markt moeten worden gehaald. In 2040, als de
bevolkingsomvang gestabiliseerd is op ongeveer 205.000 inwoners, zal er nog eens 58.700
vierkante meter uit de markt moeten zijn genomen.
De komende decennia zal ook de samenstelling van huishoudens en van de bevolking naar
leeftijd en etniciteit veranderen. Welke invloeden deze veranderingen echter precies hebben
op de toekomstige vraag naar winkels is niet bekend en kan dus vrijwel niet worden
meegenomen in de berekening. De mogelijkheid bestaat dat er meer dan 31.800 vierkante
meter uit de markt moet worden genomen als gevolg van de ontwikkelingen in demografie en
bestedingen; de gestelde 31.800 vierkante meter voor 2020 is dus een minimum.
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4.3 Internet
Zoals in subparagraaf 3.4.2 al werd vermeld, is er in de Retailstructuurvisie vrij optimistisch
omgegaan met de gevolgen die internet zal hebben voor de retailmarkt in Parkstad Limburg. Er
staat: ‘Als gevolg van de groei in online winkelen zal de vraag naar winkelruimte de komende
jaren mogelijk afnemen. Jones Lang LaSalle verwacht een daling van 7% tot 9%, voornamelijk in
de aanloopstraten van centrale winkelgebieden.’111 Op basis van deze Retailstructuurvisie houdt
men echter rekening met het wegvallen van 35.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak door
de opkomst van internet112, wat ten tijde van het opstellen van het rapport in 2009 neerkwam
op ongeveer 7,5 procent van het aanbod (exclusief leegstand). Het is erg optimistisch om uit te
gaan van dit lage cijfer. Daarnaast is sinds 2009 het aanbod toegenomen door het
gereedkomen van plannen. Uitgaande van dezelfde percentages en het aanbod gemeten in
2011, zou men nu rekening moeten houden met het wegvallen van de vraag naar
winkelvloeroppervlak met minimaal 34.000 en maximaal 44.000 vierkante meter. In dit rapport
wordt uitgegaan van het gemiddelde hiervan, wat erop neerkomt dat er minimaal 39.000
vierkante meter winkelvloeroppervlak uit de markt moet worden genomen ten gevolge van de
opkomst van online winkelen. Dit oppervlak is ongeveer vergelijkbaar met de 35.000 vierkante
meter die men hanteert op basis van de Retailstructuurvisie113.
4.4 Ontwikkelingen aan de aanbodkant: de retailmarkt en plannen in de pijplijn
4.4.1 Recente ontwikkelingen in de retailmarkt van Parkstad Limburg
Ondanks de hoge leegstand in Parkstad Limburg is het totaal aan winkelvloeroppervlak in de
periode 2009-2011 gestegen met bijna 42.000 vierkante meter, een stijging van ongeveer 7,7
procent114. Bijna de gehele stijging is in het segment niet-dagelijkse artikelen en kan
grotendeels verklaard worden door de uitbreiding van de IKEA in Heerlen (ongeveer 10.000m²),
uitbreiding van Heerlerheide (ongeveer 5.000m²) en de vestiging van een grootschalige
fietsspeciaalzaak (ongeveer 8.000m²).
In dezelfde periode is de leegstand in Parkstad Limburg toegenomen van ruim 73.500 vierkante
meter naar ongeveer 94.500 vierkante meter. Dit is een stijging van maar liefst 28,5 procent. De
leegstand is dus veel sterker toegenomen dan de toename van het winkelvloeroppervlak in de
regio. De 94.500 vierkante meter winkelvloeroppervlak die er momenteel leegstaat, is gelijk
aan 16,2 procent van het totale winkelvloeroppervlak in Parkstad Limburg. Twee jaar geleden,
bij het uitbrengen van de Retailstructuurvisie, was dit nog 13,6 procent. Naar aanleiding van het
rapport werd de ambitie uitgesproken om het leegstandspercentage terug te brengen naar
zeven procent. Wil men nog steeds ditzelfde leegstandspercentage bereiken, maar dan met de
nieuwste cijfers, dan moet men uitgaan van een daling van het leegstaande
winkelvloeroppervlak met ongeveer 57.650 vierkante meter. Dit is veel hoger dan de 20.000
vierkante meter waar men op basis van de Retailstructuurvisie vanuit gaat115.
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4.4.2 Plannen in de pijplijn in Parkstad Limburg en omgeving
Ondanks dat er al sprake is van een hoge leegstand in Parkstad Limburg, zijn er zowel binnen de
stadsregio Parkstad Limburg als in aangrenzende regio’s verschillende plannen en initiatieven
voor het versterken of uitbreiden van het bestaande winkelaanbod.
De concrete plannen en initiatieven binnen Parkstad zijn samen goed voor ongeveer 88.100
vierkante meter winkelvloeroppervlak, waarvan ongeveer 76.200 vierkante meter bestaat uit
toevoeging aan het huidige aanbod. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.1. Van
deze toevoeging is 45.000 vierkante meter momenteel ‘hard’116. Dit is hoger dan de 33.000
vierkante meter waar de Retailstructuur vanuit gaat117. Hierdoor kan er aangenomen worden
dat het aanbod van retail in Parkstad Limburg de komende jaren met minimaal 45.000
vierkante meter winkelvloeroppervlak zal toenemen, terwijl er dus al 94.500 vierkante meter
winkelvloeroppervlak leeg staat.

Brunssum – Centrumplan
Brunssum - Treebeek
Heerlen - Maankwartier
Heerlen – Winkelcentrum De Plu
Heerlen – Uitbreiding Woonboulevard
Heerlen – Eussi-terrein
Heerlen – MSP-terrein Heerlen-Oost
Kerkrade - Centrumplan
Landgraaf – Schaesberg
Simpelveld – Centrumplan
Voerendaal – Jan Linders Klimmen
TOTAAL
TABEL 4.1:

TOEVOEGING ‘HARD’(m²)
14.000
13.500
4.000
1.800
5.700
600
4.000
1.400
45.000

TOEVOEGING ‘ZACHT’(m²)
4.900
2.300
4.000
20.000
31.200
118

PLANNEN EN INITIATIEVEN VOOR NIEUW WINKELVASTGOED IN PARKSTAD LIMBURG

In de rest van Zuid-Limburg zijn er nog plannen voor de ontwikkeling van ruim 210.000
vierkante meter aan winkelvloeroppervlak (inclusief verplaatsingen, uitbreidingen en
herontwikkeling). Hiervan bestaat maximaal ongeveer 180.000 vierkante meter uit ‘harde’
plannen119. Ook over de grens zijn er plannen en ontwikkelingen. Zo wordt er in het centrum
van Aken (Duitsland) het nieuwe winkelcentrum Kaiserplatz Galerie ontwikkeld, dat een
oppervlak zal krijgen van ongeveer 26.000 vierkante meter120. Ook zijn er plannen om in
Maasmechelen (België) winkelcentrum M2 uit te breiden met ongeveer 10.000 vierkante
meter121. Wat deze ontwikkelingen precies zullen betekenen voor de retailmarkt in Parkstad
Limburg, is niet bekend. Als het winkelaanbod in Parkstad Limburg echter niet aan de wensen
van de consument voldoet, is het mogelijk dat de consument ervoor kiest om zijn of haar geld
buiten de regio te besteden. Parkstad Limburg moet er dan ook voor zorgen dat het
winkelaanbod aantrekkelijk blijft.

116
117
118
119
120
121

Hard: bestemmingsplan vastgesteld, in voorbereiding, bouwvergunning verleend of intentieovereenkomst afgesloten.
Werkhoven, 2012.
Parkstad Limburg, 2010b, p.27-29; BRO, 2011a, p.34-37, 40-41.
Parkstad Limburg, 2010b, p.29-30; BRO, 2011a, p.34-37, 40-41.
BRO, 2011a, p.38.
BRO, 2011a, p.38.
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4.5 Conclusie en de daadwerkelijke opgave
4.5.1 De daadwerkelijke opgave
Door de bevolkingsdaling zal de vraag naar winkels in Parkstad Limburg afnemen. Gebaseerd op
de huidige bestedingen, zal er in 2020 hierdoor 31.800 vierkante meter winkelvloeroppervlak
minder nodig zijn. Door de opkomst van online winkelen is het ook nog eens zo dat een deel
van de bestedingen niet in de fysieke winkel wordt gedaan. Hierdoor zal de vraag naar winkels
verder dalen waardoor er nog eens 39.000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak moet
verdwijnen.
Ook nieuwe plannen en initiatieven zorgen ervoor dat het aanbod toeneemt, terwijl de
leegstand al erg hoog is en er door de bevolkingsdaling ook nog eens minder
winkelvloeroppervlak nodig is. De ambitie is om de leegstand in Parkstad Limburg terug te
brengen naar zeven procent, wat inhoudt dat er maar liefst 57.650 vierkante meter aan
leegstaand winkelvastgoed moet verdwijnen. Om te zorgen dat de leegstand niet verder
toeneemt, moet er het aantal vierkante meters dat wordt toegevoegd door plannen en
initiatieven ook weer uit de markt moeten worden genomen. Hierdoor moet er nog eens
45.000 vierkante meter uit de markt worden genomen.
Met de Retailstructuurvisie is een visie opgesteld over hoe de toekomstige structuur van het
winkelaanbod in Parkstad er uit moet komen te zien. Dit hoofdstuk heeft laten zien dat een
groot deel van de gegevens waarop het rapport gebaseerd was, verouderd is. In de ‘oude’ visie
ging men er vanuit dat er ongeveer 110.000 vierkante meter winkeloppervlak uit de markt
moet worden genomen tot 2020. Met de nieuwe gegevens blijkt echter dat er door de
gevolgen van demografie en bestedingen, leegstand, plannen en internet ongeveer 173.500
vierkante meter uit de markt moet worden genomen wil men in 2020 een acceptabel
leegstandsniveau hebben. Hierbij wordt een leegstandspercentage van zeven aangehouden.
Ook moet worden opgemerkt dat de genoemde 173.500 vierkante meter dus niet het totaal
aan overaanbod in 2020 is. Er is ook nog zeven procent van het winkelvloeroppervlak dat
leegstaat, maar dit is wenselijk vanwege de doorstroming voor winkeliers. Het is verder
belangrijk om goed onderscheid te maken tussen leegstand (datgene dat momenteel
daadwerkelijk leegstaat) en overaanbod (datgene dat leegstaat of in de toekomst mogelijk leeg
komt te staan). Ten slotte ligt er ook na 2020 nog een grote opgave, aangezien de
bevolkingsomvang zich pas rond 2040 zal stabiliseren.
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4.5.2 De omvang van de daadwerkelijke opgave vergeleken
Uit de berekeningen blijkt dat er dus ruim 173.500 vierkante meter winkelvloeroppervlak uit de
markt genomen moet worden wil men de leegstand tot een acceptabel niveau terugbrengen in
2020. Om de omvang van het probleem te verduidelijken volgen hier enkele scenario’s. Deze
scenario’s dienen slechts als voorbeeld om aan te tonen hoe groot de opgave is. Hierbij is
ondermeer gebruik gemaakt van de gegevens uit bijlage IV.
1) Alle solitaire voorzieningen (inclusief leegstaande panden) in Parkstad Limburg hebben
samen een winkeloppervlak van ongeveer 137.000 vierkante meter. Met alleen deze verspreide
voorzieningen uit de markt halen, zoals voorgesteld in de Retailstructuurvisie, wordt het
leegstandprobleem dus niet volledig opgelost. Als ook nog alle winkels (inclusief leegstand) uit
het centrum van Hoensbroek en Kerkrade uit de markt zouden worden gehaald, komt men op
een omvang die ongeveer gelijk is aan de opgave, namelijk circa 175.000 vierkante meter.
2) Een volgende optie waarbij de solitaire voorzieningen behouden blijven, is om niet de
perifere winkelconcentraties uit de markt te nemen, maar de grote winkelconcentraties in de
binnensteden. Als alle winkels (inclusief leegstand) uit het centrum van Brunssum, Heerlen,
Hoensbroek, Kerkrade en Landgraaf uit de markt worden genomen, komt men op een
oppervlak dat bijna vergelijkbaar is met de opgave, namelijk ongeveer 169.500 vierkante meter.
3) De historische binnenstad van Utrecht en Hoog Catharijne hebben gezamenlijk een
winkelvloeroppervlak van ruim 140.000 vierkante meter122. Dit is dus nog minder dan het
winkelvloeroppervlak dat er in Parkstad Limburg uit de markt genomen moet worden.
4) De gemiddelde woning in Nederland heeft een oppervlak van ongeveer 120 vierkante meter.
Als hiermee vergeleken wordt, komt 173.500 vierkante meter overeen met ongeveer 1.450
woningen.
5) 173.500 vierkante meter is vergelijkbaar met ongeveer 27 voetbalvelden.

122

Gemeente Utrecht, 2011, p.33.
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5 AANPAKKEN VAN HET OVERAANBOD
5.1 Inleiding
Nu bekend is welke opgave Parkstad Limburg te wachten staat kan er worden overgegaan op
een mogelijke aanpak van deze opgave. Eerst wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op de oorzaken
van overaanbod. Daarna wordt in paragraaf 5.3 aangegeven hoe de huidige leegstand
geïnventariseerd dient te worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de mate van ernst van
de leegstand.
Zodra de leegstand geïnventariseerd is, is bekend op welke plekken deze een probleem vormt.
Het is waarschijnlijk dat dit ook de plekken zijn waar toekomstige leegstand zal optreden.
Omdat ook de oorzaken van de (potentiële) leegstand bekend zijn, kan er nu gezocht worden
naar methodes waarmee dit overaanbod verminderd kan worden. Hiervoor is een
literatuuronderzoek gedaan waarvan de bevindingen worden besproken in paragraaf 5.4. In
paragraaf 5.5 volgt een beschrijving van de instrumenten die ingezet kunnen worden bij de
aanpak van het overaanbod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting.
5.2 Oorzaken van het overaanbod
Overaanbod kan verschillen oorzaken hebben. In het vorige hoofdstuk werd al besproken hoe
ontwikkelingen in demografie en (online) bestedingen van invloed zijn op de vraag naar
winkelvastgoed; een daling van het aantal inwoners en/of de bestedingsomvang in een gebied
kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder winkels nodig zijn. Aan de aanbodkant kan
bijvoorbeeld door nieuwbouw, als er al sprake is van leegstand, het overaanbod toenemen. Als
de winkelvoorraad niet wordt aangepast aan de ontwikkelingen die er zijn aan de vraag- en
aanbodkant, zal het overaanbod en dus ook de leegstand toenemen.
Leegstand kan echter nog een andere oorzaak hebben, namelijk dat een winkelgebied of –
centrum niet goed functioneert. Er is immers de mogelijkheid dat het aanbod (op lokaal niveau)
niet aansluit op de wensen van de retailer of de consument. Zij kiezen er dan bijvoorbeeld voor
om hun winkel ergens anders te vestigen of hun aankopen ergens anders te doen
(‘koopkrachtafvloeiing’). Het is in dit geval dus van belang om te onderzoeken welke aspecten
invloed hebben op het functioneren van een winkelgebied/winkelcentrum.
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Deze aspecten kan men vinden in verschillende checklists die al bestaan, al zijn deze checklists
vaak niet bedoeld voor het vinden van een oorzaak voor leegstand. Vrielink en Bolt gebruiken
de aspecten voor het waarderen van het winkelvastgoed, terwijl Soeterboek de aspecten
gebruikt voor het onderzoeken van de potentie van een gegeven locatie123. De aspecten geven
echter wel een goed beeld van wat belangrijk is voor het functioneren van een winkelgebied of
–centrum. Een gebrek aan één of meer van deze aspecten zal daarom een mogelijke oorzaak
kunnen zijn van de leegstand in een winkelgebied. Met behulp van een onderlinge vergelijking
van deze checklists (zie bijlage VI) en de ontwikkelingen die zijn besproken in het vorige
hoofdstuk is in tabel 5.1 een overzicht gemaakt van mogelijke oorzaken van overaanbod,
waarbij onderscheid is gemaakt tussen oorzaken die te maken hebben met het aanbod (het
winkelgebied zelf) en oorzaken die te maken hebben met de vraag.
MOGELIJKE OORZAKEN VAN LEEGSTAND - DE VRAAGKANT
De bestedingsomvang in het winkelgebied is afgenomen door een daling van het aantal inwoners van het
verzorgingsgebied (ook door sloop woningen)
De bestedingsomvang in het winkelgebied is afgenomen door een daling van de bestedingen per persoon
De bestedingsomvang in het winkelgebied is afgenomen door een dalende koopkrachtbinding
Door trends en ontwikkelingen als de toename van het online winkelen is er minder winkelvastgoed nodig
MOGELIJKE OORZAKEN VAN LEEGSTAND – DE AANBODKANT
Er is leegstand doordat er te veel aanbod van winkelvastgoed is (concurrentie, nieuwe ontwikkelingen)
De bereikbaarheid van het winkelgebied is verslechterd
Het winkelgebied/winkelcentrum is verouderd en (licht) verloederd
Het winkelcentrum is verouderd doordat de indeling (routing) niet meer van deze tijd is
Er is geen synergie met andere publieksgerichte voorzieningen zoals horeca en leisure
TABEL 5.1:

MOGELIJKE OORZAKEN VAN OVERAANBOD VANUIT DE VRAAG- EN AANBODKANT

5.3 Waar moet het overaanbod worden aangepakt?
Het overaanbod kan het beste worden aangepakt in de gebieden waar de
leegstandsproblematiek momenteel al het grootst is. Om erachter te komen waar dit het geval
is, moet de leegstand worden geïnventariseerd. Als dat gebeurd is, kan er op verschillende
schaalniveaus gekeken worden hoe ernstig de leegstand is. Hiervoor is het van belang dat er op
elk niveau gradaties zijn in de mate van de ernst van de leegstand. Zodra inzichtelijk is gemaakt
waar het probleem het grootst is, kan men gaan kijken wat de oorzaak is van de leegstand en
welke ingrepen kunnen helpen om het leegstandsprobleem in dat gebied op te lossen.
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Vrielink, 1993; Bolt, 2003; Soeterboek, 2005.
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5.3.1 Het inventariseren van de leegstand
Bij het inventariseren van de leegstand in een gemeente is het van belang om zo veel mogelijk
gegevens te verzamelen. Belangrijke informatie is bijvoorbeeld de locatie (het adres), het
oppervlak van het leegstaande object en de duur van de leegstand. Het inventariseren van de
leegstand kan worden gedaan met behulp van data van Locatus, een commercieel bedrijf dat
zich heeft gespecialiseerd in het verzamelen van data met betrekking tot winkelvastgoed. Het is
voor een gemeente echter ook mogelijk om zelf gegevens in te zamelen en bijvoorbeeld de
leegstand te inventariseren door een leegstandsverordening, waardoor eigenaren verplicht
worden het te melden als ze een leegstaand pand bezitten124. Aan te raden is dan om de
verkregen data in te voeren bij een geographical information system (GIS), waardoor er een
geografisch overzicht ontstaat van waar de leegstaande panden zich bevinden.
5.3.2 Gradaties leegstand op gemeente- of stadsdeelniveau
Zodra duidelijk is waar de leegstaande panden zich bevinden en om welke oppervlakte het
gaat, kan er bijvoorbeeld per gemeente berekend worden wat het leegstandspercentage is.
Hierbij kan gekeken worden naar het aandeel winkels dat leeg staat, maar ook naar het aandeel
vierkante meters dat leeg staat. Bij de eerste optie is er het nadeel dat er geen verschil is tussen
bijvoorbeeld een groentewinkel met een klein winkeloppervlak en een supermarkt met een
groot winkeloppervlak. Hierdoor kan er een vertekend beeld ontstaan. Daarom wordt er in dit
rapport gebruik gemaakt van de leegstandspercentages op basis van het winkelvloeroppervlak.
Als er geen of weinig leegstaande panden zijn in een gemeente of stadsdeel, wordt het voor
retailers lastig als zij willen verhuizen of een nieuwe winkel willen beginnen; er is een ‘tekort’
aan overaanbod. Daarom gaat men er doorgaans van uit dat het ‘gezond’ is om een
leegstandspercentage van minimaal vier en maximaal zes procent te hebben125; genoeg voor
een gezonde doorstroming op de winkelmarkt. Wordt het percentage echter hoger dan zes
procent, dan is het overaanbod te groot en wordt de situatie zorgelijk. Voor
leegstandspercentages hoger dan zes procent is in de literatuur geen onderscheid gemaakt
naar mate van ernst. In dit rapport wordt dit wel gedaan; de mate van de ernst van het
leegstandspercentage wordt ingedeeld in verschillende ‘gradaties’. Als het
leegstandspercentage hoger is dan zes is er eerst nog een ‘buffer’ die nog als redelijk ongezond
is aan te merken. Een leegstandspercentage van meer dan twaalf geeft een ongezonde situatie
aan. Dit is weergegeven in tabel 5.2. Gemeenten of stadsdelen die kampen met hoge
leegstandspercentages moeten dan ook extra aandacht krijgen.
TEKORT
GEZOND
REDELIJK ONGEZOND
ONGEZOND
TABEL 5.2:

124
125

<4%
4-6%
6-12%
> 12%

GRADATIES OVERAANBOD OP GEMEENTE- OF STADSDEELNIVEAU

VNG, 2011, p.26.
Stec Groep, 2011, p.11; DTNP, 2011.
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In Parkstad Limburg bedraagt het leegstandspercentage 16,2 en verkeert daarmee in een
‘ongezonde’ situatie. Om te kijken of het probleem overal even hoog is, kan naar de
leegstandspercentages per gemeente gekeken worden. Een overzicht hiervan is weergegeven
in afbeelding 5.1. Wat hierbij opvalt, is dat vrijwel de gehele regio in een ongezonde situatie
verkeert. Nuth is de enige gemeente met een enigszins acceptabel leegstandspercentage.

AFBEELDING 5.1:

LEEGSTANDSSITUATIE OP GEMEENTE- EN STADSDEELNIVEAU IN PARKSTAD LIMBURG

5.3.3 Gradaties leegstand op (winkel)gebiedsniveau
Dat de leegstandssituatie kritiek is in een gemeente wil nog niet zeggen dat alle winkelcentra
niet functioneren. Het is goed mogelijk dat de belangrijkste winkelgebieden weinig leegstand
kennen, maar dat er bijvoorbeeld veel leegstand voorkomt bij solitaire voorzieningen in de
gemeente. Daarom is het ook van belang om naar de leegstand op gebiedsniveau te kijken. In
bijlage IV is voor elk winkelgebied in Parkstad Limburg het leegstandspercentage aangegeven.
Hieruit blijkt dat tussen winkelgebieden de leegstandspercentages enorm kunnen variëren.
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Een overzicht van de situatie in Parkstad Limburg op (winkel)gebiedsniveau is te zien op
afbeelding 5.2. Opvallend is dat er een tweedeling is tussen winkelgebieden waar er (te) weinig
leegstand is (donkergroen) en winkelgebieden waar het leegstandspercentage ongezond hoog
is (rood). Bijna alle winkelgebieden in Hoensbroek, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal hebben
een ongezond hoge leegstand. De hoofdwinkelgebieden van Brunssum en Heerlen hebben
eveneens een hoog leegstandspercentage. Ten slotte valt op dat de themagebieden als de
Woonboulevard erg weinig leegstand kennen.
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AFBEELDING 5.2:

LEEGSTANDSSITUATIE OP (WINKEL)GEBIEDSNIVEAU IN PARKSTAD LIMBURG

5.3.4 Gradaties leegstand op objectniveau
Er kan nog verder worden ingezoomd op het niveau waar leegstand optreedt, namelijk het
niveau van het object. Het ene leegstaande pand is namelijk het andere niet. De mate waarin
leegstand op objectniveau problematisch wordt hangt samen met de duur van de periode
waarin het winkelpand leeg staat.

49

Wat de winkelvastgoedmarkt betreft is er weinig bekend over vormen van leegstand. In de
kantorenvastgoedmarkt echter zijn er wel enkele publicaties waarin onderscheid wordt
gemaakt tussen verschillende vormen van leegstand, zo ook voor de duur van de leegstand van
het object. Voor het maken van onderscheid tussen leegstandsduur van winkels wordt in dit
rapport hetzelfde onderscheid aangehouden. Volgens Keeris zijn er twaalf vormen van
leegstand, waarvan er zeven problematisch zijn126. Van der Voordt beschrijft zelfs dertien
vormen van leegstand, al zijn deze wel onderverdeeld in vier groepen127. Wat de
leegstandsduur betreft, komen zij tot vier vormen, namelijk:
Initieel:
Frictie:
Langdurig:
Structureel:

De leegstand bij de oplevering van het winkelvastgoed
De leegstand in het eerste jaar na oplevering van het winkelvastgoed
De twee jaar die volgen na de frictieleegstand
Indien het winkelvastgoed langer dan drie jaar leeg staat

Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven:
....J

w
w

1-

z

FRICTIE

0
AFBEELDING 5.3:

LANGDU RIG
1

2

STRUCTUREEL
3

T IJ D (j aren}

GRADATIES LEEGSTAND OP OBJECTNIVEAU (leegstandsduur)
(op basis van: Keeris, 2006; Voordt, van der, 2007)

Als er sprake is van initiële leegstand of frictieleegstand hoeft er nog geen probleem te zijn. In
zulke gevallen kan men de leegstand tegengaan door bijvoorbeeld actiever naar huurders te
zoeken. Als een object langer dan een jaar leeg staat – en er dus sprake is van langdurige of
zelfs structurele leegstand – wordt de situatie van dit object zorgelijk. Er kan dan naar de
oorzaak gezocht worden (zie paragraaf 5.2) om zo eventueel de leegstandsoorzaak weg
proberen te nemen.
Om erachter te komen hoe lang een pand leegstaat, zou een gemeente of regio de gegevens
van de leegstand per pand moeten bijhouden. Dit zou gemakkelijk kunnen met een digitale
database. Indien een dergelijke database (nog) niet voorhanden is, zou men data van Locatus
van verschillende jaren naast elkaar kunnen leggen en zo de leegstandsduur per pand
berekenen.

126
127

Keeris, 2006, p.172.
Voordt, van der, 2007
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5.4 Rapporten over leegstand en krimp
Nu bekend is bij welke winkelgebieden leegstand het beste kan worden aangepakt, kan er
worden overgegaan op de aanpak van deze leegstand. Er is door verschillende
(overheids)instanties advies uitgebracht met betrekking tot leegstand en regio’s die kampen
met krimp. In deze paragraaf worden de belangrijkste rapporten die recent zijn uitgebracht kort
besproken.
5.4.1 Rapporten door (overheids)instanties
In 2009 is er door de toenmalige Minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een Topteam Krimp
ingesteld. De opdracht van dit team was het analyseren van knelpunten en kansen die zich
voordoen in regio’s die kampen met krimp en het formuleren van oplossingen en
aanbevelingen. Dit resulteerde onder andere in het rapport Krimp als structureel probleem –
Rapportage Topteam Krimp voor Parkstad Limburg128, waarin overigens geen concrete
aandacht uitgaat naar winkels. In het rapport staat alleen dat bevolkingsdaling consequenties
heeft voor het voorzieningenniveau en dat deze daarom moet worden aangepast aan de
nieuwe bevolkingsomvang129.
In 2009 is ook het rapport Verkenning Rijksagenda Krimp en Ruimte130 opgesteld door
Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Met betrekking tot retail is ook de belangrijkste
conclusie hieruit dat een kleiner wordend draagvlak gevolgen heeft voor het
voorzieningenniveau. De ‘ontwikkelingen kunnen een negatieve spiraal veroorzaken waarbij de
kwaliteit van de woonomgeving en de sociale cohesie steeds meer worden aangetast’131. Advies
dat wordt gegeven heeft voornamelijk betrekking op het (financieel) stimuleren van
ondernemers, clusteren van voorzieningen en steunen van bewonersinitiatieven; de
financiering is een van de belangrijkste knelpunten bij het uitvoeren van deze adviezen132.
Verder is het goed dat de gevolgen voor de leefbaarheid worden benadrukt.
Een ander rapport dat ook in 2009 is opgesteld is het rapport Krimpen met kwaliteit133. Dit
rapport is uitgegeven door de Ministeries van BZK, WWI en VROM, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). In dit rapport worden
echter geen concrete oplossingen aangedragen voor de leegstandsproblematiek, maar wordt er
meer ingegaan op bewustwording en de bestuurlijke rolverdeling die daarbij komt kijken. Dat
het rapport hier aandacht aan besteedt is belangrijk, aangezien de leegstandsproblematiek
vaak de gemeentegrens overstijgt, zoals in Parkstad Limburg het geval is. Een regionale aanpak
is dan noodzakelijk, wat de opgave complexer maakt.

128
129
130
131
132
133

Topteam Krimp, 2009.
Topteam Krimp, 2009, p.5, 15 en 30.
VROM, 2009.
VROM, 2009, p.68.
VROM, 2009, p.68-69.
BZK, 2009.
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In maart 2010 werd door de Sociaal Economische Raad (SER) het rapport Bevolkingskrimp
benoemen en benutten134 uitgebracht. Hierin wordt gesteld dat voor het bereiken van een
gezonde retailstructuur herstructurering vaak nodig zal zijn. In het rapport wordt ondernemers
geadviseerd actief in te spelen op de demografische ontwikkelingen en door middel van
innovatie zich te onderscheiden van concurrenten. De overheid moet zorgen ‘voor een
proactief overheidsbeleid dat ondersteunend en richtinggevend is door visieontwikkeling en
regionale afstemming. De ontwikkeling van nieuwe of aangepaste winkellocaties vindt hierbij
plaats in samenhang met het bestaande winkelaanbod’135. Uit dit rapport volgen dus geen
echte oplossingen voor de leegstandsproblematiek.
Een ander rapport dat in 2010 werd uitgebracht is Van bestrijden naar begeleiden:
demografische krimp in Nederland136 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hierin
wordt vooral aandacht besteed aan (het verschijnsel) demografische krimp, het begeleiden
ervan en de gevolgen van krimp. Het rapport heeft voornamelijk betrekking op de
woningmarkt. Met betrekking tot de gevolgen voor de detailhandel wordt er volstaan met de
opmerking dat ‘bevolkings- en huishoudensafname kan leiden tot minder vraag naar bepaalde
goederen en diensten en daarmee tot een overmaat aan winkelvloeroppervlak (leegstand) en
verpaupering van vastgoed.’137 Wat verder ook wordt aangehaald is dat in het
detailhandelsbeleid van sommige krimpgemeenten weinig aandacht is voor demografische
krimp, wat veroorzaakt zou zijn door ‘de angst dat het erkennen van demografische krimp het
voorzieningenaanbod negatief zal beïnvloeden en dat een beperkt voorzieningenaanbod
omgekeerd ook de demografische krimp kan versterken.’138 Volgens onderzoek van Van der
Wouw et al. uit 2009 zou blijken dat deze angst ongegrond is, aangezien ‘meer voorzieningen
niet automatisch de tevredenheid onder de inwoners vergroot noch de leefbaarheid
versterkt.’139 In dit onderzoek staat echter ook dat winkels voor dagelijkse boodschappen
aandacht verdienen als het gaat om het in stand houden van de leefbaarheid140. Wil men de
leefbaarheid in een gebied behouden, dan zou men bij de aanpak van de retailstructuur hier
rekening mee moeten houden.
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In de eerder genoemde rapporten worden weinig concrete maatregelen genoemd voor de
aanpak van de leegstand op zich. In het rapport Leegstand te lijf141, uitgebracht door de VNG,
gebeurt dit wel. In dit rapport wordt aan de hand van checklists beschreven hoe gemeenten de
leegstand kunnen aanpakken. Het gaat hier over leegstand van commercieel vastgoed, dus niet
specifiek over winkelvastgoed. Belangrijke punten die in dit rapport worden aangehaald zijn het
inventariseren van de betrokken partijen, het inventariseren van de leegstand (met
voorbeelden) en het aanreiken van verschillende instrumenten van leegstandsbeleid. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen instrumenten voor de korte en voor de lange termijn.
Onder de eerste categorie vallen gesprekken met eigenaren, leegstandsbeheer, inventarisatie
plancapaciteit in bestemmingsplannen, tijdelijk gebruik en tijdelijke verhuur van
woonruimte142. Onder de tweede categorie vallen de instrumenten leegstand erkennen in de
structuurvisie, opstellen van transformatiebeleid, verandering van het bestemmingsplan,
herbestemming, gemeentelijk grondbeleid, regionale afstemming nieuwbouwlocaties,
leegstandsverordening, gemeentelijke vastgoedstrategie en basisregistratiesysteem en loket
leegstand143. Deze instrumenten worden uitvoeriger besproken in paragraaf 5.5. Er kan echter
wel al geconcludeerd worden dat dit een erg nuttig rapport is, aangezien het al concrete
instrumenten aanreikt. Een nadeel is echter dat er alleen gefocust wordt op de huidige
leegstand en niet op de toekomstige; er wordt geen aandacht besteed aan trends en
ontwikkelingen met betrekking tot de (omvang van de) leegstand. Waar in het rapport verder
aan voorbij wordt gegaan is de sociale impact die plaatsvindt als leegstand optreedt wanneer er
bepaalde (detailhandels)voorzieningen uit een buurt verdwijnen. In dit rapport wordt dus geen
strategische aanpak van de leegstand gegeven en ook niet wat de gewenste retailstructuur is
en wat men moet doen om deze te bereiken.
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In 2011 is ook het rapport Bevolkingskrimp en Winkelgebieden144 uitgebracht dat DHV in
opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft opgesteld. In dit rapport komt
eerst kort de demografische krimp in Nederland aan bod, gevolgd door een beknopte
beschrijving van de trends en ontwikkelingen in de winkelmarkt. Hierna wordt er een koppeling
gemaakt tussen krimp en winkelplanning op regionaal niveau, waardoor zichtbaar wordt in
welke regio’s in Nederland er sprake is of zal zijn van overplanning van winkelvastgoed. Het
meest interessante in dit rapport is echter de beschrijving van drie strategieën voor
krimpregio’s. De eerste (1) strategie - opschaling, sanering en concentratie - kan worden
bewerkstelligd door als overheid te kiezen om marktpartijen te faciliteren óf door actief deze
strategie te stimuleren. Bij deze laatste keuze worden ook instrumenten genoemd, namelijk
verevening, fondsvorming en stimuleringssubsidies145. Deze instrumenten worden uitvoeriger
besproken in paragraaf 5.5. Bij de tweede (2) strategie wordt aan de hand van enkele
voorbeelden beschreven hoe er door middel van innovatieve concepten een winkel in een buurt
behouden kan blijven om zo ook de leefbaarheid te waarborgen. Bij de laatste (3) strategie
wordt gepleit voor regionale afstemming. De strategieën die genoemd worden zijn alle drie van
belang en hoeven elkaar niet uit te sluiten. Wat wel van belang is, is dat er een goede regie van
de uitvoering moet plaatsvinden. In het rapport wordt dan ook aangegeven dat de overheid
‘een strategisch beeld [dient] te schetsen van de toekomstige regionale
voorzieningenstructuur.’146 Hierdoor ontstaat er voor zowel overheid als voor marktpartijen
duidelijkheid. Hoewel het rapport erg nuttig is en een goede basis is, wordt de laatste stap
echter niet gezet. Er wordt gepleit voor opschaling, sanering en concentratie, maar waar en in
welke omvang dit moet gebeuren op de lagere schaalniveaus wordt niet duidelijk.
5.4.2 Conclusies uit de rapporten over leegstand en krimp
De afgelopen jaren zijn veel rapporten verschenen waaruit blijkt dat krimp en leegstand steeds
meer aandacht krijgen. De meeste rapporten beschrijven de demografische ontwikkelingen
constateren dat een krimpende bevolking consequenties heeft voor het voorzieningenniveau,
maar komen niet veel verder dan dat. Voor de aanpak van de winkelleegstand zijn deze
rapporten dus niet erg zinvol. Er zijn echter twee uitzonderingen: Leegstand te Lijf van de VNG
en Bevolkingskrimp en Winkelgebieden van DHV en HBD. In het eerstgenoemde rapport wordt
een checklist aangereikt waarmee de betrokken partijen, de leegstand en verschillende
instrumenten om de leegstand tegen te gaan worden geïnventariseerd. Er wordt echter voorbij
gegaan aan toekomstige ontwikkelingen die de leegstand kunnen verergeren en aan de
gevolgen voor de leefbaarheid wanneer er winkels verdwijnen. In het tweede rapport wordt
ook een aantal instrumenten genoemd die de leegstand tegen moeten gaan. Er wordt zelfs al in
grote lijnen beschreven hoe de leegstand op strategische wijze kan worden tegengegaan door
aanpassingen in de retailstructuur. Waar in dit laatste rapport (net als bij alle andere rapporten)
aan voorbij wordt gegaan is de keuze waar en in welke omvang er winkelvloeroppervlak uit de
markt moet worden gehaald. Deze keuze komt in het volgende hoofdstuk aan bod, maar eerst
volgt er een inventarisatie van instrumenten die kunnen helpen bij de aanpak van de
winkelleegstand.
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5.5 Instrumenten voor de aanpak van het overaanbod
In de vorige paragraaf werden al enkele instrumenten genoemd die gebruikt kunnen worden bij
de aanpak van het overaanbod. Deze instrumenten worden in deze paragraaf uitvoeriger
beschreven. Ook enkele instrumenten die nog niet genoemd zijn komen aan bod, maar voor
alle geldt dat zij pas zinvol zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In deze paragraaf zal
verder onderscheid worden gemaakt tussen instrumenten die de winkelvoorraad kunnen
stabiliseren, instrumenten die de vraag naar winkelvastgoed kunnen doen toenemen en
instrumenten die de voorraad verkleinen. Ook zal er worden aangegeven op welk schaalniveau
het instrument dient te worden ingezet. De toepassing van deze instrumenten wordt in het
volgende hoofdstuk besproken aan de hand van twee cases in Parkstad Limburg.
5.5.1 Voorwaarden
Er zijn enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens er begonnen kan worden
met de aanpak van het overaanbod in een gebied. De basis hiervan is dat erkend wordt dat er
leegstand is (die mogelijk toeneemt) en dat dit een probleem vormt. Als dit niet algemeen
erkend wordt, is er weinig draagvlak om er iets aan te doen. Tevens is het van belang dat er
regionale afstemming plaatsvindt. Als er namelijk één gemeente is die niet meewerkt en
bijvoorbeeld wilt profiteren van de strengere regels in de buurgemeenten (of provincie), kan dit
tot gevolg hebben dat de bereidheid om de leegstand aan te pakken ook bij de andere
gemeenten zal verdwijnen. Er moet dus regionale overeenstemming zijn voordat het
overaanbod wordt aangepakt.
5.5.2 Instrumenten: toename winkelvoorraad stoppen
Wanneer leegstand erkend wordt en men het er over eens is dat er iets aan gedaan moet
worden, zou de eerste stap moeten zijn om het overaanbod niet verder te laten toenemen; de
omvang van de winkelvoorraad moet worden gestabiliseerd. Deze stabilisatie van de omvang
zal voornamelijk moeten komen door de omvang van de winkelvoorraad niet te laten groeien;
dus geen nieuwe toevoegingen van winkelvloeroppervlak. De nieuwbouwplannen die in de
pijplijn zitten zullen dan dus (waar mogelijk) geschrapt moeten worden. Zie afbeelding 5.4.

AFBEELDING 5.4:

WINKELVOORRAAD STABILISEREN DOOR STOPPEN TOENAME
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De toename stoppen is deels een planologische kwestie. Er kan voor worden gekozen om te
stoppen met het uitgeven van gronden met een winkelbestemming. Het nadeel hiervan is dat
de gemeente een deel van haar inkomsten zal verliezen. Een volgende stap kan dan zijn om bij
de gronden waarvoor een winkelbestemming geldt deze bestemming weg te bestemmen bij
het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Dit hoeft niet direct; er kan de eigenaar van de
grond ook eerst een deadline worden gegeven waarbinnen op de grond gebouwd mag worden.
Hoe dan ook, aanpassing van de bestemming kan niet zomaar; de regels van de Algemene wet
bestuursrecht moeten wel worden gevolgd147. Ook moet erop worden gelet dat er bij
bestemmingswijzigingen planschade kan voorkomen. Dit zou dan nadelige financiële gevolgen
kunnen hebben voor de gemeente.
Vanwege de (mogelijk nadelige) consequenties is het van belang dat een maatregel als deze op
een zo hoog mogelijk niveau wordt ingevoerd. Als er nationaal of provinciaal geen draagkracht
is voor een dergelijke maatregel, kan deze eventueel op regionaal niveau ingevoerd worden. De
Stadsregio Parkstad Limburg heeft dit dan ook gedaan. Op 1 november 2011 is er door de
Parkstad Raad een zogenaamd Ontwerp-Structuurvisiebesluit vastgesteld. Hiermee hebben de
gemeenten ‘de mogelijkheid om bestemmingsplannen zo aan te passen dat de bestemming
voor […] winkels [komt] te vervallen.’148 Met dit besluit kan men ervoor zorgen dat de
winkelvoorraad in deze regio niet verder zal toenemen.
5.5.3 Instrumenten: vraag naar winkelvastgoed vergroten
Een ander type instrument om het overaanbod aan te pakken is het vergroten van de vraag
naar winkelvastgoed, zodat leegstaande panden mogelijk worden verhuurd. De vraag naar
winkelvastgoed kan zowel op een directe als indirecte manier worden bewerkstelligd.
De directe vraag vergroten
De directe vraag naar winkelvastgoed kan vergroot worden door ondernemers te stimuleren.
Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld flexibelere regelgeving (met betrekking tot
bijvoorbeeld openingstijden of bestemmingsplannen, zoals het instellen van een negatief
bestemmingsplan waarbij alleen is aangegeven welke functies er op een plek niet gewenst zijn)
of door middel van financiële impulsen, door bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting (OZB)
te verlagen149. Hierdoor wordt de (financiële) drempel om een winkel te beginnen verlaagd,
waardoor er mogelijk nieuwe winkeliers zich in het gebied gaan vestigen. De hoogte van de OZB
wordt gemeentelijk bepaald.
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De gemeente (of regio) heeft ook een andere mogelijkheid om de directe vraag te vergroten. Zij
kan namelijk, met behulp van bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, zones gaan aanwijzen
waar bepaalde winkelontwikkelingen mogen plaatsvinden. Door bijvoorbeeld zones aan te
wijzen waar winkels uit een bepaald branche zich mogen vestigen (en op andere plekken dus
niet) kan er een geconcentreerd winkelgebied ontstaan waarvan consumenten weten dat ze
alleen daar hun aankopen kunnen doen. Door deze koopkrachttoevloeiing neemt de
bestedingsomvang toe, waardoor mogelijk ook andere (nieuwe) ondernemers zich op die plek
willen vestigen.
Bij het instellen van zones met winkelontwikkelingen is het van belang dat er regionaal
afspraken over worden gemaakt, zodat het aantal ervan gecontroleerd blijft. Zo kan ook
worden voorkomen dat (mogelijk) nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat in bestaande
winkelgebieden het overaanbod toeneemt. Er kan ook bewust voor gekozen worden om
nieuwe ontwikkelingen toe te staan in de buurt van bestaande winkelgebieden, bijvoorbeeld
om een bepaalde gewenste retailstructuur te bereiken. In dat geval moet ervoor gezorgd
worden dat de winkelvoorraad niet toeneemt door ook winkelvastgoed uit de markt te nemen.
Verder is het van belang dat bij het instellen van zones met winkelontwikkeling de nadruk niet
ligt op economische doelen; dit is niet toegestaan volgens de Europese Dienstenrichtlijn. ‘Wel
kunnen planningseisen opgelegd worden waarmee geen economische doelen worden
nagestreefd, maar die voortkomen uit dwingende redenen van algemeen belang.’150 Een doel
dat dan gesteld zou kunnen worden is om verloedering van een buurt of wijk tegen te gaan.
Verder is het zo dat ‘bestemmingen toekennen aan gronden is toegestaan als sprake is van een
goede ruimtelijke onderbouwing. Het is aan beleidsmakers om op basis van ruimtelijk relevante
criteria te bepalen welke winkelstructuur gewenst is en niet mag worden ontwricht.’151
Een dergelijke zone hoeft echter niet noodzakelijk door een gemeente te worden ingesteld.
Ook winkeliers kunnen samenwerken om een winkelgebied te verbeteren. In dat geval is het
mogelijk om bijvoorbeeld een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten. ‘Een BIZ is een
afgebakend gebied […] waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun
bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij
voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in
en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de
ondernemers uitvoert.’152 Op deze manier zijn er investeringen te doen die collectief beter te
doen zijn dan individueel, zoals marketing van het winkelgebied of een (kleine) renovatie om
het winkelgebied aantrekkelijker te maken153. Een BIZ is dus een instrument dat op
(winkel)gebiedsniveau kan worden ingezet.
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In sommige gevallen is een BIZ overbodig, bijvoorbeeld wanneer een winkelcentrum in
eigendom is van één eigenaar. In dit geval kan de eigenaar zelf activiteiten plannen en
investeringen doen.
Indirect de vraag vergroten
Bij het indirect vergroten van de vraag is het doel de bestedingen in een gebied te laten
toenemen. In theorie kan ervan worden uitgegaan dat een bepaalde bestedingsomvang (in de
fysieke winkels) gelijk staat aan een bepaald aantal ‘functionerende winkels’. Bij een toename
van de bestedingsomvang groeit het aantal ‘functionerende winkels’ (mogelijk evenredig) mee.
Zie afbeelding 5.5.
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VRAAG NAAR WINKELVASTGOED VERGROTEN

De omvang van de bestedingen hangt samen met verschillende factoren, te weten trends &
ontwikkelingen, demografie & bestedingen en koopstromen. Trends & ontwikkelingen zijn al
beschreven in subparagrafen 2.2.2 en 2.3.2. De toename van internetaankopen bijvoorbeeld
heeft een negatief effect op de bestedingen die in de winkels worden gedaan, wat een
(mogelijk) negatief effect heeft op het aantal winkels dat kan blijven functioneren.
Ook demografie en bestedingen zijn van invloed op de omvang van de bestedingen: als de
bevolking toeneemt, kan er over het algemeen gesteld worden dat de bestedingsomvang ook
toeneemt (en andersom). Afname van de bestedingen (per persoon) zorgen ervoor dat de
bestedingsomvang ook afneemt (en vice versa). Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een
vergrijzende en krimpende bevolking, waarvan sprake is in Parkstad Limburg154. Het enige wat
een gemeente of regio dan kan doen, is (op een actieve manier) proberen het vestigingsklimaat
voor mensen te verbeteren, waardoor inwoners minder snel de neiging hebben ergens anders
te gaan wonen en mensen van buiten de regio worden aangetrokken.
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Zie paragraaf 4.2.
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Ten slotte kan de bestedingsomvang in een gebied veranderen door verandering van
koopstromen. Als een winkelgebied onaantrekkelijk wordt (doordat het bijvoorbeeld verouderd
is), is er de mogelijkheid dat omwonenden ergens anders hun aankopen gaan doen. Hierdoor
neemt de koopkrachtafvloeiing toe. Andersom geldt dat een winkelgebied aantrekkelijker kan
worden gemaakt waardoor er sprake zal zijn van een hoge koopkrachtbinding en mogelijk ook
een toenemende koopkrachttoevloeiing. In dat geval wordt de bestedingsomvang groter. Een
optie is bijvoorbeeld om als gemeente te investeren in een aantrekkelijke openbare ruimte of
door ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid verbetert en er voldoende parkeermogelijkheden
(met aantrekkelijke parkeertarieven) zijn. Een BIZ kan, zoals eerder al besproken werd, ook
helpen om een winkelgebied aantrekkelijker te maken.
5.5.4 Instrumenten: winkelvoorraad verkleinen
Ten slotte is er ook de mogelijkheid om het overaanbod aan te pakken door het verkleinen van
de winkelvoorraad. Dit idee wordt weergegeven in afbeelding 5.6.
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Transformeren
De winkelvoorraad kan in eerste instantie verkleind worden door het wijzigen van de
bestemming, eventueel met transformatie van het pand. Dit is afhankelijk van de vraag naar
andere typen vastgoed in de regio. Bij een gebrek aan woningen in een gebied kan er
bijvoorbeeld gekeken worden of een leegstaand winkelpand geschikt is om te transformeren
naar woonruimte. Bij winkelvastgoed gebeurt dit nog niet veel, maar op de kantorenmarkt zijn
er op dit moment veel ontwikkelingen gaande waarbij lege kantoren worden getransformeerd
naar bijvoorbeeld hotels of studentenwoningen. Omdat deze ingrepen erg kostbaar zijn, moet
de gemeente een afweging maken of zij dit zelf bekostigt of dat zij (eventueel gesubsidieerd)
transformaties aan marktpartijen overlaat en deze transformatie alleen faciliteert.

59

Slopen
Veel panden komen niet in aanmerking voor transformatie omdat zij niet voldoen aan de eisen
die horen bij een andere functie. Wanneer transformatie niet mogelijk is, is het een optie om
het pand te slopen. Aangezien ook dit erg kostbaar is, is het van belang om te onderzoeken
welke panden hiervoor in aanmerking komen. Hoe de sloop gefinancierd moet worden is een
discussie waarover nog niemand het eens is. Opties zijn bijvoorbeeld om de eigenaar van het
leegstaande pand een deel van de waarde te laten afboeken. Ook zou de gemeente een deel
van de sloopkosten kunnen betalen. De gemeente zou hiervoor een fonds kunnen oprichten
dat bijvoorbeeld gefinancierd wordt door de OZB te verhogen of het invoeren van een
leegstandstaks (op bestaande bouw) of verwijderingsbijdrage (op nieuwbouw)155. Geld uit dit
fonds kan ook gebruikt worden voor het subsidiëren van herontwikkeling of transformatie,
aangezien hier de financiële marges vaak smal zijn en niet concurrerend met nieuwbouw156. Als
het overaanbod regionaal wordt aangepakt zou er een regionaal fonds moeten komen. Het is
dan aan de gemeenten om onderling af te stemmen hoe dit fonds gefinancierd wordt.
Het is niet in alle gevallen nodig om een leegstaand pand te slopen. Wanneer men in het
retailbeleid er bijvoorbeeld voor kiest om solitaire winkelvoorzieningen te ontmoedigen, of juist
bepaalde functies wil clusteren, is het een optie om sommige bedrijven te verhuizen naar een
leegstaand pand op een meer wenselijke locatie. Dit kan zowel binnen een winkelgebied als in
een gemeente of regio. De kosten zouden dan bijvoorbeeld vergoed kunnen worden door het
aanwenden van financiële middelen uit het eerder genoemde fonds. Het nieuwe leegstaande
pand, ontstaan door het verhuizen van de winkelier, kan ten slotte weer worden
getransformeerd of gesloopt.
Het is dus erg belangrijk om goed te overwegen waar winkelvastgoed uit de markt wordt
genomen (en waar niet), omdat dit veel invloed heeft op de retailstructuur en daarmee ook op
het voorzieningenniveau voor een bepaald gebied. De gemeente kan hierbij bewust keuzes
maken. In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan.
‘Nieuw-voor-oud’157
Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk blijven, zolang de afname van de winkelvoorraad
maar groter is dan de toename. Hierdoor blijft er dynamiek in de winkelvastgoedmarkt en kan
de kwaliteit van de winkelvoorraad ook worden verbeterd. Dit kan bereikt worden door
bijvoorbeeld een ‘nieuw-voor-oud’(nvo)-regeling in te stellen, zoals door sommigen ook wordt
bepleit voor de kantorenmarkt. Dit kan met behulp van verhandelbare ontwikkelingsrechten.
Ontwikkelaars zouden deze ontwikkelingsrechten kunnen krijgen als zij het overaanbod
aanpakken. Dit zouden zij kunnen doen door een ‘oud’ gebouw dat leeg staat te slopen of een
gebruik te geven158. Dit gebruik geven kan door bijvoorbeeld het gebouw een andere functie te
geven (‘transformatie’) waar wel nog vraag naar is in het gebied.
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Ook kan de gemeente mede bepalen welke ‘oude’ panden in aanmerking komen voor deze
regeling. Zo kan de gemeente invloed uitoefenen op de retailstructuur. Zij kan dan bepalen om
bepaalde winkelgebieden wel of niet in stand te houden. In het volgende hoofdstuk wordt
nader ingegaan op deze keuze. Het is verder van belang dat de afname in dezelfde regio
plaatsvindt als waar er sprake is van toename, zodat de omvang van de voorraad in die regio
niet groter wordt.
Ten slotte kan er, afhankelijk van de ernst van het leegstandsprobleem, voor gekozen worden
om een ratio in te stellen bij de nvo-regeling. Door meer vierkante meters ‘oud’ uit de markt te
nemen dan dat er ‘nieuw’ bijgebouwd mogen worden (ratio >1), zal de totale winkelvoorraad
afnemen. Stel dat er in Parkstad Limburg een ratio van ‘2’ zou worden ingesteld, dan zou er met
deze regeling tot 2020 ongeveer 45.000 tot 76.200 vierkante meter uit de markt kunnen
worden genomen (zie tabel 4.1 voor de huidige plannen in de pijplijn). Dit aantal komt overeen
met circa 26 tot 44 procent van de totale opgave die aan het eind van hoofdstuk 4 is gesteld.
Hiermee zullen projectontwikkelaars een belangrijk deel van het overaanbod aanpakken.
5.5.5 Samenvatting instrumenten voor de aanpak van het overaanbod
Overaanbod kan op verschillende manieren en op verschillende schaalniveaus worden
aangepakt, maar dan moet de (potentiële) leegstand wel door iedereen erkend worden en
moeten alle betrokken actoren bereid zijn het overaanbod aan te pakken. Dit moet minimaal
op regionaal niveau gebeuren, om te zorgen dat de bereidheid om het overaanbod aan te
pakken onder gemeenten blijft.
Een eerste optie is dan om de winkelvoorraad te stabiliseren, zodat het overaanbod niet kan
toenemen. Een andere mogelijkheid om het overaanbod aan te pakken is de vraag naar
winkelvastgoed (direct of indirect) te laten toenemen. Door financiële impulsen of het
verminderen van regeldruk zal de drempel om een winkel te beginnen worden verlaagd,
waardoor het mogelijk is dat de vraag naar winkelvastgoed toeneemt en de leegstand wordt
teruggedrongen. Ook een toename van het bestedingspotentieel in een gebied kan ervoor
zorgen dat ondernemers eerder bereid zijn om in dat gebied een winkel te beginnen.
Ten slotte kan het overaanbod worden aangepakt door leegstaande panden te transformeren
naar een andere functie of, als dat niet mogelijk is, te slopen. Het is dan echter wel van belang
te onderzoeken bij welke panden en in welke gebieden dit het beste kan plaatsvinden. Ook
door middel van ‘nieuw-voor-oud’ kan de totale winkelvoorraad worden verkleind, zolang er
meer ‘oud’ winkelvastgoed uit de markt wordt genomen dan dat er nieuw ontwikkeld wordt.
Een overzicht van alle instrumenten en het bijbehorende schaalniveau waarop zij het beste
kunnen worden ingevoerd, is weergegeven in tabel 5.3a. Hierbij is een koppeling gemaakt met
de mogelijke oorzaken van de leegstand zoals beschreven in paragraaf 5.2; per instrument is
aangegeven voor welke oorzaak van overaanbod het een oplossing kan bieden.
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NATIONAAL & PROVINCIAAL NIVEAU
Instrumenten:
Te gebruiken indien:
Toename winkelvoorraad stoppen; ‘Nieuw-voor-oud’-regeling
Bij een te groot aanbod van winkelvastgoed; leegstandspercentage op dit
schaalniveau te hoog
GEMEENTELIJK & REGIONAAL NIVEAU
Instrumenten:
Te gebruiken indien:
Toename winkelvoorraad stoppen; ‘Nieuw-voor-oud’-regeling
Bij een te groot aanbod van winkelvastgoed; leegstandspercentage op dit
schaalniveau te hoog
Ondernemers stimuleren (flexibelere regelgeving, financiële Het leegstandspercentage is te hoog en men de vraag naar
impulsen)
winkelvastgoed wil doen laten toenemen
Bestemmingswijzigingen
Het leegstandspercentage is te hoog en er zijn nog steeds gronden
waarop winkelontwikkeling is toegestaan; bestemmingswijziging als
middel om zones aan te stellen waar bepaalde winkelontwikkelingen
wenselijk zijn
Actief het vestigingsklimaat voor (mogelijk nieuwe) inwoners De bestedingsomvang in het winkelgebied is afgenomen (bijvoorbeeld
verbeteren (eventueel regionaal)
door een daling van het aantal inwoners van het verzorgingsgebied)
Fonds instellen voor het verminderen van winkelvastgoed op Financiering van de kosten voor het aanpakken van de leegstand in de
lager niveau (eventueel regionaal instellen)
gemeente
LOKAAL (WINKELGEBIED)NIVEAU
Instrumenten:
Te gebruiken indien:
Bedrijfs Investeringszone (BIZ); betere samenwerking tussen Toename van de koopkrachtafvloeiing; gezamenlijk investeringen doen in
publieksgerichte voorzieningen
het aantrekkelijker maken en/of promoten van het winkelgebied
Investeringen in bereikbaarheid en/of openbare ruimte door Bereikbaarheid en/of openbare ruimte is slecht (onderhouden)
gemeente
Herontwikkeling
Veel leegstand doordat het winkelcentrum is verouderd of in zeer slechte
staat verkeert
Transformatie
Leegstandspercentage in het winkelgebied is te hoog en kan worden
teruggebracht doordat een deel van de leegstaande panden een andere
functie kan krijgen
Sloop
Leegstandspercentage in het winkelgebied is te hoog en kan niet
voldoende worden teruggebracht met behulp van transformatie
Verhuizen van winkels
Winkel ligt op een ongewenste locatie terwijl er op een wenselijke locatie
een geschikt pand leeg staat
TABEL 5.3a:

INSTRUMENTEN VOOR DE AANPAK VAN HET OVERAANBOD, PER SCHAALNIVEAU EN IN WELK GEVAL TE GEBRUIKEN
(lichtblauw: moet het aanbod beperken; wit: moet vraag naar winkels doen laten toenemen)

De gemeente of regio kan instrumenten inzetten om een gewenste retailstructuur en/of
voorzieningenniveau na te streven. Door bijvoorbeeld het ontmoedigen van solitaire
voorzieningen ontstaat een geconcentreerd aanbod en door het opheffen van winkelgebieden
kan het voorzieningenniveau in een gebied zo worden verlaagd dat de leefbaarheid in het
geding kan komen. Ook kan de gemeente door bewust te kiezen voor een ontwikkeling in het
ene winkelgebied een nabij gelegen winkelgebied benadelen. Hierdoor wordt het aanpakken
van het overaanbod complexer. De gemeente moet dan ook goed voor ogen hebben wat zij wil
bereiken. Deze afweging komt terug in het volgende hoofdstuk.
Door de keuzes van gemeenten op lokaal niveau is het des te opvallender dat er bij het
instrumentarium om de leegstaand te verminderen weinig aandacht is voor een aanpak op
bovenlokaal niveau, bijvoorbeeld bij twee in de buurt van elkaar liggende winkelgebieden. In
zulke gevallen zal de gemeente met de betrokken actoren moeten overleggen, waarbij
afspraken worden vastgelegd. Als de winkelgebieden onder verschillende gemeenten vallen,
wordt de situatie complexer. Afhankelijk van de situatie kan een regionale aanpak dan
overdreven zijn. Een mogelijkheid is dan dat de betreffende gemeenten bilaterale afspraken
maken over wat er met de winkelgebieden moet gebeuren. Dit is dus een apart niveau tussen
gemeentelijk en lokaal niveau in, maar tegelijkertijd kan deze de gemeentegrenzen overstijgen.
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Voor het bepalen van grenzen van deze aparte niveaus kan de Urban Cell Theory (UCT) van
Hildebrand Frey worden gebruikt159. Aan de hand van deze methode vindt er een herindeling
plaats van buurten en wijken op basis van bepaalde criteria. Zo ontstaan er urban cells (‘nieuwe
buurten’) en urban districts (‘nieuwe wijken’). Doordat een deel van de gemeenten in Parkstad
Limburg aan elkaar zijn gegroeid, kan zo een nieuwe indeling plaatsvinden waarbij er rekening
kan worden gehouden met verschillende winkelgebieden in een verzorgingsgebied. Deze
herindeling wordt hier verder niet uitgewerkt, maar het niveau zal wel worden meegenomen.
Dit niveau wordt in dit rapport ‘supralokaal’ genoemd om te benadrukken dat deze het lokale
niveau overstijgt. Op dit supralokale niveau kunnen dezelfde instrumenten worden gebruikt als
op lokaal niveau. Tabel 5.3a kan dus worden uitgebreid met nog een apart niveau, dat is
weergegeven in tabel 5.3b.
SUPRALOKAAL NIVEAU
Te gebruiken indien:
Leegstandspercentage in de winkelgebieden is te hoog en kan worden
teruggebracht door een winkelgebied te saneren; er wordt dan eerst
gekeken of panden getransformeerd kunnen worden
Sloop (af te spreken tussen betrokken gemeenten)
Bij de sanering van een van de winkelgebieden is transformatie niet
toereikend; sommige panden voldoen niet aan de eisen voor transformatie
Verhuizen van winkels (af te spreken tussen betrokken Winkel ligt in een ongewenst winkelgebied terwijl er in een wenselijk
gemeenten)
winkelgebied een geschikt pand leeg staat
Instrumenten:
Transformatie

TABEL 5.3b:

INSTRUMENTEN VOOR DE AANPAK VAN LEEGSTAND OP BOVENLOKAAL NIVEAU

5.6 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is beschreven met welke instrumenten het overaanbod kan worden aangepakt
en in welke gebieden dit het beste kan gebeuren. Hiervoor moet allereerst de leegstand
worden geïnventariseerd. Vervolgens moet dit op een kaart worden weergegeven, zodat
zichtbaar wordt waar de meeste leegstand optreedt. Op basis van tabel 5.2 kan dan worden
bepaald hoe ernstig de situatie daadwerkelijk is: een leegstandspercentage lager dan twaalf kan
nog als (redelijk) gezond worden gezien, daarboven is een aanpak van de leegstand dringend
nodig. Als er wordt overgegaan op het aanpakken van de leegstand en het overaanbod in een
gemeente of regio, is het handig om eerst te kijken waar de situatie het ergst is op
(winkel)gebiedsniveau om gerichter het overaanbod aan te pakken. Zodra winkelgebieden met
een hoog leegstandspercentage zijn geïdentificeerd, kan er ook nog op objectniveau gekeken
worden hoe lang een pand leegstaat. Het is mogelijk dat het object nog niet zo lang leegstaat
en er sprake is van frictieleegstand. Dit is niet zo ernstig. Staat een pand echter langer dan een
jaar leeg, dan kan het als problematisch worden gezien en is het gewenst om iets aan de
leegstand te doen.
Het overaanbod kan op verschillende niveaus en met verschillende instrumenten worden
aangepakt. Een overzicht hiervan is te vinden in tabellen 5.3a en 5.3b. In het kort komt het erop
neer dat er gebruik gemaakt kan worden van instrumenten die de winkelvoorraad stabiliseren,
de vraag naar winkelvastgoed doen toenemen en instrumenten die de winkelvoorraad
verkleinen. In de tabel is ook per instrument aangegeven voor welke leegstandsoorzaken het
een oplossing kan bieden.
159

Zumelzu Scheel, 2011
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Op afbeelding 5.7 is een de aanpak van het overaanbod geschematiseerd. Vanuit de
(geïnventariseerde) objecten wordt berekend hoe hoog het leegstandspercentage is op
verschillende niveaus. Steeds geldt dat als het leegstandspercentage ongezond hoog is (hoger
dan twaalf procent) er op een lager schaalniveau wordt gekeken waar de leegstand het meest
problematisch is. Op objectniveau geldt dat een leegstaand pand dat langer dan een jaar
leegstaat al problematisch is. Al deze informatie wordt meegenomen naar het supralokale
niveau. Vanuit dit schaalniveau kan de leegstand in de winkelgebieden die dicht bij elkaar liggen
(en dus invloed op elkaar hebben) worden aangepakt. Hierbij begint men op gemeentelijk
niveau, omdat hier een aantal instrumenten, zoals bestemmingswijzigingen, moeten worden
ingevoerd. Van daaruit gaat men dan steeds weer naar een lager schaalniveau, alwaar de
instrumenten voor dat betreffende schaalniveau worden ingezet.
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AFBEELDING 5.7:

SCHEMA SAMENVATTING AANPAK VAN HET OVERAANBOD (op regionaal of gemeentelijk niveau)

Opgemerkt dient te worden dat een gemeente de instrumenten kan inzetten voor het bereiken
van een gewenste retailstructuur of een gewenst voorzieningenniveau. Bij keuzes in de
retailstructuur, zeker op regionaal niveau, kunnen complexe situaties ontstaan. Instrumenten
inzetten bij het ene winkelgebied kan namelijk (nadelige) effecten hebben op een nabij gelegen
winkelgebied (eventueel in een andere gemeente). In het komende hoofdstuk komt dit nader
aan bod.
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6 KEUZES VOOR DE RETAILSTRUCTUUR & CASE STUDIES
6.1 Inleiding
Als een groot aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak uit de markt moet worden
genomen, zoals in Parkstad Limburg het geval is, moeten er keuzes gemaakt worden die de
retailstructuur hoe dan ook beïnvloeden. In het vorige hoofdstuk werd dan ook besproken op
welke plekken en met welke instrumenten de winkelleegstand kan worden aangepakt. Hierbij
heeft de gemeente of regio ook een aantal keuzes. Zij kan er voor kiezen om al het
winkelvastgoed dat leegstaat aan te pakken, maar er kan ook voor gekozen worden om op een
meer doordachte manier met de (potentiële) leegstand om te gaan. Met behulp van de
aangereikte instrumenten kan zij een gewenste retailstructuur proberen te bereiken. Er zijn
verschillende retailstructuren denkbaar en er zijn dan ook verschillende strategieën voor het
bereiken ervan.
In paragraaf 6.2 wordt aan de hand van twee strategieën duidelijk gemaakt hoe er
winkelvloeroppervlak uit de markt genomen kan worden. Van deze strategieën worden de
voor- en nadelen besproken. In de praktijk is er een grote range aan mogelijkheden tussen deze
twee mogelijkheden. Bij elk denkbaar scenario komen dezelfde vraagstukken en keuzes naar
voren, waardoor een vergelijking van de twee strategieën hier volstaat. Na dit theoretische
deel volgen in paragraaf 6.3 twee cases, namelijk Hoensbroek en Simpelveld. Per case worden
de twee strategieën toegepast. Uiteindelijk is het de gemeente of regio die aan de hand van de
uitgewerkte scenario’s kan kiezen welke retailstructuur zij het meest gewenst acht.
6.2 Strategieën voor de retailstructuur
De retailstructuren die worden besproken, zijn een geconcentreerde retailstructuur en een
verspreide retailstructuur. Bij de eerste strategie, het centreren, kan de leefbaarheid in
bepaalde gebieden in het geding komen, maar is de levensvatbaarheid van de
winkelconcentratie beter gewaarborgd. Bij de tweede strategie, het verspreiden, is het de vraag
of de winkelgebieden die resteren levensvatbaar zijn, maar is de leefbaarheid gewaarborgd
doordat dagelijkse voorzieningen in de buurt blijven. Bij het aanpakken van het overaanbod zal
de gemeente of regio dan ook voor dit dilemma gesteld worden. Om een betere en bewustere
keuze te kunnen nemen, worden beide strategieën nu besproken.
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6.2.1 Concentreren en saneren
Bij concentreren en saneren kiest men ervoor om alle winkels te concentreren in enkele sterke
winkelgebieden. Winkelvoorzieningen op de laagste schaalniveaus - solitaire
winkelvoorzieningen en kleine winkelconcentraties – worden uit de retailstructuur gehaald.
Door het uit de markt nemen van deze winkels wordt neemt het overaanbod af, terwijl er in de
overgebleven winkelgebieden meer dynamiek ontstaat; de levensvatbaarheid van deze
winkelgebieden wordt zo gewaarborgd. Functionerende winkels op ongewenste locaties
kunnen verplaatst worden naar wenselijke winkelgebieden. Dit geldt ook voor winkels met een
aanbod van dagelijkse producten. De leegstaande panden die resteren, kunnen worden
getransformeerd of gesloopt (‘gesaneerd’). Het centreren van de retailstructuur is schematisch
weergegeven in afbeelding 6.1.

AFBEELDING 6.1:

CENTREREN BINNEN DE RETAILSTRUCTUUR

Behalve bevordering van de levensvatbaarheid van de winkelgebieden is een gevolg van deze
keuze dat winkels uit de buurten verdwijnen. Hierdoor moet een groot deel van de inwoners
een langere afstand gaan afleggen om bijvoorbeeld boodschappen te doen; het gaat dus ten
koste van de leefbaarheid voor de inwoners. Andere voor- en nadelen van het centreren van de
retailstructuur staan beschreven in tabel 6.1.
In het geval van centreren en saneren zou de leefbaarheid (deels) gewaarborgd kunnen blijven
door ervoor te zorgen dat de inwoners op een andere manier hun dagelijkse producten kunnen
verkrijgen. Albert Heijn bijvoorbeeld gaat begin 2012 een experiment doen met afhaalpunten
voor online bestellingen160. Als er van deze afhaalpunten worden gerealiseerd in gebieden waar
verder geen winkelvoorzieningen zijn, blijft de bereikbaarheid van dagelijkse producten (en
daarmee de leefbaarheid in dat gebied) enigszins gewaarborgd. Een andere mogelijkheid is
bijvoorbeeld de terugkeer van de mobiele supermarkt, al heeft dit wel het mogelijke gevolg dat
de sociale cohesie in een gebied afneemt.

160

Ahold, 2012.
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6.2.2 Verspreiden en saneren
Tegenover het concentreren van de retailstructuur kan het verspreiden van de
winkelvoorzieningen gesteld worden. Het belangrijkste uitgangspunt bij deze strategie is dat
winkels met een dagelijks aanbod verspreid blijven, waardoor zij voor de meeste inwoners op
loopafstand (blijven) liggen. Hierbij wordt de leegstand dus niet zozeer aangepakt bij de
winkelvoorzieningen op de lagere schaalniveaus, maar ligt de nadruk meer op het aanpakken
van het overaanbod in de winkelgebieden zelf; in winkelgebieden met een hoog
leegstandspercentage wordt (een deel van) het overaanbod gesaneerd. Dit is schematisch
weergegeven in afbeelding 6.2.
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Bij deze keuze nemen de winkelgebieden in omvang af, waarbij meestal (minimaal) een
supermarkt resteert met enkele ondersteunende en/of aanvullende voorzieningen. Ook blijven
de functionerende winkels in de wijk, waardoor de leefbaarheid voor de inwoners minder in
het geding komt. Een nadelig gevolg van deze keuze kan zijn dat door de beperkte omvang van
de winkelgebieden de aantrekkelijkheid afneemt, waardoor koopkrachtbinding en – toevloeiing
kunnen afnemen. In dat geval is de levensvatbaarheid van het winkelgebied in het geding.
Overige voor- en nadelen van deze strategie zijn te vinden in tabel 6.1.
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CONSUMENT
RETAILER
BELEGGER /
EIGENAAR
OVERHEID

CONCENTREREN & SANEREN
161
+ alles op één plek / gemak
162
+ kortere loopafstanden dus voetgangersvriendelijk
+ verblijf en vermaak vaak beter door meer aanbod
publieksgerichte voorzieningen
163
+ lagere transportkostenbij bezoek aan meerdere winkels
+ concentraties hebben mogelijk een goede bereikbaarheid door
o.a. voldoende toegangswegen en parkeervoorzieningen
- bij concentratie verdwijnen solitaire voorzieningen, waardoor
de afstand tot een winkelconcentratie voor sommige inwoners
kan toenemen
- meer verkeer, dus mogelijk lastiger bereikbaar
- bij grote winkelconcentraties is er mogelijk een slecht overzicht
van het aanbod
164
+ bij PDV/GDV zijn er lage huren
+ groter marktaandeel mogelijk door centrale ligging met
165
concurrenten
+ door grote omvang vaak meer bekendheid concentratie;
166
concentratie kan zelfs fungeren als trekker
167
+ verhogen impulsaankopen
+ meer mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven als
marketing, onderhoud, thematisering e.d.
- hogere huren in binnensteden
- bij binnenstedelijke concentraties: lastig bevoorraden
- veel concurrenten in de buurt
+ verhoging van het aantal passanten leidt mogelijk tot hogere
168
huren en toename van de waarde van het bezit
+ met concentraties duidelijkheid over waar geïnvesteerd
moet/kan worden
- waarde van panden die niet binnen de concentratie vallen
verliezen mogelijk een deel van hun waarde
+ services voor winkels kunnen geconcentreerd aangeboden
worden
- leefbaarheid inwoners in geding (bereikbaarheid voorzieningen)
als de afstand tot een winkelvoorziening met dagelijks aanbod te
groot wordt
- drukte/overlast rondom de winkelconcentraties
- GDV kan nadelige gevolgen hebben voor concentraties binnen
de bebouwde kom (o.a. toename leegstand in de binnenstad)

TABEL 6.1:

161
162
163
164
165
166
167
168
169

VERSPREIDEN & SANEREN
+ altijd basisvoorzieningen in de buurt
+ door (absoluut) minder bezoekers beter bereikbaar
+ door het geringe aanbod meestal een goed overzicht

- bij bezoek van meerdere winkels langere afstanden en meer
transportkosten; geldt niet voor one-stop-shopping
- minder overzicht tussen de verschillende centra

+ lagere huren door minder bezoekersstromen
+ bezoekers die komen zijn wel doelgroep (efficiency)
+ minder concurrentie in de directe omgeving
+ mogelijk makkelijker te bevoorraden

- minder aantrekkingskracht (door het beperkte aanbod)

+ mogelijk verspreiden van het beleggingsrisico

- waarde van pand kan mogelijk dalen
- onoverzichtelijk waar het ‘veilig’ is om te investeren
+ basisvoorzieningen dichtbij voor inwoners, zeker belangrijk
voor minder mobiele mensen; betere leefbaarheid
169
+ mogelijk betere spreiding van verkeersbelasting
- mogelijk overlast voor meer mensen door verspreiding van
verkeer

170

DE VOOR- EN NADELEN VAN CONCENTREREN EN VERSPREIDEN VOOR VERSCHILLENDE ACTOREN

Reimers en Clulow, 2004; LeHew et al. in: Leung, 2007, p.17-18.
PBL, 2005, p.112.
Miceli et al., 1998 in: Leung, 2007, p.16.
SCN, 2011, p.22.
Hotelling, 1929 in: Leung, 2007, p.15.
Ruiter, 2004 in: Leung, 2007, p.18.
UWEX, 2003; Nelson, 1958 en Miceli et. al.,1998 in: Leung, 2007, p.18.
Leung, 2007, p.18.
PBL, 2005, p.112.
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Het is belangrijk om bij deze tabel op te merken dat de genoemde voor- en nadelen geen gelijke wegingsfactoren kennen, net zo min als dat
de kwantiteit van de voor- dan wel nadelen iets zegt over de kwaliteit van de keuze. Voor een gemeente is het dus een kwestie van een
afweging maken van de argumenten en te kiezen voor wat zij het beste acht. Daarmee is het een goede tool om gemeenten bewuster keuzes te
laten maken.
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6.3 Case Studies
Uit hoofdstuk 5 bleek al op welke plekken en met welke instrumenten het overaanbod kan
worden aangepakt. Nu is ook bekend dat er met behulp van de aanpak van het overaanbod
keuzes gemaakt kunnen worden die van invloed zijn op de retailstructuur. Met tabel 6.1 kan
aangegeven waarom er voor een bepaalde retailstructuur gekozen wordt. Maar hoe moet dit
alles nu worden toegepast in de praktijk?
In deze paragraaf volgen twee case studies: Hoensbroek en Simpelveld. Voor beide cases
worden de strategieën ‘verspreiden’ en ‘concentreren’ toegepast. Voor een kort overzicht van
de volgorde van de aanpak wordt verwezen naar afbeelding 5.7.
CASE STUDY I: Hoensbroek
Hoensbroek is een stadsdeel van Heerlen, gelegen in het noorden van de gemeente. Het aantal
inwoners in dit stadsdeel is de afgelopen jaren gedaald naar ruim 20.000 inwoners in 2011.
Voor de periode van 2008 tot 2028 verwacht men een daling van het inwoneraantal met
ongeveer 18,5 procent171. Voor heel Parkstad wordt verwacht dat het inwoneraantal in
dezelfde periode afneemt met ongeveer 13,7 procent172. De bevolkingsdaling in Hoensbroek is
dus sterker dan de gemiddelde bevolkingsdaling in Parkstad. Verder kent Hoensbroek een
eenzijdige bevolkingsopbouw met veel lage inkomens. Ook is er sprake van sterke vergrijzing,
een relatief laag opleidingsniveau en ook een relatief hoge werkloosheid173.
Het winkelvloeroppervlak in Hoensbroek bedraagt bijna 57.000 vierkante meter (zie tabel 6.2).
Van het totale winkelvloeroppervlak staat ruim 26,5 procent leeg; Hoensbroek heeft dus een
zeer hoog leegstandspercentage. Dit zou deels verklaard kunnen worden door het dalende
inwonersaantal en het relatief lage inkomen van de inwoners. Verder blijkt uit tabel 6.2 dat er
in Hoensbroek (exclusief leegstand) 2.061 vierkante meter winkeloppervlak is per 1.000
inwoners. Landelijk gezien is dat slechts 1.661 vierkante meter per 1.000 inwoners174.
Hoensbroek heeft dus een relatief hoge winkeldichtheid.
HOENSBROEK

2011

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners
TOTALE WINKELVOORRAAD

20.272
m² wvo

leegstand (%)

WINKELVOORRAAD TOTAAL
DAGELIJKS AANBOD
NIET-DAGELIJKS AANBOD
FUNCTIONEREND TOTAAL
LEEGSTAND TOTAAL

56.851
7.754
34.031
41.785
15.066

26,5

(functionerende) winkels per 1.000 inwoners 2.061
TABEL 6.2:

171
172
173
174

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT HOENSBROEK
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

Gemeente Heerlen, 2009, p.5; de periode 2008-2028 wordt in het rapport gebruikt en daarom ook in deze case aangehouden.
CBS, 2011.
Gemeente Heerlen, 2009, p.5; Parkstad Limburg Buurtmonitor, 2011.
Zie subparagraaf 2.2.1.
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Leegstand per winkelgebied
Uit tabel 6.3 wordt duidelijk dat de winkelgebieden in Hoensbroek zonder uitzonderingen te
maken hebben met ongezonde leegstandspercentages. Om erachter te komen waar de
leegstand binnen deze winkelgebieden het grootste probleem vormt, wordt er nu gekeken naar
de leegstand op objectniveau. Hiervoor zijn alle winkelpanden in Hoensbroek geïnventariseerd.
Dit is geografisch weergegeven in afbeelding 6.3. Omdat er op supralokaal gekeken moet
worden, zijn in de rechter bovenhoek de winkelpanden in Treebeek (E; gemeente Brunssum) en
in de rechter onderhoek de winkelpanden in Heerlerheide (F; gemeente Heerlen) weergegeven.
Dit zijn nabijgelegen winkelgebieden; ingrijpen in de retailstructuur van Hoensbroek heeft
mogelijk effect op het functioneren van deze winkelgebieden (en andersom).
HOENSBROEK

2011

WINKELVOORRAAD

m² wvo

leegstand (%)

Voorraad Hoensbroek Centrum
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Totaal functionerend
Leegstand

17.163
5.337
8.290
13.627
3.536

20,6

Voorraad Akerstraat Noord
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Totaal functionerend
Leegstand

1.930
1.495
1.495
435

22,5

Voorraad Heisterberg - Akerstraat
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Totaal functionerend
Leegstand

5.600
1.259
1.926
3.185
2.415

43,1

Voorraad Kouvenderstraat
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Totaal functionerend
Leegstand

1.809
133
1.095
1.228
581

32,1

WINKELCENTRA TOTAAL
DAGELIJKS AANBOD
NIET-DAGELIJKS AANBOD
TOTAAL FUNCTIONEREND
LEEGSTAND

26.502
6.729
12.806
19.535
6.967

26,3

Overige voorraad
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Totaal functionerend
Leegstand

30.349
1.025
21.225
22.250
8.099

26,7

TABEL 6.3:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT HOENSBROEK
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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AFBEELDING 6.3:

WINKELS IN HOENSBROEK, TREEBEEK EN HEERLERHEIDE NAAR LEEGSTAND (op basis van: Locatus, 2011c)

Leegstand per object
Wat opvalt, is dat de meeste leegstand plaatsvindt bij solitaire winkelvoorzieningen en aan de
randen van de winkelgebieden. Vooral bij het winkelgebied Akerstraat - Heisterberg staan veel
winkels leeg, wat ook al bleek uit het hoge leegstandspercentage uit tabel 6.2. Om te kijken hoe
problematisch de leegstaande panden in Hoensbroek zijn, is in afbeelding 6.4 van alle
leegstaande panden de leegstandsduur weergegeven.
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LEEGSTAANDE WINKELS IN HOENSBROEK NAAR LEEGSTANDSDUUR (op basis van: Locatus, 2011c)

Op het eerste gezicht lijkt de ernst van de leegstaande winkels in Hoensbroek wel mee te
vallen. Veel panden, vooral de solitaire winkels en de winkels aan de randen van de
winkelgebieden, staan minder dan een jaar leeg en vormen dus nog geen ernstig probleem.
Aan de randen van winkelgebieden Akerstraat Noord en Akerstraat – Heisterberg bevinden zich
echter enkele panden waarbij sprake is van structurele leegstand. Maar ook in het centrum van
Hoensbroek bevinden zich, verspreid door het hele winkelgebied, veel panden die langdurig
leegstaan. Dit is een bedreiging voor het centrum als aantrekkelijk winkelgebied.
Hoensbroek kent dus hoge leegstandspercentages, met veel panden die langdurig of
structureel leegstaan. Het is dan ook wenselijk om de leegstand aan te pakken. Dit kan met
behulp van de instrumenten die in de tabellen 5.3a en 5.3b zijn aangereikt.
Naast het aanpakken van de leegstand was al duidelijk gemaakt dat de gemeente ook de
retailstructuur kan beïnvloeden. Op basis van de strategieën uit paragraaf 6.2 worden nu twee
mogelijke scenario’s voor Hoensbroek geschetst. Ter vergelijking: op afbeelding 6.5 is de
huidige situatie (conceptueel) weergegeven.
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AFBEELDING 6.5:

HOENSBROEK – HUIDIGE SITUATIE CONCEPTUEEL WEERGEGEVEN

Hoensbroek: Verspreiden en saneren
Bij het scenario Verspreiden en saneren worden de solitaire voorzieningen (deels) ontzien bij de
aanpak van de leegstand. De supermarkten die door heel Hoensbroek zijn gevestigd, blijven
bestaan. Hierdoor is de leefbaarheid voor de omwonenden gewaarborgd (zie tabel 6.1 voor
overige voor- en nadelen). Tevens kunnen in delen van Hoensbroek waar de afstand tot een
supermarkt op dit moment relatief groot is, supermarkten komen. Doordat het aanbod al hoog
is, zou dit moeten gebeuren door middel van verplaatsingen. Op afbeelding 6.6 is conceptueel
weergegeven hoe de retailstructuur van Hoensbroek in dit scenario er mogelijk uit zou komen
te zien.
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AFBEELDING 6.6:

HOENSBROEK – SCENARIO VOOR VERSPREIDE BEWINKELING

Solitaire voorzieningen moeten zoveel mogelijk naar het centrum worden verhuisd; alleen de
supermarkten blijven gehandhaafd. De winkelgebieden die weinig bijdragen aan de
winkelstructuur moeten op den duur, met uitzondering van de supermarkten, verdwijnen.
Hierdoor ontstaat er een verspreid aanbod van winkels met een dagelijks aanbod, waardoor de
leefbaarheid gewaarborgd blijft.
Door het verdwijnen van de kleinere winkelgebieden, de solitaire winkels met een nietdagelijks aanbod en de leegstaande panden, kan er maximaal circa 37.500 vierkante meter
winkelvloeroppervlak uit de markt genomen (hierbij is Treebeek niet meegenomen); dit komt
overeen met maximaal 21,6 procent van de totale opgave in Parkstad Limburg. Winkels die
functioneren en verplaatst moeten worden, kunnen naar het centrum van Hoensbroek of naar
een ander (gewenst) winkelgebied in Parkstad. Hierdoor kan het overaanbod in deze
winkelgebieden sterk afnemen. Er zou eventueel een nvo-regeling ingesteld kunnen worden als
het overaanbod te klein dreigt te worden. Winkelpanden die leeg (komen te) staan, moeten
worden gesaneerd.
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Hoensbroek: Concentreren en saneren
Op een zelfde manier kan er ook een scenario voor Concentreren en saneren worden
uitgewerkt. In dit scenario worden zowel alle (functionerende) solitaire winkels als de winkels in
de kleinere winkelgebieden verplaatst naar het centrum van Hoensbroek. De panden die leeg
komen te staan en de panden die al leeg stonden moeten worden gesaneerd. Hierdoor moeten
veel inwoners langere afstanden gaan leggen voor de dagelijkse boodschappen, maar doordat
iedereen hiervoor naar het centrum moet, ontstaat daar een grote dynamiek en wordt de
levensvatbaarheid van Hoensbroek centrum gewaarborgd. Door concentreren wordt het
winkelcentrum aantrekkelijker voor zowel de bezoeker als de retailer (zie tabel 6.1 voor de
voor- en nadelen van concentreren). De retailstructuur die met dit scenario wordt verkregen, is
afgebeeld op afbeelding 6.7.

AFBEELDING 6.7:

HOENSBROEK - SCENARIO VOOR GECONCENTREERDE BEWINKELING
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Bij dit scenario kan er nog meer winkelvloeroppervlak uit de markt worden genomen; maximaal
circa 40.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak uit de markt genomen (maximaal 23
procent van de totale opgave in Parkstad Limburg). Ook hierbij geldt dat winkels die
functioneren en verplaatst moeten worden zich in het centrum van Hoensbroek of een ander
(gewenst) winkelgebied in Parkstad kunnen vestigen, zodat het overaanbod daar afneemt. Ook
geldt dat er eventueel een nvo-regeling kan worden ingesteld als het overaanbod te klein dreigt
te worden. Winkelpanden die leeg (komen te) staan, moeten worden gesaneerd.
CASE STUDY II: Simpelveld
Simpelveld is één van de gemeenten van Parkstad Limburg. De gemeente is gelegen in het
zuidwesten van de regio. De gemeente telt ruim 11.000 inwoners, een aantal dat al jaren
afneemt. Ook de komende jaren blijft dit aantal dalen; tussen 2011 en 2020 met ongeveer 5,5
procent. In dezelfde periode neemt in heel Parkstad Limburg de bevolking af met ongeveer 6,5
procent. In tegenstelling tot Hoensbroek heeft Simpelveld één van de laagste
werkloosheidscijfers van Parkstad Limburg en ook het gemiddelde inkomen is met €12.555,relatief hoog175.
Het winkelvloeroppervlak in de gemeente Simpelveld bedraagt ruim 9.000 vierkante meter (zie
tabel 6.4). Het leegstandspercentage bedraagt 21,5 procent en is daarmee ongezond hoog. Met
slechts 643 vierkante meter winkeloppervlak per 1.000 inwoners is de winkeldichtheid van
Simpelveld ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1.661m²) erg laag. Er moet wel worden
opgemerkt dat begonnen is met de uitvoering van het Centrumplan Simpelveld, waardoor de
leegstandscijfers een vertekend beeld kunnen geven van de situatie in Simpelveld. Verder zijn
er nieuwe ontwikkelingen op de Roda Boulevard: het ziet er naar uit dat de Albert Heijn XL er
gaat komen. Supermarkten in Simpelveld krijgen er daardoor een grote concurrent bij. Het kan
dus geen kwaad om nog eens goed naar de situatie in Simpelveld te kijken. Hieruit zou dan
kunnen blijken of dit Centrumplan wel zo goed is voor de retailstructuur van de gemeente
en/of de regio.
Tot slot kan opgemerkt worden dat Simpelveld een relatief lage koopkrachtbinding kent in
zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse artikelensector. De koopkrachtafvloeiing is relatief
hoog, terwijl de koopkrachttoevloeiing een van de laagste is van Parkstad Limburg176.

175
176

Parkstad Limburg Buurtmonitor, 2011.
Zie bijlage V.
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SIMPELVELD

2011

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners
TOTALE WINKELVOORRAAD

11.025
m² wvo

leegstand (%)

WINKELVOORRAAD TOTAAL
FUNCTIONEREND TOTAAL
LEEGSTAND TOTAAL

9.035
7.087
1.948

21,5

(functionerende) winkels per 1.000 inwoners 643
TABEL 6.4:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT SIMPELVELD
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

Leegstand per winkelgebied
Uit tabel 6.5 wordt duidelijk dat het leegstandspercentage van zowel de kern Simpelveld als de
kern Bocholtz ongezond hoog is. Ook bij de solitaire voorzieningen is de leegstand hoog. Alle
leegstaande winkelpanden zijn op supralokaal niveau weergegeven op afbeelding 6.8. In de
rechter bovenhoek is de Roda Boulevard (C; gemeente Kerkrade) weergegeven en in de linker
bovenhoek de winkelpanden van Ubachsberg (D; gemeente Voerendaal). Links zijn ook nog de
winkelpanden van Eys weergegeven (E); deze plaats ligt in de gemeente Gulpen en behoort dus
niet tot de Stadsregio Parkstad Limburg. Voor dit supralokale niveau geldt dat ingrijpen in de
winkelvoorraad van Simpelveld of Bocholtz mogelijk effect heeft op het functioneren van deze
winkelgebieden (en andersom).
SIMPELVELD

2011

WINKELVOORRAAD

m² wvo

leegstand (%)

Voorraad Simpelveld
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Functionerend
Leegstand

4.905
1.149
3.024
4.173
732

14,9

Voorraad Bocholtz
Dagelijks aanbod
Niet-dagelijks aanbod
Functionerend
Leegstand

1.518
885
338
1.223
295

19,4

WINKELCENTRA TOTAAL
DAGELIJKS AANBOD
NIET-DAGELIJKS AANBOD
FUNCTIONEREND
LEEGSTAND

6.423
2.034
3.362
5.396
1.027

16,0

Overige voorraad
Functionerend
Leegstand

2.612
1.691
921

35,3

TABEL 6.5:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT SIMPELVELD
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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AFBEELDING 6.8:

WINKELS IN SIMPELVELD EN OMRINGENDE WINKELGEBIEDEN NAAR LEEGSTAND (op basis van: Locatus, 2011d)

Leegstand per object
Door het relatief lage aanbod van winkels in de gemeente Simpelveld is ook de leegstand in
absolute aantallen vrij laag. De leegstand die er optreedt, bevindt zich voornamelijk aan de
randen van de winkelgebieden. Op afbeelding 6.9 zijn deze leegstaande panden
gecategoriseerd naar leegstandsduur weergegeven.
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AFBEELDING 6.9:
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WINKELS IN SIMPELVELD EN OMRINGENDE WINKELGEBIEDEN NAAR LEEGSTANDSDUUR (op basis van: Locatus,2011d)

Van echte probleemgebieden is geen sprake, alleen in de Kloosterstraat in Simpelveld staan
meerdere panden leeg. Met behulp van de instrumenten die in de tabellen 5.3a en 5.3b zijn
aangereikt kan er toch gekeken worden of de leegstaande panden uit de markt kunnen worden
genomen.
Net als bij de case Hoensbroek kunnen er op basis van de strategieën ‘verspreiden’ en
‘concentreren’ verschillende scenario’s voor Simpelveld worden uitgewerkt. Ter vergelijking: op
afbeelding 6.10 is de huidige situatie van Simpelveld (conceptueel) weergegeven.
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AFBEELDING 6.10:

0

KT

SIMPELVELD – HUIDIGE SITUATIE CONCEPTUEEL WEERGEGEVEN

Simpelveld: Verspreiden en saneren
In dit scenario van verspreiden en saneren wordt er gekeken naar het verspreid laten van de
winkels met een dagelijks aanbod. De kernen Simpelveld en Bocholtz hebben beide een
supermarkt, welke dan ook gehandhaafd blijven. Er zijn geen nieuwe voorzieningen gewenst,
omdat de supermarkten al goed bereikbaar zijn vanuit de hele gemeente. Alleen in Simpelveld
zou eventueel een extra supermarkt kunnen komen in het deel Hulsveld, maar daar zijn geen
geschikt lege (winkel)panden en nieuwe ontwikkelingen zijn ongewenst.
De panden die leeg komen te staan moeten worden gesaneerd. Op afbeelding 6.11 is
weergegeven hoe de retailstructuur van Simpelveld er dan mogelijk uit zou komen te zien.
Hierbij is de toekomstige AH XL op de Roda Boulevard nog niet weergegeven. Wel zijn de
supermarkt in Eys en de winkels in Ubachsberg zijn weergegeven. In Ubachsberg zijn er enkele
winkels met een aanbod van dagelijkse producten, zoals een slager en bakker, die behouden
moeten blijven om te zorgen dat de leefbaarheid (wat winkelvoorzieningen betreft)
gewaarborgd blijft.
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AFBEELDING 6.11:

SIMPELVELD – SCENARIO VOOR VERSPREIDE BEWINKELING

Bij dit scenario verdwijnen alle solitaire panden met een winkelbestemming en de winkels in
Bocholtz die leegstaan of een niet-dagelijks aanbod hebben (Ubachsberg wordt niet
meegenomen). Hierdoor kan er een winkelvloeroppervlak van maximaal circa 3.250 vierkante
meter uit de markt worden genomen (maximaal 1,9 procent van de totale opgave in Parkstad
Limburg).
Ook hierbij geldt dat winkels die functioneren en verplaatst moeten worden zich in het centrum
van Simpelveld of een ander (gewenst) winkelgebied in Parkstad kunnen vestigen.
Winkelpanden die leeg (komen te) staan, moeten worden gesaneerd.
Simpelveld: Concentreren en saneren
Bij de strategie concentreren en saneren worden zo veel mogelijk winkels met een dagelijks
aanbod verplaatst naar het centrum van Simpelveld, dat hierdoor meer levensvatbaarheid
krijgt. De solitaire winkelpanden en de winkelpanden (inclusief de supermarkt) in Bocholtz die
leeg komen te staan moeten worden gesaneerd. Een mogelijke uitwerking van dit scenario is
weergegeven op afbeelding 6.12.
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AFBEELDING 6.12:

SIMPELVELD – SCENARIO VOOR GECONCENTREERDE BEWINKELING

Bij de uitwerking van dit scenario kan er maximaal circa 4.000 vierkante meter
winkelvloeroppervlak uit de markt genomen, wat overeenkomt met maximaal ongeveer 2,3
procent van de totale opgave in Parkstad Limburg. Net als bij de uitwerking van het vorige
scenario zijn de winkels die verdwijnen uit Ubachsberg niet meegenomen.
Deze strategie zou ook op een regionaal niveau kunnen worden uitgewerkt. Er zou dan voor
gekozen kunnen worden om ook de voorzieningen in Simpelveld (voor een groot deel) uit de
markt te nemen. Inwoners kunnen dan naar bijvoorbeeld de (toekomstige) AH XL op de Roda
Boulevard voor hun boodschappen, terwijl men recreatief kan winkelen in bijvoorbeeld het
centrum van Heerlen.
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7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk volgen de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit onderzoek. In
paragraaf 7.2 worden de conclusies besproken. Hierbij worden ook de hoofdvragen van dit
onderzoek herhaald. Vervolgens worden in paragraaf 7.3 de aanbevelingen besproken. Deze
zijn opgedeeld in aanbevelingen voor de problematiek en aanbevelingen die worden gedaan
voor verder onderzoek.
7.2 Conclusies
• Hoe ziet de retailmarkt eruit?
 Er zijn trends en ontwikkelingen gaande die een bedreiging vormen voor de retailmarkt in
Nederland. Lukt het winkels en winkelgebieden niet met deze trends en ontwikkelingen
mee te gaan, dan ligt leegstand en verloedering op de loer.
 De Stadsregio Parkstad Limburg heeft een hoog leegstandspercentage; maar liefst 16,2 procent
van de winkelvoorraad staat leeg. In deze regio zal men ervoor moeten waken dat de
leegstand niet verder toeneemt. Gezien de hoge winkeldichtheid in deze regio en het
gegeven dat er sprake is van bevolkingskrimp, zal men winkelvastgoed uit de markt
moeten halen om het overaanbod op een acceptabel niveau te krijgen.
• Welk beleid wordt er gevoerd met betrekking tot de retailmarkt?
 Sinds de invoering van de Nota Ruimte zijn provincies verantwoordelijk voor het
retailbeleid. De provincie Limburg heeft deze taak doorgeschoven naar de stedelijke
regio’s. De Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg beschrijft een wenselijke
retailstructuur voor Stadsregio Parkstad, maar bij de gemaakte keuzes kunnen
kanttekeningen geplaatst worden. De belangrijkste van deze kanttekeningen is dat er
wordt gesproken over het uit de markt nemen van ruim 110.000 vierkante meter
winkelvloeroppervlak in de Stadsregio Parkstad Limburg, maar wordt niet aangegeven
waar dit (op een lager schaalniveau) zou moeten gebeuren.
• Wat is de omvang van het huidige winkeloveraanbod in de Stadsregio Parkstad Limburg en
hoe zal deze zich de komende jaren ontwikkelen?
 De leegstand in Stadsregio Parkstad Limburg is veel erger dan waar men tot nog toe (op
basis van de Retailstructuurvisie) vanuit ging. Door demografische ontwikkelingen, de
opkomst van online winkelen, de hoge leegstand en plannen die in de pijplijn zitten, moet
er in 2020 maar liefst 173.500 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak uit de markt
genomen zijn wil men tot een acceptabel leegstandspercentage komen. Dat is dus veel
hoger dan de 110.000 vierkante meter waar men vanuit ging op basis van de
Retailstructuurvisie.
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• Hoe kan het (potentiële) winkeloveraanbod worden aangepakt?
 In bijna alle rapporten met betrekking tot krimp en/of leegstand die er zijn uitgebracht, is
er weinig tot geen aandacht voor winkelvastgoed. De weinige rapporten die hier wel op
ingaan, reiken enkele instrumenten aan voor het aanpakken van (potentieel) leegstaand
winkelvastgoed, maar missen aandacht voor de keuze waar deze instrumenten (op een
laag schaalniveau) moeten worden ingezet en welke gevolgen deze hebben voor de
leefbaarheid in dat gebied.
 Er zijn verschillende instrumenten voor het aanpakken van de (potentiële) leegstand. Ten
eerste zijn er instrumenten die de winkelvoorraad stabiliseren, zodat het overaanbod niet
kan toenemen. Een andere groep instrumenten pakt het overaanbod aan door de vraag
naar winkelvastgoed (direct of indirect) te laten toenemen. Het effect van deze
instrumenten is lastig te voorspellen. De laatste groep bestaat uit instrumenten die de
winkelvoorraad verkleinen door winkelvastgoed uit de markt te nemen. Dit is niet
eenvoudig; het kost veel geld en tijd en vergt ook bereidheid om mee te werken van
betrokken partijen. De financiering van kostbare ingrepen om de leegstand terug te
dringen is nog steeds een hekel punt van discussie tussen verschillende actoren.
 Per schaalniveau dient er gekeken te worden welke instrumenten ingezet kunnen
worden. Wat opvalt, is dat er instrumenten zijn voor op gemeentelijk niveau en voor op
het niveau van een winkelgebied, maar niet voor daar tussenin. Omdat ingrijpen bij het
ene winkelgebied invloed heeft op (andere) winkelgebieden in de omgeving, zou het
logisch zijn om instrumenten in te zetten op een niveau dat tussen gemeente en
winkelgebied inzit: het supralokaal niveau.
• Hoe kan Stadsregio Parkstad Limburg een gewenste retailstructuur te bereiken?
 Tegelijk met het inzetten van instrumenten kan een gemeente of regio ook kiezen voor
een bepaalde retailstructuur die zij wenselijk acht. Concentreren zorgt ervoor dat de
levensvatbaarheid van winkelgebieden gewaarborgd blijft, maar de leefbaarheid van
gebieden waar winkelvoorzieningen verdwijnen is in het geding. Bij verspreiden is deze
leefbaarheid gewaarborgd, maar komt de levensvatbaarheid van de winkelgebieden in
het geding.
7.3 Aanbevelingen
7.3.1 Aanbevelingen met betrekking tot de problematiek
• Bij het aanpakken van de (potentiële) leegstand is het een voorwaarde dat door iedereen
erkend moet worden dat er een probleem is. Ook moeten alle betrokken actoren bereid zijn
het overaanbod aan te pakken. Dit moet minimaal op regionaal niveau gebeuren, om ervoor
te zorgen dat de bereidheid van gemeenten om het overaanbod aan te pakken blijft.
• Een gemeentelijke herindeling zou ervoor kunnen zorgen dat de (regionale)
leegstandsproblematiek beter kan worden aangepakt. Ook een herindeling op buurt- of
wijkniveau zou er mogelijk voor kunnen zorgen dat instrumenten efficiënter worden ingezet.
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• Het instellen van een (regionale) database waarin de leegstand wordt bijgehouden en
waarbij gegevens geografisch kunnen worden gevisualiseerd kan helpen om
leegstandsproblemen eerder te signaleren, waardoor een snelle en gerichte aanpak mogelijk
wordt. Deze taak kan uitbesteed worden aan een bedrijf, maar kan ook worden uitgevoerd
door de gemeente of bijvoorbeeld door centrummanagers.
• Een flexibele opstelling van de gemeente, bijvoorbeeld ten aanzien van openingstijden of
het instellen van een negatief bestemmingsplan, zorgt er mogelijk voor dat er meer
ondernomen wordt en dat daardoor de vraag naar (winkel)vastgoed toeneemt.
7.3.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek
• Bij het beschrijven van de verschillende instrumenten voor het aanpakken van de
(potentiële) leegstand is de financiële haalbaarheid achterwege gelaten. Het inzichtelijk
maken van de kosten van de instrumenten zou ervoor kunnen zorgen dat beter gekeken kan
worden welke reëel zijn om in te zetten.
• De voor- en nadelen van een geconcentreerde of een verspreide retailstructuur zouden
beter kunnen worden onderzocht. Omdat de consument steeds kritischer wordt, is het
vooral interessant te kijken wat deze het meest wenselijke acht.
• Momenteel experimenteert Albert Heijn met afhaalpunten waar mensen hun bestelde
boodschappen als pakket kunnen afhalen. Op basis van de evaluatie van dit experiment zou
onderzocht kunnen worden welke gebieden het meest geschikt zijn voor dergelijke
afhaalpunten. Ook zou de (financiële) haalbaarheid van bijvoorbeeld een (kleine) mobiele
supermarkt onderzocht kunnen worden voor de gebieden waar nu of in de toekomst winkels
met een dagelijks aanbod niet (meer) rendabel zijn.
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BIJLAGEN
Bijlage I – Stadsregio Parkstad Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg is gelegen in Zuid
Zuid-Limburg
Limburg en bestaat uit een samenwerking
tussen de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld
en Voerendaal. De regio beslaat ruim 2210 vierkante kilometer en grenst in het noorden en
oosten aan Duitsland, in het noordwesten aan de Westelijke Mijnstr
Mijnstreek
eek (gemeenten Beek,
Schinnen, Sittard-Geleen
Geleen en Stein) en in het zuidwesten aan de gemeenten Meerssen,
Valkenburg aan de Geul en Gulpen
Gulpen-Wittem.

AFBEELDING B1.1:

LIGGING STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG
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Bijlage II – Samenwerkende gemeenten en de Wgr-plus-status
Begin jaren ’90 ontstaat er de noodzaak voor een meer verplichtende vorm van samenwerking
tussen sommige gemeenten. Daarop wordt in 1994 de kaderwet Bestuur in verandering
ingevoerd, die van toepassing is op enkele samenwerkingsgebieden in Nederland. Deze
kaderwet houdt in dat er op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische zaken en milieu ‘verplicht’ wordt
samengewerkt tussen de betrokken gemeenten177. Uit evaluaties bleek dat de kaderwet goed
functioneerde en ontstond de behoefte om de samenwerkingsverbanden een nieuwe sterkere
wettelijke basis te geven, welke in eind 2005 wordt vormgegeven in de Wet
gemeenschappelijke regelingen plus (‘Wgr-plus’).
Door deze Wgr-plus zijn de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking verscherpt en is er
een extra schaalniveau gecreëerd voor het aanpakken van regionale opgaven. ‘De regio’s
werken samen aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s ruimtelijke ordening,
wonen, verkeer en vervoer en werken. […] Met de Wgr-plus krijgen de stadsregio’s een nietvrijblijvend karakter en in sommige gevallen doorzettingsmacht boven de individuele
gemeentebesturen’178.
Er is door een commissie aangetoond dat er in Nederland behoefte is aan regionale
samenwerking en dat stadsregionale samenwerking zeker zijn meerwaarde en successen
heeft179. Desondanks heeft het huidige kabinet het voornemen om de Wgr-plus af te
schaffen180. Een wetsvoorstel hiervoor wordt momenteel voorbereid en de verwachting is dat
dit eind 2011 bij de Kamer wordt ingediend181.

177
178
179
180
181

Stadsregio’s nieuwe stijl, 2011.
KEI, 2011.
VNG, 2009.
VVD-CDA, 2010, p.5.
AZ, 2011, p.1.
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Bijlage III – Spreiding van detailhandel in Nederland

AFBEELDING B3.1:

182

182

SPREIDING VAN DETAILHANDEL IN NEDERLAND

Afbeelding van Locatus, in: Ruimtelijk Planbureau, 2010, p.123.
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Bijlage IV – Kaart- en cijfermateriaal winkelvastgoedmarkt Parkstad Limburg
PARKSTAD LIMBURG

2009

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

252.297

249.387

-1,2

-2.910

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

83.190
330

82.858
332

-0,4
0,8

-332

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

422
1,7

411
1,6

-2,6
-1,5

-11

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

385.433
1.528

406.548
1.630

5,5
6,7

21.115

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

1.139
4,5

1.119
4,5

-1,8
-0,6

-20

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

468.623
542.165

489.406
583.894

4,4
7,7

20.783
41.729

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

73.542
13,6

94.488
16,2

28,5

20.946

AANBOD

TABEL B4.1:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT PARKSTAD LIMBURG
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

TEKORT
GEZOND
REDELIJK ONGEZOND
ONGEZOND
TABEL B4.2:

<4%
4-6%
6-12%
> 12%

GRADATIES OVERAANBOD OP GEMEENTE- OF STADSDEELNIVEAU

DAGELIJKS AANBOD
NIET-DAGELIJKS AANBOD
LEEGSTAND
TABEL B4.3:

INDELING WINKELGEBIEDEN (OP KAARTEN)
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GELEEN

0

0
GEILE NKI RC HEN

0
BEEK
Q OBACHPALENBERG

93

0
MEERSSEN

0
VALKENBURG

PARKSTAD LIMBURG

0/\/&CJ,N

386.911m'

0/\/ & CJ,N !eegstand

59.943m'

YERSPREID

AFBEELDING B4.1:

137.040m'

GULPEN

0

KAART RETAILSTRUCTUUR PARKSTAD LIMBURG (zie tabel B4.3 voor de legenda)

0
VVORSELEN

BRUNSSUM

2009

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

29.532

29.740

0,7

208

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

11.111
376

11.067
372

-0,4
-1,1

-44

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

47
1,6

46
1,5

-2,1
-2,8

-1

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

31.201
1.057

30.162
1.014

-3,3
-4,0

-1.039

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

117
4,0

118
4,0

0,9
0,1

1

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

42.312
46.700

41.229
49.158

-2,6
5,3

-1.083
2.458

AANBOD

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

-

TABEL B4.4:

--4.388
9,4

7.929
16,1

80,7

3.541

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT BRUNSSUM
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

24
82
106

4.665
15.303
19.968

leegstand
totaal

35
141

6.340
26.308

24,1%

TREEBEEK (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
2
6

922
126
1.048

leegstand
totaal

5
11

434
1.482

29,3%

BRUNSSUM NOORD (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
1
5

2.490
35
2.525

leegstand
totaal

0
5

0
2.525

0,0%

EMMATERREIN (bovenlokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
1
5

0
13.090
13.090

leegstand
totaal

0
5

211
13.301

TOTAAL WINKELCENTRA BRUNSSUM

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

36
86
122

8.077
28.554
36.631

leegstand
totaal

40
162

6.985
43.616

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

49.158
5.542

95

leegstand

1,6%

KENGETALLEN BRUNSSUM PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.5:

BRUNSSUM CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)

96
BRUllSSUM
ON&OW

AFBEELDING B4.2:

KAART RETAILSTRUCTUUR BRUNSSUM (zie tabel B4.3 voor de legenda)

36.631m'

ON & OW !eegstand

6.985m'

VERSPREID

5.542m'

TOTAAL

49.158m'

HEERLEN

2009

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

88.676

87.392

-1,4

-1.284

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

35.937
405

35.438
406

-1,4
0,1

-499

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

172
1,9

164
1,9

-4,7
-3,3

-8

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

247.989
2.797

268.060
3.067

8,1
9,7

20.071

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

566
6,4

545
6,2

-3,7
-2,3

-21

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

283.926
316.689

303.498
350.061

6,9
10,5

19.572
33.372

AANBOD

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

-

TABEL B4.6:

--32.763
10,3

46.563
13,3

42,1

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT HEERLEN
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

97

13.800

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

47
236
283

7.262
72.374
79.636

leegstand
totaal

85
368

17.814
97.450

18,3%

HEERLEN WOONBOULEVARD (bovenregionaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

0
48
48

111.497
111.497

leegstand
totaal

1
49

997
112.494

0,9%

HEERLERHEIDE (bovenlokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

12
24
36

4.775
4.659
9.434

leegstand
totaal

9
45

1.913
11.347

16,9%

DE BAUTSCH (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

7
10
17

1.205
1.242
2.447

leegstand
totaal

3
20

287
2.734

10,5%

HEERLERBAAN (bovenlokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
11
15

3.154
13.868
17.022

leegstand
totaal

1
16

588
17.610

98

leegstand

3,3%

KENGETALLEN HEERLEN PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.7:

HEERLEN CENTRUM ((boven)regionaal verzorgend)

m² wvo

6
4
10

530
461
991

leegstand
totaal

3
13

246
1.237

19,9%

WELTEN (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

5
3
8

1.200
145
1.345

leegstand
totaal

0
8

1.345

0,0%

MEEZENBROEK (lokaal verzorgend)
(Groen van Prinstererstraat)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels

m² wvo

leegstand

5
2
7

771
40
811

leegstand
totaal

2
9

227
1.038

21,9%

DOUVEN WEIEN (lokaal verzorgend)
(van Weerden Poelmanstraat)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels

m² wvo

leegstand

4
5
9

646
244
890

leegstand
totaal

1
10

50
940

5,3%

MOLENBERG (lokaal verzorgend)
(Joost van Vondelstraat)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels

m² wvo

leegstand

4
2
6

205
131
336

leegstand
totaal

1
7

45
381

99

leegstand

11,8%

KENGETALLEN HEERLEN PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.7:

HEKSENBERG (lokaal verzorgend)
(Mgr. Hanssenstraat)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

2
2
4

1.034
208
1.242

leegstand
totaal

0
4

1.242

0,0%

SITTARDERWEG (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
1
4

1.270
45
1.315

leegstand
totaal

0
4

1.315

0,0%

WILLEMSTRAAT (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
11
15

639
2.467
3.106

leegstand
totaal

3
18

422
3.528

12,0%

ZESWEGENLAAN (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
3

646
646

leegstand
totaal

1
4

55
701

100

leegstand

7,8%

KENGETALLEN HEERLEN PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.7:

NOBELSTRAAT (lokaal verzorgend)

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

20
50
70

5.337
8.290
13.627

leegstand
totaal

17
87

3.536
17.163

20,6%

AKERSTRAAT NOORD (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

0
12
12

1.495
1.495

leegstand
totaal

4
16

435
1.930

22,5%

HEISTERBERG - AKERSTRAAT (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
10
13

1.259
1.926
3.185

leegstand
totaal

15
28

2.415
5.600

43,1%

KOUVENDERSTRAAT (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

1
6
7

133
1.095
1.228

leegstand
totaal

2
9

581
1.809

TOTAAL WINKELCENTRA HEERLEN

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

130
437
567

30.066
220.187
250.253

leegstand
totaal

148
715

29.611
279.864

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

350.061
70.197

101

leegstand

32,1%

KENGETALLEN HEERLEN PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.7:

HOENSBROEK CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)

AKER STRAAT
IIOORD

AKERSTRAAT IIO ORD
-HEI STERBERG

102
AFBEELDING B4.3:

KAART RETAILSTRUCTUUR HEERLEN (zie tabel B4.3 voor de legenda)

103
HEERLEII
ON & C/1/V

AFBEELDING B4.3:

KAART RETAILSTRUCTUUR HEERLEN (zie tabel B4.3 voor de legenda)

250 .253m'

ON & C/1/V !eegstancl

29 .611m'

VERSPREID

70 .197m'

TOTAAL

350.061m'

KERKRADE

2009

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

47.726

46.856

-1,8

-870

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

15.179
318

15.435
329

1,7
3,6

256

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

81
1,7

78
1,7

-3,7
-1,9

-3

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

67.526
1.415

67.043
1.431

-0,7
1,1

-483

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

205
4,3

196
4,2

-4,4
-2,6

-9

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

82.705 82.478 -0,3
103.102 104.707 1,6

-227
1.605

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

20.397
19,8

1.832

AANBOD

TABEL B4.8:

22.229
21,2

9,0

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT KERKRADE
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

104

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

18
70
88

4.304
9.927
14.231

leegstand
totaal

36
124

6.585
20.816

31,6%

RODA BOULEVARD (regionaal verzorgend)
(incl. Parkstad Limburg Stadion)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels

m² wvo

leegstand

2
6
8

3.600
29.222
32.822

leegstand
totaal

3
11

3.800
36.622

10,4%

SPEKHOLZERHEIDE (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

11
28
39

3.264
3.706
6.970

leegstand
totaal

23
62

3.104
10.074

30,8%

CHEVREMONT (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

8
13
21

1.220
1.307
2.527

leegstand
totaal

7
28

1.012
3.539

28,6%

HERTOGENLAAN (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
0
3

1.608
0
1.608

leegstand
totaal

2
5

360
1.968

105

leegstand

18,3%

KENGETALLEN KERKRADE PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.9:

KERKRADE CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
6
9

1.769
310
2.079

leegstand
totaal

2
11

150
2.229

6,7%

TERWINSELEN (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

5
4
9

282
355
637

leegstand
totaal

3
12

641
1.278

50,2%

CENTRUM EYGELSHOVEN (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

9
9
18

1.415
1.122
2.537

leegstand
totaal

5
23

772
3.309

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

59
136
195

17.462
45.949
63.411

leegstand
totaal

81
276

16.424
79.835

TOTAAL WINKELCENTRA KERKRADE

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

104.707
24.872

106

leegstand

23,3%

KENGETALLEN KERKRADE PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.9:

BLEIJERHEIDE (lokaal verzorgend)

107
KERK RADE

AFBEELDING B4.4:

KAART RETAILSTRUCTUUR KERKRADE (zie tabel B4.3 voor de legenda)

ON& CNV

63.411m'

ON & CNV !eegstand

16.424m'

VERSPREID

24.872m'

TOTAAL

104.707m'

LANDGRAAF

2009

2011

ONTWIKKELING (%) ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

38.573

38.193

-1,0

-380

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

9.384
243

9.475
248

1,0
2,0

91

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

54
1,4

52
1,4

-3,7
-2,7

-2

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

17.381
451

17.937
470

3,2
4,2

556

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

122
3,2

123
3,2

0,8
1,8

1

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

26.765
33.833

27.412
37.885

2,4
12,0

647
4.052

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

7.068
20,9

10.473
27,6

48,2

3.405

AANBOD

TABEL B4.10:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT LANDGRAAF
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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LANDGRAAF CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)
(Op de Kamp)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels m² wvo leegstand
11
29
40

3.623
4.092
7.715

leegstand
totaal

1
41

69
7.784

SCHAESBERG (lokaal verzorgend)

winkels m² wvo leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

12
21
33

3.378
2.252
5.630

leegstand
totaal

7
40

1.499
7.129

WAUBACH (lokaal verzorgend)
(Ubach over Worms)
dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

winkels m² wvo leegstand
8
18
26

1.878
1.977
3.855

leegstand
totaal

3
29

236
4.091

STREEPERSTRAAT (lokaal verzorgend)

winkels m² wvo leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
8
12

282
667
949

leegstand
totaal

15
27

2.291
3.240

TOTAAL WINKELCENTRA LANDGRAAF

winkels m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

35
76
111

9.161
8.988
18.149

leegstand
totaal

26
137

4.095
22.244
37.885
15.641

109

5,8%

70,7%

KENGETALLEN LANDGRAAF PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

21,0%

TABEL B4.11:

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

0,9%

110
LAIIDGRAAF

AFBEELDING B4.5:

KAART RETAILSTRUCTUUR LANDGRAAF (zie tabel B4.3 voor de legenda)

0/V&O>/\I

18.149m'

0/V & 0>/\1 !eegsland

4.095m'

VERSPREID

15.641m'

TOTAAL

37.885m'

NUTH

2009

2011

ONTWIKKELING (%) ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

15.812

15.669

-0,9

-143

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

5.226
331

5.341
341

2,2
3,1

115

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

20
1,3

22
1,4

10,0
11,0

2

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

6.266
396

8.998
574

43,6
44,9

2.732

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

45
2,8

50
3,2

11,1
12,1

5

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

11.492
14.692

14.339
16.259

24,8
10,7

2.847
1.567

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

3.200
21,8

AANBOD

-

TABEL B4.12:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT NUTH

--1.920
11,8

-40,0

(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

111

-1.280

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

9
16
25

2.129
1.815
3.944

leegstand
totaal

2
27

177
4.121

4,3%

HULSBERG CENTRUM (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

5
0
5

972
0
972

leegstand
totaal

0
5

0
972

0,0%

SCHIMMERT (verspreid; lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

3
10
13

889
838
1.727

leegstand
totaal

0
13

0
1.727

TOTAAL WINKELCENTRA NUTH

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

17
26
43

3.990
2.653
6.643

leegstand
totaal

2
45

177
6.820

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

16.259
9.439

112

leegstand

0,0%

KENGETALLEN NUTH PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.13:

NUTH CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)

113
llUTH

AFBEELDING B4.6:

KAART RETAILSTRUCTUUR NUTH (zie tabel B4.3 voor de legenda)

0/\/&CIW

6.643m'

ON & CliN !eegstand

177m'

VERSPR EID

9.439m'

TOTAAL

16.259m'

ONDERBANKEN

2009

2011

ONTWIKKELING (%) ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

8.103

7.931

-2,1

-172

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

1.287
159

1.386
175

7,7
10,0

99

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

9
1,1

11
1,4

22,2
24,9

2

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

3.927
485

3.199
403

-18,5
-16,8

-728

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

16
2,0

13
1,6

-18,8
-17,0

-3

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

5.214
6.183

4.585
5.571

-12,1
-9,9

-629
-612

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

969
15,7

986
17,7

1,8

17

AANBOD

TABEL B4.14:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT ONDERBANKEN
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

114

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

7
8
15

1.270
604
1.874

leegstand
totaal

3
18

430
2.304

18,7%

MERKELBEEK (verspreid; lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

1
2
3

30
745
775

leegstand
totaal

0
3

0
775

TOTAAL WINKELCENTRA ONDERBANKEN

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

8
10
18

1.300
1.349
2.649

leegstand
totaal

3
21

430
3.079

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

5.571
2.492

115

leegstand

0,0%

KENGETALLEN ONDERBANKEN PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.15:

SCHINVELD (lokaal verzorgend)

116
OllDERBAIIKEll

AFBEELDING B4.7:

KAART RETAILSTRUCTUUR ONDERBANKEN (zie tabel B4.3 voor de legenda)

ON& C/o/11

2.649m'

ON & C/o/11 l&&gstand

430m'

VERSPREID

2.492m'

TOTAAL

5.571m'

SIMPELVELD

2009

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

11.172 11.025 -1,3

-147

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

2.353
211

2.189
199

-7,0
-5,7

-164
-12

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

14
1,3

13
1,2

-7,1
-5,9

-1

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

4.950
443

4.907
445

-0,9
0,5

-43
2

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

31
2,8

34
3,1

9,7
11,1

3

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

7.303 7.096
10.155 9.035

-2,8
-11,0

-207
-1.120

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

2.852
28,1

-32,0

-913

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

AANBOD

TABEL B4.16:

1.939
21,5

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT SIMPELVELD
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

6
18
24

1.149
3.024
4.173

leegstand
totaal

4
28

732
4.905

BOCHOLTZ (lokaal verzorgend)

winkels m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
5
9

885
338
1.223

leegstand
totaal

2
11

295
1.518

TOTAAL WINKELCENTRA SIMPELVELD

winkels m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

10
23
33

2.034
3.362
5.396

leegstand
totaal

6
39

1.027
6.423

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

9.035
2.612
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14,9%

19,4%

KENGETALLEN SIMPELVELD PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels m² wvo

TABEL B4.17:

SIMPELVELD (bovenlokaal verzorgend)

119
SIMPELVELD

AFBEELDING B4.8:

KAART RETAILSTRUCTUUR SIMPELVELD (zie tabel B4.3 voor de legenda)

ON& CN\/

5.396m'

ON & CN\/ !eegst1md

1.027m'

VERSPREID

2.612m'

TOTAAL

9.035m'

VOERENDAAL

2009

2011

ONTWIKKELING (%)

ABSOLUUT

DEMOGRAFIE
Aantal inwoners

12.703

12.581

-1,0

-122

Aanbod dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

2.713
214

2.527
201

-6,9
-6,0

-186

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

25
2,0

25
2,0

0,0
1,0

0

Aanbod niet-dagelijks
m² WVO
m² per 1.000 inwoners

6.193
488

6.242
496

0,8
1,8

49

Aantal winkels
Aantal winkels per 1.000 inwoners

37
2,9

40
3,2

8,1
9,2

3

TOTAAL AANBOD WVO (excl. Leegstand)
TOTAAL AANBOD WVO (incl. Leegstand)

8.906
10.811

8.769
11.218

-1,5
3,8

-137
407

LEEGSTAND
m² WVO
% totale aanbod

1.905
17,6

2.449
21,8

28,6

544

AANBOD

TABEL B4.18:

KENGETALLEN WINKELVASTGOEDMARKT VOERENDAAL
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)
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m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

9
14
23

1.814
1.130
2.944

leegstand
totaal

5
28

363
3.307

11,0%

VOERENDAAL HOGEWEG (lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

2
4
6

148
224
372

leegstand
totaal

1
7

85
457

18,6%

KLIMMEN (verspreid; lokaal verzorgend)

winkels

m² wvo

leegstand

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

4
5
9

125
338
463

leegstand
totaal

1
10

746
1.209

TOTAAL WINKELCENTRA VOERENDAAL

winkels

m² wvo

dagelijks
niet-dagelijks
aanbod d/n-d

15
23
38

2.087
1.692
3.779

leegstand
totaal

7
45

1.194
4.973

totaal hele gemeente (incl. leegstand)
verschil (is overige, verspreide winkelvoorzieningen)

11.218
6.245

121

leegstand

61,7%

KENGETALLEN VOERENDAAL PER WINKELGEBIED
(op basis van: CBS, 2011; Locatus, 2011. Voor kleuren leegstandspercentages zie tabel B4.2)

winkels

TABEL B4.19:

VOERENDAAL CENTRUM (bovenlokaal verzorgend)
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VOEREIIDAAL

3.779m'
0/V & 0/V !eegstand

AFBEELDING B4.9:

KAART RETAILSTRUCTUUR VOERENDAAL (zie tabel B4.3 voor de legenda)

1.194m'

VERSPREID

6.245m'

TOTAAL

11.218m'

Bijlage V – Koopstromen Parkstad Limburg
Brunssum

Heerlen

Kerkrade

Landgraaf

Nuth

Onderbanken

Simpelveld

DAGELIJKS
Binding
Afvloeiing regio
Afvloeiing buiten regio
Toevloeiing

87
10
2
24

90
7
3
18

80
13
7
13

77
16
7
11

76
16
8
20

26
62
12
11

49
43
8
3

59
36
5
4

NIET-DAGELIJKS
Binding
Afvloeiing regio
Afvloeiing buiten regio
Toevloeiing

40
50
11
39

81
12
7
52

43
43
14
41

28
62
10
20

14
60
26
44

6
74
20
11

7
78
15
18

10
77
13
14

TABEL B5.1:
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183

KOOPSTROMENOVERZICHT PARKSTAD LIMBURG

Op basis van: Parkstad Limburg, 2010a, p.19-33.
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Voerendaal

Bijlage VI – Factoren die van invloed zijn op het functioneren van een winkel(gebied)

Vrielink
(1993)

Bolt
(2003)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Factoren:
Stedebouwkundige ligging/structuur
Structuur/type winkelgebied
Bereikbaarheid voet/fiets/auto/OV
Parkeren fiets/auto
Parkeren tarief
Draagvlak feitelijk; bezoekerskenmerken
Draagvlak potentie
Omvang in aantal m² bvo
Leegstand
Samenstelling (branchering, trekkers)
Comfort
Staat van onderhoud
Herkenbaarheid
(Sociale) veiligheid
Mogelijkheid tot uitbreiden/consolideren
Synergie met overige voorzieningen
Concurrenten
TABEL B6.1:

Methodes
Soeterboek
(2005)

X
X
X
X
X
X
X
X
-

ODPM
(2009)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
184

FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET FUNCTIONEREN VAN EEN WINKELGEBIED; VERGELIJKEN VAN METHODES

Uit de vergelijking blijkt dat onder andere de potentie van het draagvlak zeer onderbelicht
blijft, alleen Bolt haalt dit kort aan. Aangezien in bepaalde regio’s, zoals Parkstad Limburg,
sprake is van een bevolkingskrimp, heeft dit direct gevolgen voor het bestedingspotentieel in
deze regio en daardoor ook op het functioneren van de retailmarkt. Omdat deze
bevolkingskrimp geheel nieuw is voor bepaalde gemeenten, is hier vaak geen of in ieder geval
niet voldoende rekening mee gehouden. Om deze reden wordt het aspect ‘draagvlak’
losgekoppeld van het aspect ‘locatie’ om er zo meer nadruk op te leggen.
Op wijk- of buurtniveau speelt het draagvlak ook een belangrijke rol. Doordat er in krimpregio’s
op sommige locaties woningen worden gesaneerd kan op bepaalde locaties de
bestedingsomvang drastisch veranderen185. Ook de komst van een concurrerend
winkelcentrum kan er voor zorgen dat het verzorgingsgebied kleiner wordt, waardoor het
draagvlak afneemt. Ten slotte is het ook zo dat, zoals beschreven in paragraaf 4.2, de
bestedingen ook afhankelijk zijn van factoren als de leeftijd van de inwoners. In gebieden waar
vergrijzing nu al een grote rol speelt, zal dit dan ook zeker zijn invloed hebben op het
bestedingspotentieel en daarmee ook op het functioneren van een winkelgebied.

184
185

Vrielink, 1993; Bolt, 2003; Soeterboek, 2005; ODPM, 2009.
Onder andere: EIB, 2010.
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