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SAMENVATTING

Andere tijden andere aanpak
De tijd waarin de voorliggende regionale detailhandelsvisie Drechtsteden is opgesteld, is onvergelijkbaar met het moment waarop de
vorige visie tot stand is gekomen. In 2002 stond het in goede banen
leiden van de groei nog voorop, nu is het de opgave om de grote
veranderingen die afkomen op de retail te vertalen naar een robuuste basisstructuur van winkelgebieden. Daarbij gaat het niet
meer zoals in het verleden om het verdelen van de groeiende koek
door projectontwikkeling al dan niet te faciliteren, maar om maatwerk per winkelgebied gericht op het kwalitatief versterken van
het profiel van het gebied. De veranderingen raken de consument,
de aanbieder en de vastgoedeigenaar. Het is zaak om uit de veranderingen een positieve impuls te halen. In een krimpende markt
betekent dit echter ook dat er winkellocaties zullen zijn die niet
meer weerbaar zijn voor de veranderingen en waarvan het perspectief zwak is. De kwetsbaarheid zit met name in de verspreide bewinkeling en de kleine strips met vaak veel traditioneel MKBondernemerschap.
Voor de sturing op regionaal niveau betekent dit een andere vorm
van samenwerking om de problemen aan te pakken. Regionale
profilering en kwaliteitsversterking om de consumenten binnen de
regio zo goed mogelijk te kunnen bedienen is een opgave. Maar
ook het uitwisselen van kennis en ervaring en het ontwikkelen van

een gezamenlijke aanpak om de herstructurerings- en transformatie opgaven aan te pakken vormt de uitdaging.
Regionale hoofdwinkelstructuur
De focus dient te liggen op de centrumgebieden van de zes tot de
Drechtsteden behorende gemeenten, met de binnenstad van Dordrecht als de top van de regionale hiërarchie. Deze centrumgebieden vormen de basis van de winkelstructuur en verdienen prioriteit
bij de kwalitatieve versterking van hun positie. Het profiel van die
centra is van gemeente tot gemeente verschillend, maar in iedere
gemeente vervullen ze een beeldbepalende verzorgingsfunctie
waar de dynamiek gefaciliteerd dient te worden. In het ene geval is
nog enige kwantitatieve versterking aan de orde, in het andere
geval is inzetten op kwaliteitsversterking en/of concentratie door
verplaatsing de opgave. In Dordrecht wordt deze structuur nog
aangevuld met de belangrijkste wijkwinkelcentra (Sterrenburg,
Crabbehof en Bieshof). Voor deze wijkcentra is in meer of mindere
mate een kwaliteitsimpuls noodzakelijk om ook in de toekomst de
consumenten aan te kunnen spreken. In de Zwijndrechtse Waard
behoort winkelcentrum Hoog Ambacht ook tot de categorie van
wijkcentra. Het centrum heeft een aanvullende, ondergeschikte
functie op de centrale centrumgebieden in Zwijndrecht (Walburg)
en Hendrik-Ido-Ambacht (de Schoof). De twee bestaande themacentra in de Drechtsteden (Nijverwaard Sliedrecht en de Woonboulevard Dordrecht) zijn ook in de regionale hoofdstructuur van belang. In Sliedrecht ligt de opgave in ruimtelijke concentratie en in
Dordrecht op optimalisering van de invulling. Daarbij dient een
goede analyse plaats te vinden van de achtergronden van de invullingsproblematiek.

Ligt dat aan de marktpotentie, de locatie of de beschikbaarheid van
verspreide alternatieve vestigingsplaatsen in Dordrecht.
Lokale verzorgingsstructuur
Op lokaal niveau bevinden zich naast de regionaal bepalende winkelgebieden nog diverse buurtcentra, winkelstrips en verspreide
bewinkeling. Op dit niveau bevindt zich in vrijwel alle gemeenten
een knelpunt. De consument kiest voor een ruim aanbod, kwaliteit,
gemak, goede bereikbaarheid en parkeren, is goed geïnformeerd
over wat waar te koop is en kan bovendien eenvoudig voor een
alternatief aankoopkanaal kiezen, namelijk internet. De landelijke
trend van de afgelopen 5 jaar, waarbij juist aan de onderkant van
de verzorgingsstructuur aanbod verdwijnt, zal de komende jaren
doorzetten. Daar zullen dus onherroepelijk winkelmeters verdwijnen. Op dit moment is in de Drechtsteden ca. 140.000 m² wvo van
de in totaal 415.000 m² wvo verspreid, in buurtcentra en in winkelstrips gevestigd. Het begeleiden van deze reductie, met oog voor
voor consumenten-, aanbieders- en vastgoedbelangen is de opgave.
Uit oogpunt van leefbaarheid in de wijken is de beschikbaarheid
van winkels in de sector dagelijkse artikelen van groot belang. In
sommige situaties is het realiseren van een supermarkt op een strategische locatie tussen twee buurten een prima oplossing. In andere
gevallen is het bieden van een alternatief niet mogelijk omdat het
bevolkingsdraagvlak daarvoor ontbreekt. De markt zal hierin zelf
sturend zijn.
Scenario’s en marktruimte
De speelruimte om voor de toekomstige ontwikkeling in scenario’s
te denken is uiterst beperkt.

Op basis van de actuele trends en ontwikkelingen is de ruimte voor
winkeluitbreiding vrijwel niet aanwezig. Zo kan op basis van alleen
de bevolkingsgroei een toekomstige bestedingsgroei voor de detailhandel berekend worden van ca. € 50 miljoen tot 2025. Dit zou
theoretisch een uitbreidingsruimte betekenen van 3.250 m² wvo
dagelijks en 13.200 m²wvo niet-dagelijks. De koopstroomgegevens
uit het KSO 2011 geven echter op regionaal niveau aan dat het gemiddeld functioneren van de detailhandel onder de norm ligt. De
bestedingsgroei zou dan nodig zijn om het functioneren gemiddeld
weer op niveau te krijgen. De komende jaren zullen er echter ook
slechte winkelmeters verdwijnen. Hierdoor komt er ook weer omzet
vrij die gebruikt kan worden om de perspectiefrijke winkelgebieden
te versterken.
Het enige scenario is dan ook het kwalitatief versterken van de
hoofdwinkelstructuur en gelijktijdige begeleiding van de herstructurering op het lokale verzorgingsniveau. Sturing hierin is nodig
omdat dalende huurwaardes op slechte winkellocaties nieuwe detailhandel aan kan trekken met effecten op de (hoofd)structuur. De
bestaande uitbreidingsplannen voor de winkelgebieden die deel uit
maken van de regionale hoofdstructuur zijn relatief beperkt en de
ambities zijn de afgelopen jaren onder invloed van de nieuwe realiteit ook terug geschroefd en veelal gericht op verplaatsingen en
kwaliteitsversterking. Dynamiek in de hoofdstructuur blijft noodzakelijk om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de
consument.
Varianten op dit scenario zitten met name in de voortvarendheid
waarmee dit wordt aangepakt.

De regio kan een belangrijke rol vervullen in gezamenlijke aansturing van de opgaven. Juist omdat veel van de uit te voeren acties op
lokaal niveau liggen kan een onderlinge uitwisseling van kennis en
informatie van grote waarde zijn. Dat geldt zowel voor de versterking van de perspectiefrijke centra als voor de aanpak van de herstructurering op lokaal niveau.
Regionale opgaven
De regionale opgave en de daaraan gekoppelde organisatie is als
volgt af te leiden uit de hiervoor beschreven visie:
 Versterking Dordrecht centrum als binnenstad van de Drechtsteden, bijvoorbeeld door regionale sturing en acquisitie. Dit is
van belang voor de regionale concurrentiepositie ten opzichte
van met name de noord-zuidlijn: Rotterdam-Breda. De binnenstad van Dordrecht heeft een hoge lokale binding en een sterke
bovenregionale functie, maar binnen de regio Drechtsteden is
de positie relatief zwak. Onderscheidend zijn in aanbod, promotie, service, bereikbaarheid, openingstijden etc. is daarbij belangrijk.
 Aanpak van de thema centra waarbij de concentratieopgave
ook vanuit de regionale optiek benaderd zou moeten worden.
Bedrijven die passen bij het profiel van Nijverwaard Sliedrecht
of de Woonboulevard Dordrecht, maar nu verspreid in de regio
gevestigd zijn zouden collectief benaderd kunnen worden.
 Beleid voor internethandel. Regionaal dient de keuze voor de
locaties waar internethandel (met name afhaalpunten) kan landen, gemaakt te worden.
 Kennis- en ervaringsuitwisseling ten aanzien van de herstructurering van buurtcentra, winkelstrips en verspreide bewinkeling.

Op ambtelijk niveau kan dit gecoördineerd worden in het regionaal
overleg. Van de kant van de markt (ondernemers, vastgoedeigenaren) is er behoefte aan informatie en afstemming, dit kan ingevuld
worden door minimaal jaarlijks een gezamenlijk regionaal overleg
tussen overheid en markt te organiseren in een Platform.
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1.

INLEIDING

Aanleiding
In 2002 hebben de Drechtsteden samen met de Kamer van Koophandel een eigen regionale Structuurvisie Detailhandel en Horeca
vastgesteld. Uitgangspunt van deze visie is: “Het aan de inwoners
van de regio Drechtsteden bieden van een zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen, op het gebied van detailhandel en horeca.” De regio Drechtsteden is daarbij te beschouwen
als één samenhangend verzorgingsgebied, met de binnenstad als
het centrum voor detailhandel, cultuur, horeca en evenementen.
De detailhandel is, nu meer dan ooit, een uiterst dynamische sector
waarin zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voordoen. Na
meer dan tien jaar is het uitgangspunt nog hetzelfde, maar vereisen
de vele veranderingen in de markt een actuele blik op de bestaande
visie.
Vraagstelling
BRO is gevraagd het huidige beleid ten aanzien van het detailhandelsdeel te actualiseren, resulterende in een regiovisie die draagvlak geniet bij de betrokkenen, zowel ambtelijk en bestuurlijk, als
ook in de markt.
Doel en uitwerking
Doel van voorliggende rapportage is het vaststellen van een visie op
de ontwikkeling van de detailhandelsstructuur in de regio. De visie
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omvat de uitgangspunten om de regionale detailhandelsstructuur
te behouden en te versterken. Er worden ontwikkelprofielen voor
de afzonderlijke winkelgebieden geschetst, die op lokaal niveau in
samenwerking met diverse partijen uitvoering moeten krijgen. Ook
worden in de visie handvatten aan de regiogemeenten geboden
om richting te geven aan lokale vraagstukken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de wijze waarop overleg tussen de gemeenten
en met marktpartijen plaats vindt.
De visie is opgebouwd uit diverse stappen, dit zijn als volgt:
1. Beschrijving van de belangrijkste punten uit het huidige beleid
en schetsen van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden
sindsdien.
2. De uitgangssituatie van de detailhandel in de regio anno 2013
wordt kernachtig samengevat. Hierbij wordt specifiek aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de detailhandel de afgelopen
jaren. Het aanbod en de ontwikkelingen worden in perspectief
geplaatst.
3. Het ontwikkelingskader wordt geschetst aan de hand van
trends en ontwikkelingen, de draagvlakontwikkeling, plannen
en initiatieven en de provinciale kaders.
4. Aspecten die om aandacht vragen worden uiteengezet, resulterend in concrete vragen en dilemma’s.
5. In een gezamenlijke regionale visie wordt de beoogde detailhandelsstructuur sectoraal vanuit helikopterview beschreven en
worden concrete uitgangspunten benoemd.
6. Per structuurbepalend winkelgebied wordt het perspectief en
een beoogd toekomstig profiel beschreven.
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7. Beschrijving van de wijze waarop regionale afstemming wordt
vormgegeven.
Invalshoeken
Centraal in de visie op toekomstig beleid staan de volgende invalshoeken:
1. Ambitie: streefbeeld en doelen van de regio Drechtsteden;
2. Consument: draagvlak (o.a. demografie) en doelgroepen (consumentengedrag) voor voorzieningen;
3. Aanbieders: schaalvergroting, invulling niches, filialisering,
branchevervaging, vergrijzing ondernemersbestand;
4. Vastgoed: leegstand, investeringsbereidheid, haalbaarheid,
stuurbaarheid en transformatie;
5. Algemeen publiek belang: overheidszorg voor leefbaarheid, de
publieke ruimte, randvoorwaarden zoals bereikbaarheid en
parkeren;
6. Winkelgebieden: wat zijn de effecten op het functioneren van
de fysieke winkelgebieden in de regio?

Matrix structuurvisie detailhandel regio Drechtsteden
Een combinatie van de stappen en de invalshoeken leidt tot een
matrix waarvan de blokken in voorliggende rapportage kort en
bondig uitgewerkt worden. Op de volgende pagina is de samenhangende matrix weergegeven.

Beleidskaders
In de voorliggende regiovisie zal aandacht besteed worden aan de
kaders zoals deze begin 2013 door de provincie gesteld zijn in de
geactualiseerde Provinciale Structuurvisie (PSV) en Verordening
Ruimte. Ook is begin 2013 door het Regionaal Economisch Overleg
Zuid-Holland Zuid (REO ZHZ) een PDV visie1 vastgesteld. De uitkomsten van deze visie worden betrokken in voorliggende regiovisie.

1

DTnP, Regionale structuurvisie en Beleidsplan PDV (2013)
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2.

HUIDIG BELEID

2.1 Inleiding
In de regionale visie uit 2002 zijn ambities en doelstellingen geformuleerd. Deze worden kort samengevat. De ontwikkelingen sinds
het opstellen van de visie worden kort beschreven.

Bestaande structuur als hoofdlijn
De Drechtsteden kennen een voorzieningenstructuur die piramidaal
reikt van het gewestelijk verzorgende centrum van Dordrechtcentrum tot de wijk- en buurtcentra als laagste schaalniveau. Deze
hiërarchie is uitgangspunt. Onderstaand wordt de hiërarchie weergegeven.

Klein-gewestelijk verzorgend keuzecentrum
Gewestelijk verzorgende
themacentra

2.2 Doel & ambitie in 2002
Het doel van de structuurvisie is het bieden van een kader voor de
ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van detailhandel en
horeca in Drechtsteden en het handvat om daaraan sturing te geven.
De ambitie van de regio Drechtsteden is de realisatie van een aantrekkelijke en attractieve voorzieningenstructuur voor winkelen,
cultuur en ontspanning. Het centrale uitgangspunt voor de regionale visie voor de detailhandel en horeca is:
Het aan de inwoners van de regio Drechtsteden bieden van een zo
uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen, op
het gebied van detailhandel en horeca, op de daarvoor meest geschikte locaties, binnen de ruimtelijke en functionele aanbodstructuur.
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Kleine regionaal verzorgende stadsdeelcentra

Lokaal verzorgende nevencentra en wijkcentra

Verspreid grootschalig

Dorps-,kern-, wijk- en buurtverzorgende centra

Als klein-gewestelijk verzorgend centrum is de binnenstad van Dordrecht aangeduid. De klein regionaal verzorgende stadsdeelcentra
zijn Walburg, de Meent en het centrum van Sliedrecht. De lokaal
verzorgende nevencentra en wijkcentra zijn de centra van Alblasserdam, ’s Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, Sterrenburg, Bieshof
en Crabbehof. Specifiek Heerjansdam en meer in algemene zin bestaande perspectiefrijke concentraties en afgewaardeerde concentraties zijn aangeduid onder de dorps-, kern-, wijk- en buurtverzor-
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gende centra. Tot slot zijn de gewestelijk verzorgende themacentra
Nijverwaard, de Mijlweg, de Oostpoort en Kop van de Staart2.





2.3 Strategische keuzen en standpunten uit 2002
De structuurvisie biedt een handvat om, met de bestaande structuur
als uitgangspunt, ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van
detailhandel en horeca in Drechtsteden te beoordelen en sturen.
Het credo is feitelijk ‘voortzetting op basis van de bestaande centra
met een beperkte toevoeging van nieuwe concentraties’. Op hoofdlijnen wordt ingezet op het volgende ontwikkelingsbeeld:
 Bundeling van voorzieningen in multifunctionele samenstelling
in de binnenstad van Dordrecht
 Primair vindt schaalvergroting plaats in de binnenstad
 De regioverzorgende en streekcentra richten zich op kwaliteitsversterking en ontwikkelen tot centra met een eigen gezicht
 Winkelfuncties die ruimtelijk en fysiek onmogelijk haalbaar zijn
in de binnenstad kunnen selectief elders worden ondergebracht. Brancheverbreding op perifere concentraties wordt niet
toegestaan.
 Perifere winkelconcentraties mogen niet concurrerend zijn voor
de binnenstad van Dordrecht. Bij uitzondering zijn ze een alternatief voor het uitzonderlijk uitplaatsen van binnenstedelijk
aanbod. Hierin passen nadrukkelijk geen megasupermarkten.



2.4 Ontwikkelingen 2002-2013








2

Oostpoort en Kop van de Staart zijn destijds benoemd als themacentra, maar
zijn reeds geruime tijd geen onderdeel meer van planvorming of structuurvisies.
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Voor grootschalige bezoekersextensieve ontwikkelingen in de
horeca en leisure is onder voorwaarden plaats op perifere locaties.
Ruimte- en bezoekersintensieve ontwikkelingen in horeca en
leisure worden bij voorkeur in/aan de rand van de binnenstad
gepositioneerd.
De wenselijkheid en haalbaarheid van (perifere) concepten
worden getoetst op basis van objectieve afwegingen.

Sinds 2002 is in veel winkelgebieden het aanbod toegenomen.
Relatief gezien hebben regionaal en lokaal verzorgende winkelcentra (Nijverwaard, centrum Sliedrecht, Bieshof) zich meer
versterkt dan het gewestelijk verzorgend centrum (Dordrecht).
De hoofdstructuur is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven.
De multifunctionele samenstelling van de binnenstad van Dordrecht is onlangs verrijkt met de opening van een filmhuis,
transformatie van Energiehuis etc.
In het centrum van Dordrecht heeft schaalvergroting plaatsgevonden met de ontwikkeling Achterom Bagijnhof en met als recent voorbeeld het inpassen van de Saturn (ca. 4.000 m² wvo).
Deze afronding is het sluitstuk op de grote fysieke ingrepen
(o.a. Scheffersplein, Statenplein) uit het Ondernemingsplan
voor de Binnenstad.
De beoogde leisurelocaties met detailhandel Oostpoort en Kop
van de Staart zijn niet ontwikkeld. Momenteel wordt gekeken
naar een invulling van de commerciële zone van het Gezond-
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heidspark, waarbij de haalbaarheid van aanbod passend bij het
thema (zorg en sport) nader onderzocht wordt.
Woonboulevard Dordrecht aan de Mijlweg (voormalig Fokkerterrein) is lokaal verzorgend en voorziet puur in aanbod in de
branche ‘in en om het huis’ en is daarmee complementair aan
de binnenstad en bestaande wijkcentra. De positie van grootschalige concentratie Nijverwaard is met het vertrek van bovenregionale trekker IKEA (2006) veranderd, bovendien heeft zich
hier met de vestiging van een grootschalige sportzaak, muziekinstrumentenzaak en electrozaak brancheverbreding voorgedaan. De IKEA-locatie is in 2007 heringevuld met Loods 5.
In 2007 is het geheel vernieuwde hoofdwinkelcentrum van Papendrecht ‘de Meent’ geopend, nadat het oude is gesloopt.
Er hebben zich meerdere grootschalige aanbieders in de regio
gevestigd, zoals Hornbach in Alblasserdam en Intratuin in Sliedrecht.
In 2011 hebben de eerste winkels in wijkwinkelcentrum Hoog
Ambacht (wijk de Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht) hun
deuren geopend. Het centrum is ontwikkeld uit oogpunt van
verzorging voor de inwoners van Volgerlanden. De woningbouwontwikkeling in Volgerlanden blijft achter, waardoor het
wijkwinkelcentrum vooralsnog een (te) beperkt draagvlak
heeft.
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3.

UITGANGSSITUATIE ANNO 2013

In dit hoofdstuk wordt een kernachtige samenvatting gegeven van
de belangrijkste resultaten van de uitgevoerde analyses. Het gaat
hierbij om een analyse van de detailhandelssituatie en –
ontwikkeling in de regio en van twaalf structuurbepalende winkelgebieden in het bijzonder. De in deze rapportage gebruikte aanbodgegevens zijn afkomstig van dataleverancier Locatus.

3.1 Detailhandelsstructuur Drechtsteden
De detailhandelsstructuur in Drechtsteden is opgebouwd uit verschillende verzorgingsniveaus, te weten een gewestelijk verzorgend
centrum, regionaal verzorgende hoofdwinkelcentra, lokaal bovenwijks verzorgende centra en themacentra.
Gewestelijk verzorgend centrum
De binnenstad van Dordrecht wordt getypeerd als gewestelijk verzorgend centrum en bekleedt daarmee het hoogste verzorgingsniveau in de regio. De nadruk van dit centrum ligt op het voorzien in
recreatief winkelen.
Regionaal verzorgend hoofdwinkelcentrum
De regionaal verzorgende hoofdwinkelcentra van Sliedrecht,
Zwijndrecht en Papendrecht voorzien met name in het boodschappen doen en efficiënt recreatief winkelen. Deze centra vervullen
primair een lokale verzorgingsfunctie.
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Lokaal bovenwijks verzorgend centrum
De kernverzorgende centra van Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam zijn qua omvang en verzorgingsbereik redelijk vergelijkbaar
met de complete wijkwinkelcentra Crabbehof, Bieshof en Sterrenburg. Wijkwinkelcentrum Hoog Ambacht is van een wat kleiner
niveau. De functie van de lokaal bovenwijks verzorgende centra ligt
zowel in de boodschappen als in de winkelsfeer, gericht op het eigen draagvlak in de omgeving.
Navolgend overzicht toont de structuurbepalende winkelcentra in
de Drechtsteden. Op de volgende pagina is de detailhandelsstructuur visueel weergegeven.
Gewestelijk verzorgend centrum


Centrum Dordrecht

Regionaal verzorgend hoofdwinkelcentrum


Centrum Zwijndrecht



Centrum Sliedrecht



Centrum Papendrecht

Lokaal bovenwijks verzorgend centrum


Centrum Hendrik-Ido-Ambacht



Centrum Alblasserdam



Sterrenburg -Dordrecht



Crabbehof -Dordrecht



Bieshof -Dordrecht



Hoog Ambacht -Hendrik-Ido-Ambacht

Themacentrum


Nijverwaard - Sliedrecht



Woonboulevard Dordt
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3.2 Ontwikk
keling aanbod 2008-2013
Detailhandelsaanbod in de Drech
htsteden is licht a
afgenomen
De Drechtsteden
n beschikken ov
ver ca. 415.000 m² wvo, versprreid
over 1.395 verko
ooppunten. Het aanbod in de regio Drechtsteden
n is
de afgelopen vijjf jaar met ca. 5.000 m² wvo en 1
145 verkooppuntten
afgenomen, in p
percentages is dit met respectievvelijk 1 en 9% affgenomen. Vergelek
ken met de lande
elijke groei is dit opvallend.
Verschil in mutatie per brancheg
groep in m² wvo
De branchegroe
epen dagelijks en
n mode en luxe zijn in omvang gegroeid. De omva
ang van de dage
elijkse sector is m
met vijf procent toegenomen, mode
e en luxe laat een
n lichte toename van circa 2% zie
en.
Figuur 3.1 Mutatie d
detailhandelsaanbod Drechtsteden in m² w
wvo

In de branchegroepen
n vrije tijd (bestaande uit sport en spel, hobby
en me
edia), in en om het
h huis en detailhandel overig heeft
h
zich een
afnam
me van het deta
ailhandelsaanbod
d voorgedaan. Met
M name de
branchegroep vrije tijjd laat (relatief)) een forse afna
ame zien (ca.
10%). In de omvangrrijke branchegro
oep in en om he
et huis is het
aanbo
od met ruim 8.00
00 m² wvo afgen
nomen. Landelijk
k is eenzelfde
trend zichtbaar voor de
d branchegroepen dagelijks, mode en luxe en
vrije tijd.
t
De branchegroep in en om
m het huis is lan
ndelijk echter
gestab
biliseerd en de ov
verige detailhand
del gegroeid.
Schaalvergroting heefft doorgezet
Het aa
antal winkels is in
i nagenoeg alle
e branchegroepen afgenomen
(behalve de brancheg
groep overige detailhandel). Oo
ok het aantal
verkoo
oppunten is in de
d branchegroep
p vrije tijd relatiief het meest
afgenomen, met maarr liefst 18%. Een
n verklaring kan gezocht worden in
n de forse toenam
me van internetv
verkopen in de branches
b
sport
en me
edia. De branche
egroep in en om
m het huis laat eveneens
e
een
forse afname zien, me
et 57 verkooppu
unten (ca. 14%). Hier is in belangrijke mate de eco
onomische crisis debet aan. Ondanks dat ook
de om
mvang van een aa
antal branchegro
oepen is gedaald,, heeft zich in
nagen
noeg alle branche
egroepen schaalv
vergroting voorg
gedaan.
Tabel 3.1: Gemiddelde schaa
al per branchegroep Drechtsteden
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Landelijk 2008

Landelijk 2013

239

188

209

202

176

197

1
129

143

175

208

m huis
In en om

5
515

573

432

480

Overige
e detailhandel

1
144

124

151

166

Totaal

2
273

297

252

278

2
2008

2013

Dagelijk
ks

2
207

Mode en
e luxe

1
186

Vrije tijd
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In verhoudin
ng tot de landelijke schaalgroottte van de winke
els (gemiddeld 278
8 m²) is de schaa
al van de winke
els in de Drechttsteden
groot. Met n
name winkels in de branchegroe
epen dagelijks en
n in en
om het huis beschikken in Drechtsteden overr een grotere sch
haal. In
de dagelijkse
e sector kan dit verklaard word
den doordat de g
gemiddelde schaal van de superma
arkten in de Drecchtsteden relatieff groot
is. De aanwe
ezigheid van groo
otschalige zaken in de Drechtsted
den als
Loods 5, Horrnbach of Intratu
uin maakt dat de
e gemiddelde schaal in
de branchegroep in en om he
et huis bovengem
middeld is.

ng is eveneens een
e
groot deel van
v
het winkelaanbod gevestigd
d
lin
(ca
a. 117.000 m² wv
vo). Het aandeel van het totale winkelvloeropper
w
rvla
ak dat verspreid
d gevestigd is, iss vergelijkbaar met
m het landelijk
k
ge
emiddelde.
Be
ekijken we de mutatie
m
van het aanbod naar wiinkelgebiedstype
e,
on
ntstaat het beeld zoals weergegev
ven in figuur 3.2.
Fig
guur 3.2 Mutatie 2008
8-2013 naar winkelge
ebiedstype in m² wvo
o

Ontwikkeling
g aanbod naar winkelgebiedstyp
w
pe
In de gebruik
kte data wordt onderscheid
o
gem
maakt tussen de w
winkelgebiedstypess centraal, onderrsteunend, perife
eer en verspreid. Onder
centraal worrden alle hoofdwinkelgebieden verstaan, dus d
de binnenstad van Dordrecht en de
e centra van Alblasserdam, Hendrrik-IdoAmbacht, Pa
apendrecht, Slied
drecht en Zwijnd
drecht. Tot ondersteunende winke
elgebieden word
den alle wijk- en buurtcentra gerekend
zoals bijvoorrbeeld Bieshof, Sterrenburg
S
en H
Hoog Ambacht. Nijverwaard en de woonboulevard behoren tot perrifeer winkelgebiied.
Tabel 3.2 Detailhandelsaanbod naarr winkelgebiedstype in m² wvo
Dagelijks

Nie
et-dagelijks

Totaal

Centrale winkelgebieden

32.590

116.968

1
149.558

Ondersteunende
e winkelgebieden

46.285

23.844

70.129

0

77.978

77.978

7.252

109.922

1
117.174

Perifere winkelg
gebieden
Verspreide bewinkeling

In totaal is he
et grootste deel van het aanbod gevestigd in de ccentrale winkelgeb
bieden (ca. 150.0
000 m² wvo). In d
de verspreide be
ewinke-

14



Het niet-dagelijks aanbod is in omvang (m² wvo) in de centrale
e,
ondersteunend
de en perifere winkelgebieden
w
afgenomen.
a
In de
e
verspreide bew
winkeling is de omvang van he
et aanbod stabie
el
gebleven.
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In de dagelijjkse sector is de omvang van hett aanbod in de vverspreide bewinkeling fors afg
genomen (met 40
0%3, ofwel 4.750 m²
wvo) en toeg
genomen in de centrale
c
en onde
ersteunende wink
kelgebieden. D
Dat betekent datt het aanbod stterker is geconccentreerd in de reguliere winkelgebieden ten op
pzichte van 2008.

Toename leegsta
and
 De leegstand
d is uitgedrukt in vloeroppervlak
k sinds 2008 toegenomen van 4
4,6% naar 7,1%.. Absoluut is de leegstand toegenomen van ca. 30.700 m² wvo naar
n
47.250 m² wvvo.
 Qua aantal vverkooppunten is
i de leegstand ssinds 2008 toegenomen van 10,,7% naar 15,6%.. Absoluut is spra
ake van een toename van 184 naar 258 leegsttaande panden. Geconcludeerd k
kan
worden dat de leegstand zich
h met name voorrdoet in de kleinere
panden.
 Naar aantal verkooppunten is de leegstand a
absoluut gezien het
sterkst toege
enomen in centtrale en onderste
eunende winkelgebieden. In ce
entrale winkelgebieden stonden in 2008 128 pand
den
leeg, nu zijn dat er 167 (toen
name ca. 30%). In
n de ondersteunende winkelgebieden is het aantal leegstaande
e panden nageno
oeg
verdubbeld vvan 27 naar 50 panden.
 De omvang van het aanta
al leegstaande vvierkante meterss is
vooral op de
e perifere concentraties en in de
e verspreide bew
winkeling fors ttoegenomen. Op
p de perifere con
ncentraties gaat het
om een toen
name van ca. 2.0
000 naar 8.900 m² wvo. Verspreid
d is
de leegstand
d toegenomen va
an 3.100 naar 7.3
300 m² wvo.

3

3.3 Aanbod regio
o Drechtsteden
n in perspectie
ef
Omva
ang detailhandelssaanbod blijft achter bij landelijk
k gemiddelde
 Drrechtsteden bescchikt per 1.000 inwoners
i
over 1.549 m² wvo.
Affgezet tegen hett landelijk gemiddelde van 1.688 m² wvo, blijft
dit circa 8% achterr. Vergelijken we
e de omvang mett de provincie
Zu
uid-Holland, blijk
kt dat Drechtsted
den afgezet tegen het inwone
ertal juist over ca
a. 8% meer winke
elruimte beschiktt.
 In vergelijking to
ot de provincie Zuid-Holland beschikken de
Drrechtsteden over een meer om
mvangrijk aanbod
d in de nietda
agelijkse sector. Met
M name het aanbod in en om het huis is in
Drrechtsteden afge
ezet tegen het inwonertal sterk
ker vertegenwo
oordigd dan in de
d provincie Zuid-Holland. Het dagelijks
d
aanbo
od per 1.000 inwo
oners komt overe
een.
Figuur 3.3
3 Detailhandelsaan
nbod naar branche pe
er 1.000 inwoners (in
n m² wvo)

Omdat de omva
ang van het verspreiide dagelijks aanbod
d relatief klein is, corrrespondeert een afname van het aan
ntal winkelmeters al snel met een fors a
aandeel.
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In vergellijking met het landelijk
l
gemidd
delde blijven alle
e branches in D
Drechtsteden ach
hter. Relatief gezien blijven mett name
de brancches vrije tijd en
n overige detailh
handel fors achte
er (respectievellijk 25 en 35%).

Drechtsteden
n gemiddelde leegstand qua winkelvloeropp
pervlak,
maar veel leg
ge panden
 In de reg
gio staan dus me
et name veel kle
eine winkels leeg
g. Aangenomen
n kan worden da
at het met name de zelfstandige winkeliers zijn met kleine pan
nden die hun w
winkel al dan niet gedwongen
n van de hand hebben
h
moeten d
doen. Op region
naal niveau zijn
n hiervoor niet direct
d
aanleiding
gen aan te wijze
en; het
aandeel zelfstandige ond
dernemers in de
e regio is vergelijkbaar
met het landelijk gemidd
delde, evenzo vo
oor het aandeel kleine
winkelpa
anden. Lokaal kan dit echter wel verschillen.
 In vloero
oppervlak bedraa
agt de leegstand
d in Drechtsteden
n 7,1%
(ruim 47..000 m² wvo).
 Het leeg
gstandspercentag
ge van het wiinkelvloeroppervvlak in
Drechtste
eden is vergelijk
kbaar met het p
provinciaal en landelijk
gemidde
elde. De leegstan
nd bedraagt in Nederland 7,0%
% en in
Zuid-Holland 6,9%.
 De leegsstand uitgedruktt in aantal verko
ooppunten bedra
aagt in
Drechtste
eden 258 (= 15,6%). Voor Nede
erland en Zuid-H
Holland
ligt dit op 13%.
 Ruim de helft van het aantal leegstaande
e panden is te vin
nden in
Dordrech
ht (56%), dit is ve
erklaarbaar omdat ook de helft vvan het
detailhan
ndelsaanbod in de
d Drechtsteden gevestigd is in de gemeente Dordrecht. Enke
ele grootschalige
e leegstaande p
panden
zijn te vin
nden op Nijverw
waard (4 panden g
groter dan 800 m² wvo)
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en Woonboule
evard Dordt (tw
wee panden gro
oter dan 800 m²
wvo).
Ve
erkooppunten me
eer geconcentree
erd dan landelijk
k
In tabel 3.2 is he
et detailhandelsa
aanbod in wink
kelvloeroppervlak
k
na
aar winkelgebied
dstype weergege
even. Ook op ve
erkooppunten niive
eau is een analyse
e gemaakt.
Fig
guur 3.4 Spreiding ve
erkooppunten naar winkelgebiedstype
w





Ruim de helftt (ca. 56%) van
n het aantal ve
erkooppunten in
n
Drechtsteden is gevestigd in de
d centrale wink
kelgebieden, pro
ovinciaal is dit slechts
s
45%. Prov
vinciaal zijn mee
er verkooppunten
n
geconcentreerd
d in de ondersteu
unende winkelge
ebieden.
In Drechtsteden is ca. 84% van het totale aanta
al verkooppunten
n
geconcentreerd
d in de winkelge
ebieden, landelijjk is dit 79%. Dit
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betekent dat in Drechtsteden relatief minder verkooppunten
verspreid gevestigd zijn.

Binnenstad Dordrecht

3.4 Kwaliteiten en knelpunten structuurbepalende
winkelgebieden
In een separate rapportage is van de twaalf structuurbepalende
winkelgebieden een factsheet opgenomen. In deze paragraaf zullen op basis van deze factsheets en observatie de belangrijkste kwaliteiten en knelpunten van de winkelgebieden geschetst worden.
Kwaliteiten

Knelpunten





De binnenstad van Dordrecht staat
met 70.000 m² wvo aan de top van

op de referentie, met name in de

de lokale en regionale hiërarchie.

recreatieve branches (mode&luxe,



Bovengemiddeld cultuur-aanbod



Combinatie historische binnenstad

vrije tijd).


Statenplein en Paradium 3)

Relatief veel zelfstandige ondernemers (vergrijzing is risico).

en moderne aanvullingen (bijv.


Detailhandelsaanbod blijft achter



Bovengemiddelde leegstand (22%
pandniveau) vooral in Voorstraat

Ingepaste schaalvergroting (Saturn)


De huidige segmentering (winkels
en horeca) is vooral midden. Het
hoge segment komt minder vaak
voor dan het lage segment.



Afname aantal verkooppunten en
winkelmeters mode & luxe
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Centrum Sliedrecht

Centrum Zwijndrecht

Kwaliteiten


Moderne

schaal

supermarkten

Knelpunten

Kwaliteiten

Knelpunten









Laag leegstandspercentage



Duidelijke ruimtelijke structuur



Veel

filiaalwinkels

(Big

lijkbare plaatsen (ca. de helft)

Logische

positionering



Bazar,

Xenos, Intersport, Ici Paris XL etc.)


Omvang centrum blijft achter bij
centra van naar inwonertal verge-

Albert Heijn en Jumbo



en

verouderde





Duidelijke positie gebiedsdelen:

uitstraling

creatief,

Weinig leisure/horeca, mede hier-

boodschappen


Burg.

Winklerplein

–

schaal Burg. Winklerplein
Aanwezigheid

Afname voorzieningen en toename



Matige uitstraling entree Kerkbuurt
en Burgemeester Winklerplein

Ruime opzet Burg. Winklerplein,

Kerkbuurt

leegstandspercen-

leegstand sinds 2008



couleur

lokale

Relatief veel zelfstandige ondernemers (vergrijzing is risico).

twee supermarkten van moderne
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kernwinkelgebied Kerkbuurt – re-

Toename leegstand sinds 2008

Bovengemiddeld
tage

luxe

externe

door beperkte verblijfskwaliteit

trekkers

(Hema, Jumbo en Albert Heijn)

Gesloten

Relatief veel aanbod mode en



Matige verblijfskwaliteit



Geen samenhang gebiedsdelen



Kerkbuurt erg langgerekt
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Centrum Papendrecht
Centrum Hendrik-Ido-Ambacht

Kwaliteiten

Knelpunten



Relatief laag leegstandspercentage



Winkels op verdieping, passanten-

Kwaliteiten



Bovengemiddelde schaal winkels

intensiteit fors lager dan op win-





Afname leegstand sinds 2008

kelstraatniveau.



Bovengemiddeld dagelijks aanbod,

boodschappenfunctie



Complementair

Omvang centrum blijft achter bij
centra van naar inwonertal vergelijkbare plaatsen (ca. de helft)

supermarktkoppel

met Jumbo en Lidl



Klein aandeel leisure



Geen evenwichtige spreiding trek-

wonertal vergelijkbare plaatsen.



Laag leegstandspercentage

Drie complementaire supermarkten



Belangrijke niet-dagelijkse trekker

als trekkers (Bas vd Heijden, Jumbo



voor de gemeente

vergeleken met centra van naar in

Belangrijke

Knelpunten

kers, oostzijde sterk westzijde matig

Hema

en Lidl)


Compacte heldere structuur, trekkers
midden in centrum.



Mogelijkheid

tot

boodschappen

doen en efficiënt recreatief winkelen
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Sterrenburg

Centrum Alblasserdam

Kwaliteiten

Knelpunten





Aanwezigheid service en discount

Omvang centrum blijft achter bij

supermarkt (Albert Heijn en Lidl)

centra van naar inwonertal verge-



Trekker Hema

lijkbare plaatsen (ca. een derde)



Toename aanbod dagelijkse sector



Relatief veel leegstand

en leisure sinds 2008



Relatief weinig leisure, wel veel
diensten



Achterblijven schaal winkels



Bereikbaarheid centrum



Geen optimale structuur, relatief

Kwaliteiten

Knelpunten



Zeer omvangrijk aanbod voor een



Geringe functiemix

wijkcentrum, met name dagelijks en



Gesloten aanblik winkelcentrum,
met name extern maar ook intern.

mode en luxe.


Bovenwijkse verzorgingsfunctie



Complementair



Gedateerde uitstraling

supermarktkoppel

met Jumbo en Lidl


Veel filiaalwinkels (Hema, Big Bazar)



Functionele opzet

grote afstand tussen Makado en
Dam/Plantage
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Bieshof

Crabbehof

Kwaliteiten

Knelpunten

Kwaliteiten

Knelpunten







Omvangrijk aanbod voor een wijk-



Locatie trekker Hema (extern)



Onoverzichtelijke ruimtelijke struc-



Omvangrijk aanbod voor een wijk-

Gesloten aanblik vanaf de weg,

centrum, vooral dagelijks maar ook

daardoor weinig uitnodigend en

centrum, vooral dagelijks en mode

gevarieerd aanbod niet-dagelijks

geen wisselwerking met omgeving

en luxe en aanwezigheid Hema

Complementair

supermarktkoppel

met MCD en Lidl



Gedateerde uitstraling



Beperkte

schaal

winkels


niet-

schaal (Albert Heijn en Plus)

Relatief laag leegstandspercentage



Modern winkelcentrum



Sinds 2008 toename leisure en dien-



Bovengemiddelde schaal winkels

sten



Relatief laag leegstandspercentage,



Ruim van opzet en overzichtelijk

route

Twee supermarkten van moderne



dagelijkse sector

tuur, daardoor geen heldere loop

Beide supermarkten voorzien in
hetzelfde segment (full service).

bovendien is dit aanvangsleegstand.


Vooruitstrevend: biedt interactieve
service middels Bieshof-app
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Hoog Ambaccht

Nijverwaard

Kwaliteiten

Knelpunten





Moderne sschaal winkels dagellijkse
sector



Langgerrekt

winkelplint,

hierdoor

Kw
waliteiten

Knelpunten





geen ste
erke routing

ntair supermarktko
oppel
Complemen



met Bas van
n der Heijden en Pluss

Hoog

lleegstandspercentage

(43%



pandnivveau), groot deel sttaat nog
leeg sind
ds oplevering



Weinig lleisure en diensten

Binnen woonbranche redelijk geva-







daardoor te grrote loopafstand


Matige



Inrichting ope
enbare ruimte onde
er



nMatige uitstraling ook door tussen

Goed bereikbaar vanuit de regio
(A15)

Weinig samenhang tussen verschild,
lende clusters, versnipperd aanbod

Loods 5 als landelijk bekende trekker

Toename leegsstand sinds 2008 (van
1.150 m²wvo naar
n
5.000 m²wvo)

els niet-formule)
rieerd aanbod (dee

Beperkt draagvlak uit wijk Volgerlanden

a
in en om
Zeer omvangrijk aanbod
het huis (kwantitattief)

bere
eikbaarheid

vanuiit

Sliedrecht zelf

de maat

gelegen bedrijvigheid
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3.5 Positie van de
e detailhandell in de regio

Woonboulevard Dordt

Om in
nzicht te verkrijge
en in de vraag-aanbodverhoudin
ngen is onderzoek uitgevoerd naarr de positie van de detailhandell in de regio.
Hierbiij is gebruik gemaakt van de koopstroomgege
k
evens uit het
Randsstad Koopstrome
enonderzoek 201
11. Omdat deze cijfers enkele
jaren oud zijn moeten deze beschouw
wd worden als indicatief. De
kwanttitatieve analyse vormt slechts ee
en van de bouwsttenen voor de
besluitvorming over he
et toekomstige regionale beleid.
Kwaliteiten

Knelpunten



Zichtlocatie aan
n snelweg



Beperkte omvvang



Recente faceliftt (2012): verbetering



Ontbreken trekker

openbare ruim
mte en vergroting



Hoog

zichtbaarheid vanaf de A16

leegsttandspercentage

pandniveau)


Toenemende leegstand

(3
31%

Relatief sterke binding
g, lage toevloeiin
ng op regionivea
au
Op regionaal niveau behaalt
b
de regio Drechtsteden in de dagelijkse
sectorr een binding va
an 92%, in de niiet-dagelijkse secctor bedraagt
dit 67%. Afgezet tege
en de andere vee
ertien herkomstre
egio’s in ZuidHollan
nd in het uitgev
voerde koopstromenonderzoek, blijkt dat de
Drechtsteden hiermee
e een vrij sterke positie
p
heeft. Wa
at betreft het
bindin
ngscijfer in de da
agelijkse sector sccoren alleen de regio’s
r
Leiden
e.o., Voorne-Putten
V
e Goeree-Overfflakkee hoger. Met
en
M
het bindingsp
percentage in de
e niet-dagelijkse sector verwerft regio Drechtsteden
n een positie onder Leiden e.o. en
e Rotterdam. Toch
T
gaat een
aanzie
enlijk deel van de
d inwoners voo
or de niet-dagelijjkse artikelen
naar een
e
andere regiio (19%) en inte
ernet (14%). De
e bestedingen
naar een
e andere regio
o vloeien vooral af naar de regio
o’s Rotterdam
en Rid
dderkerk e.o. De grootste afvloeiing (incl. internet) is zichtbaar
in de branches electronica, vrije tijd, kleding en woning
ginrichting.
De toe
evloeiing bedraa
agt op regionivea
au in de dagelijk
kse sector 3%,
deze is voornamelijk afkomstig
a
uit de
e regio Alblasserrwaard. Bekijken we
w deze wedero
om in relatie tott de andere herrkomstregio’s,

Hoofdstuk 3

23

blijkt dat Drechtsteden het laagste toevloeiingspercentage behaalt.
Gemiddeld hebben de herkomstregio’s in de dagelijkse sector een
toevloeiing van 9%.

De gemeenten in de Drechtsteden worden navolgend afgezet tegen deze referentiecijfers.
Tabel 3.3 Koopstromen gemeenten Drechtsteden (Bron: KSO 2011)

Op regionaal niveau is de toevloeiing in de niet-dagelijkse sector
14%, ook hierin speelt de regio Alblasserwaard een behoorlijke rol
(5%). De toevloeiing is verder afkomstig uit de regio’s Rotterdam,
Hoekse Waard en Ridderkerk e.o. Afgezet tegen de andere herkomstregio’s scoort de regio Drechtsteden wat toevloeiingspercentage betreft wederom laag, gemiddeld is de toevloeiing in de overige regio’s in de niet-dagelijkse sector 23%. Hier zijn echter veel
verschillen tussen de regio’s aan te geven, zo behalen Ridderkerk
e.o. en Zoetermeer/Rijswijk een toevloeiingspercentage van maar
liefst 44%.
Veel verschillen tussen de gemeenten in de regio
Om uitspraken te kunnen doen over de positie van de detailhandel
per gemeente is het zinvol in te zoomen op de bindings- en toevloeiingscijfers op gemeenteniveau. In het koopstromenonderzoek
wordt geconcludeerd dat in de dagelijkse sector de gemiddelde
gemeentelijke koopkrachtbinding 85% bedraagt, in de nietdagelijkse sector is dit gemiddeld 55%. De mate waarin inwoners
aankopen doen in de eigen woonplaats neemt toe naarmate het
inwonertal stijgt. Tegelijkertijd neemt het aandeel omzet afkomstig
van buiten de eigen gemeente toe naarmate het inwonertal afneemt. In het koopstromenonderzoek is een overzicht opgenomen
met gemiddelde koopstromen naar grootteklasse4 van gemeenten.

4

< 10.000, 10-000-20.000, 20.000-50.000, 50.000-100.000, >200.000 inwoners
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Dagelijkse sector
Binding

Referentie

Toevloeiing

Referentie

Alblasserdam

75%

72%

29%

19%

Dordrecht

89%

90%

4%

10%

Hendrik-Ido-Ambacht

63%

82%

12%

18%

Papendrecht

92%

82%

22%

18%

Sliedrecht

88%

82%

20%

18%

Zwijndrecht

84%

82%

24%

18%

Niet-dagelijkse sector
Binding

Referentie

Toevloeiing

Referentie

Alblasserdam

37%

30%

46%

40%

Dordrecht

65%

68%

26%

33%

Hendrik-Ido-Ambacht

25%

43%

36%

41%

Papendrecht

37%

43%

27%

41%

Sliedrecht

60%

43%

65%

41%

Zwijndrecht

46%

43%

31%

41%

Uit de tabel is op te maken dat de dagelijkse sector met name in
Papendrecht een bovengemiddelde trekkracht heeft. Het merendeel van de overige gemeenten laten eveneens bovengemiddelde
cijfers zien, behalve Dordrecht en vooral in Hendrik-Ido-Ambacht
blijven de cijfers achter. In de niet-dagelijkse sector laten de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht een bovengemiddelde binding
en toevloeiing zien. Dit wordt echter sterk bepaald door de aanwezigheid van grootschalige trekker Hornbach in Alblasserdam en
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Nijverwaard in Sliedrecht. Wanneer we dit specifiek voor Sliedrecht
filteren, blijkt dat de niet-dagelijkse sector in het centrum slechts
een binding behaalt van 24% en toevloeiing van 48%. De aantrekkingskracht van het niet-dagelijkse aanbod blijft in de overige gemeenten achter op de referentie. Hierin valt met name Hendrik-IdoAmbacht op met een zeer lage binding van 25%. De bovengemeentelijke trekkracht blijft vooral achter in Papendrecht en Zwijndrecht.

De omzet op Nijverwaard is voor 25% afkomstig van inwoners uit
Sliedrecht. Circa 33% is afkomstig van de overige regiogemeenten
en 42% is afkomstig uit overig Nederland. Nijverwaard heeft dus
een bovenregionale trekkracht en daarmee een zeer groot verzorgingsbereik.

3.6 Concurrentiepositie
Verzorgingsbereik binnenstad van Dordrecht en Nijverwaard
Het is interessant dieper in te zoomen op het daadwerkelijke verzorgingsbereik van de twee winkelgebieden met de grootste trekkracht op niet-dagelijks gebied. Om het verzorgingsbereik specifiek
voor de binnenstad van Dordrecht en Nijverwaard in kaart te brengen is het zinvol de herkomst van de omzet nader te bekijken5. In
de binnenstad van Dordrecht is in de dagelijkse sector 93% van de
omzet afkomstig van inwoners uit Dordrecht, 2% uit Zwijndrecht en
1% uit Papendrecht. Vanzelfsprekend ontstaat een geheel ander
beeld voor de niet-dagelijkse sector. Hier is ongeveer 64% van de
omzet afkomstig van de eigen inwoners. Circa 17% van de omzet is
afkomstig van de overige regiogemeenten en 19% is afkomstig uit
overig Nederland. Wanneer we dat vergelijken met andere centrumgemeenten6 blijkt dat de binnenstad van Dordrecht een relatief grote aantrekkingskracht op haar eigen inwoners en een eerder
beperkte aantrekkingskracht op inwoners uit de regio heeft.

5
6

Naast het duiden van de positie van de detailhandel in de regio is
het belangrijk de positie ten opzichte van concurrentiesteden in
kaart te brengen. De winkelgebieden in de Drechtsteden die deze
concurrentie ondervinden vanwege hun bovenregionale verzorgingsbereik, zijn (met name) de binnenstad van Dordrecht en Nijverwaard. Vooral relevant is de concurrentie op de noord-zuid as.
De binnenstad van Dordrecht ondervindt concurrentie van het (veel
grotere en gevarieerdere) aanbod in Rotterdam-centrum en in mindere mate ook van Breda-centrum. In een vergelijking met het aanbod in deze concurrerende aankoopplaatsen valt op dat het winkelaanbod in de Dordtse binnenstad vooral veel kleinschaliger is
dan dat in Rotterdam-Centrum, met name in de mode & luxe. Breda-centrum kent ten opzichte van Dordrecht-centrum vooral meer
vestigingen in de mode & luxe. Verder is ook vooral het aantal horecavestigingen in de Dordtse binnenstad een stuk kleiner dan in
beide concurrerende centra.

Dit zijn andere percentages dan binding- of toevloeiingspercentages.
Centrum Gouda: 56% gemeente, 30% herkomstregio en 14% elders
Centrum Delft: 63% gemeente, 21% herkomstregio en 16% elders
Centrum Leiden 57% gemeente, 20% herkomstregio en 23% elders
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Wel is het horeca-aanbod in het centrum van Dordrecht de laatste
jaren zowel kwalitatief als kwantitatief sterk gegroeid, met name in
de restaurantsector. Het aantal hotelbedden in Dordrecht is met
onder andere Villa Augustus, de heropening van Bellevue en recentelijk de opening van Van der Valk op het businesspark Amstelwijck
verdubbeld. Ook de toeristische ontwikkeling van de binnenstad
(vooral eendaags bezoek) is tegen de landelijke trend in de afgelopen jaren sterk gegroeid en daarmee is Dordrecht zelfs de sterkste
groeier in toeristisch bezoek.
Het concurrerende aanbod in de branche woninginrichting in de
omgeving is behoorlijk sterk. De woonboulevard in Breda behoort
tot de grootsten van Nederland. In Rotterdam vervult Alexandrium
III een bovenregionale functie, mede door de opzet in de vorm van
een overdekte mall. Ook Reijerwaard in Barendrecht kan tot de
concurrenten worden gerekend. Bovendien zijn deze centra de afgelopen jaren gegroeid, zowel in vierkante meters als in compleetheid van het aanbod (niet alleen PDV).
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4.

ONTWIKKELINGSKADER

4.1 Trends en ontwikkelingen
In het vorige hoofdstuk zijn op hoofdlijnen de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen ten aanzien van de detailhandelssituatie in de
Drechtsteden sinds 2008 beschreven. De belangrijkste trends en
ontwikkelingen in de wereld van detailhandel worden navolgend
kort beschreven. Dit zijn landelijke trends die niet zonder meer één
op één kunnen worden geprojecteerd op detailhandelssituatie in
de Drechtsteden, maar wel een indicatie geven over de toekomstige
ontwikkeling van de detailhandel waar in het beleid van de regio
(en lokale plannen) rekening mee moet worden gehouden.
4.1.1 Ambitie
Concurrentie tussen steden en winkelgebieden neemt toe
Algemeen
Winkelgebieden hebben te maken met toenemende concurrentie
als gevolg van toenemende internetbestedingen, veranderend consumentengedrag en toenemende leegstand. Landelijk concentreert
de toename van de leegstand zich vooral in krimpgebieden, de centra van middelgrote plaatsen, kleine dorpen, buurtwinkelcentra en
zoals gezegd de randgebieden van grotere binnensteden. De concurrentie is in deze winkelgebieden het hevigst.
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Perifeer versus reguliere winkelgebieden
Er is op veel perifere detailhandelslocaties sprake van brancheverbreding (aanwezigheid meer winkels in andere branches dan de
klassieke PDV-branches). Dit resulteert in aantrekkelijkere perifere
detailhandelslocaties, maar kan in sommige gevallen ook zorgen
voor een toenemende concurrentie met reguliere winkelgebieden.
Levensmiddelenspeciaalzaken
Supermarkten blijven zich moderniseren en dat gaat vaak gepaard
met schaalvergroting. Hun marktaandeel blijft stijgen, maar de levensmiddelen speciaalzaken staan onder druk. De verwachting is
dat de daling van het aantal speciaalzaken nog wel aan zal blijven
houden.
4.1.2 Consument
Veeleisende consument
De concurrentie tussen winkelgebieden neemt toe omdat de consument steeds hogere eisen gaat stellen aan aanbod, kwaliteit,
keuzemogelijkheid, service, gastvrijheid, gemak, prijsstelling, bereikbaarheid en parkeren en beleving en vermaak. De consument is
steeds minder trouw aan aankooplocaties vanwege de toegenomen
mobiliteit en het feit dat men veelal zeer goed geïnformeerd is over
de kwaliteiten van winkels en winkelgebieden (internet!). Het aankoopmoment is door internet 24/7 mogelijk.
Koopmomenten
De consument waardeert verruiming van de winkeltijden. Koopzondagen zijn in toenemende mate populair onder winkelend pu-
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bliek. De opkomst van het ‘nieuwe werken’ en wisselende tijdspatronen creëren een wens naar avond- en zondagsopenstellingen.
Ondernemers zullen hierin mee moeten bewegen willen ze de concurrentie met het internet aan kunnen gaan.
4.1.3 Aanbieders
Noodzaak tot aanpassing aan consumentengedrag
Aanbieders zullen in moeten gaan spelen op het veranderend
koopgedrag van de consument. Als ondernemers vast blijven houden aan oude concepten en niet mee ontwikkelen, kunnen zij niet
aan de verwachtingen van de consument voldoen. Hierdoor is er
sprake van een toenemende polarisatie tussen winnaars en verliezers, zowel op het niveau van individuele winkels als op het niveau
van winkelgebieden.
Totstandkoming interessant vestigingsklimaat door eindgebruiker
centraal te stellen
De wisselwerking tussen functie, ruimte en gebruik bepaalt of een
winkelgebied aantrekkelijk is voor ondernemers om zich daar te
vestigen. Een interessant vestigingsklimaat is een voorwaarde voor
een vitaal winkelgebied. De wijze waarop een interessant vestigingsklimaat tot stand komt, wijzigt heden ten dagen. Door de
veranderingen in het consumentengedrag zullen bedrijven zich aan
moeten passen en winkelgebieden zullen dit mogelijk moeten maken. Overheidsbeleid zal dit moeten erkennen en ondersteunen.

Zelfstandige ondernemers onder druk
De leeftijdsopbouw van het ondernemersbestand is nog sneller aan
het vergrijzen dan onze bevolking7. Ruim 35% van de ondernemers
is ouder dan 50 jaar. Uit onderzoek van CBW-Mitex blijkt dat circa
30% van de MKB-leden tussen 2010 en 2015 wil stoppen. In veel
gevallen is er geen opvolging, waardoor veel winkels zullen gaan
sluiten. Buiten de vergrijzing zet ook de huidige economische situatie de positie van de zelfstandige ondernemers onder druk. Zo blijven broodnodige investeringen of nieuwe huurcontracten uit door
de terughoudendheid van de bankensector met het verlenen van
krediet. Dit belemmert de continuïteit van de bedrijfsvoering.
4.1.4 Vastgoed
Dalende huurwaardes
Vanaf 2009 is er sprake van een daling van de huurprijzen op de
Nederlandse winkelvastgoedmarkt. Naast dat het dalen van de huur
kansen biedt voor vernieuwende concepten, kan het ook een bedreiging vormen. Deze dalende huurwaardes doen zich namelijk
het sterkst voor op de minder courante locaties, waar bijvoorbeeld
een pand structureel leeg staat. De lagere huur heeft tot gevolg dat
deze panden aantrekkelijk zijn voor nieuwvestiging van detailhandel, waardoor het gevaar bestaat dat het aantal verkooppunten
buiten de structuur toeneemt.
Transformatieprocessen
Door veranderend gebruik van het vastgoed is behoefte aan andersoortige winkelruimte. Enerzijds zet de schaalvergroting en net7
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werkverdichting van filiaalbedrijven door. Bij een deel van de aanbieders, vooral degene met grootschalige formules, resulteert dit
ook in een vraag naar vestiging op perifere locaties. Maar ook op
A1 gebied is er vraag naar (zeer) grootschalige units. Anderzijds is
ook een trend van schaalverkleining gaande, met name in grotere
reguliere winkelcentra. Dit als gevolg van de mogelijkheden tot
efficiënter voorraadbeheer en de combinatie met internetverkoop.
Het transformatieproces houdt tevens verkleuring in van functies.
Verandering van winkelfuncties naar dienstverlening, horeca,
woonfuncties en zorgfuncties.
4.1.5 Algemeen publiek belang
Consumentenverzorging versus aanbieder
Er is sprake van een spanningsveld tussen kwaliteit/leefbaarheid
(consument) versus kansen in veranderende marktomstandigheden
(aanbieder). De fijnmazige consumentenverzorging komt in het
geding door toenemende concurrentie. Vasthouden aan voorzieningen op het laagste niveau, terwijl er onvoldoende marktvraag is,
zal op termijn leiden tot leegstand en verpaupering. Sturen op winkelcentra met voldoende draagvlak, ook op langere termijn zorgt
voor behoud van voorzieningen in de wijken.
4.1.6 Gebieden
Winkelgebieden: profilering naar koopmotieven
Gewoonlijk worden drie soorten koopgedrag onderscheiden: boodschappen doen, recreatief winkelen en doelgerichte aankopen.
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Winkelgebieden zouden zich meer moeten profileren op basis van
deze koopmotieven.
Binnenstad
De keuze van de consument om de binnenstad te prefereren boven
andere winkelcentra of internet is met het koopmotief (recreatief
winkelen) veelal gekoppeld aan beleving. Binnensteden richten zich
met name op het recreatieve winkelen. Hierin staat kijken en vergelijken centraal. De consument wil veel keuzemogelijkheden en geprikkeld worden om (impuls)aankopen te doen. De sfeer en beleving van een centrum zijn erg belangrijk. In veel gevallen is dit
koop- of bezoekgedrag een vorm van vrije tijdsbesteding waarbij
de mix met andere functies zoals horeca, leisure en cultuur erg belangrijk is.
Buurt- en wijkwinkelcentra
Het koopmotief boodschappen doen staat voorop bij buurt- en
wijkwinkelcentra. Consumenten kiezen voor de winkelgebieden
met een ruim dagelijks aanbod die goed bereikbaar zijn en service
en kwaliteit bieden. Gemak en efficiëntie zijn de uitgangspunten.
Perifere concentraties
Doelgerichte aankopen is het koopmotief om de perifere concentraties te bezoeken. Een deel van de perifere winkelgebieden functioneert momenteel als gevolg van de economische en woningmarktcrisis matig tot slecht. Ook hier neemt de leegstand toe. Het
zijn vooral de kleinere en onduidelijke geprofileerde woonboulevards en andere perifere clusters die hier mee te maken hebben: de
grootste perifere winkelgebieden functioneren overwegend goed,
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echter een voorzichtige toename van de leeftijdsgroepen 0 tot 20
jaar zien.

4.3 Plannen en initiatieven Drechtsteden
In de Drechtsteden spelen meerdere plannen en initiatieven ter
uitbreiding of versterking van het detailhandelsaanbod. Het betreft
zowel harde als zachte plannen en ambities. Navolgend worden de
relevante plannen kort beschreven.
Hendrik-Ido-Ambacht
In de Schoof wordt een versterking van het interne loopcircuit beoogd door de toevoeging van trekkers aan de westelijke zijde. Als
mogelijke trekkers worden een derde supermarkt, discount warenhuis en fietsenzaak beoogd. Het merendeel van de voorgenomen
uitbreiding wordt voorzien door verplaatsing van winkels. Besluitvorming over de realisatie is nog niet genomen.
Zwijndrecht
Ter versterking van Walburg wordt een uitbreiding van het aanbod
beoogd met een discount supermarkt (verplaatser) en enkele nietdagelijkse trekkers. Ook is een moderniseringsslag met vergroting
van de units gewenst.
Sliedrecht, Woonboulevard Nijverwaard
De ontwikkeling van Nijverwaard als woonthema centrum wordt
voorzien met branchering conform het PDV-beleid en concentratie
van de PDV in het westelijke gedeelte.
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Sliedrecht, centrum
In de Kerkbuurt wordt gestreefd naar concentratie van de winkelvoorzieningen richting het westelijke gedeelte van de Kerkbuurt
met de toevoeging van een trekker en tegelijkertijd het ruimer bestemmen van het oostelijk gedeelte. Er wordt een moderniseringsslag voor het Burgemeester Winklerplein beoogd met het eventueel
toevoegen van een discount supermarkt (verplaatser).
Alblasserdam
Voor het Makado-center gaan uitbreidingsmogelijkheden in mode
en luxe onderzocht worden, evenals het ontwikkelen van een horecacluster aan de Dam, met verplaatsing huidige dienstverlening
naar de Plantageweg. Voor de Bas van der Heijden supermarkt zijn
plannen ter uitbreiding en eventueel verplaatsing. Naar een gepaste locatie hiervoor wordt gezocht.
Dordrecht
Er bestaan plannen voor het toevoegen van een nieuwe grootschalige trekker in Drievriendenhof. Ook zijn er plannen voor modernisering en beperkte uitbreiding van Sterrenburg, evenals het versterken van Crabbehof door toevoeging van een trekker. Tot slot
wordt eventuele invulling van de commerciële zone van het Gezondheidspark met themagerichte detailhandel nader bekeken.
Papendrecht
Er bestaan plannen voor het versterken van De Meent door de herontwikkeling van de locatie Veerpromenade (vooral met horeca en
ambacht) en het verbeteren van de relatie met het marktplein.
Daarnaast wordt het voorzieningencentrum Land van Matena, met
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een metrage van 3.500 m² bvo (waaronder een supermarkt van
1.750 m² bvo), ontwikkeld.

ring van het aanbod. De berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen.

Geconcludeerd kan worden dat de plannen zich vooral richten op
een kwalitatieve versterking van de winkelgebieden middels modernisering of gerichte toevoegingen/verplaatsingen in plaats van
grootschalige uitbreidingen. Dit past bij de regionale opgave en
huidige marktsituatie.

Op regionaal niveau gaan we uit van de huidige bevolkingsomvang
in de Drechtsteden, het aanwezige aanbod, de gemiddelde landelijke bestedingen en de koopstromen zoals deze zijn gemeten in
KSO 2011. Zowel in de dagelijkse als de niet-dagelijkse sector ontbreekt het in de huidige situatie volgens deze berekening aan
marktruimte. Ook naar de toekomst toe is, rekening houdende met
bevolkingsgroei, geen marktruimte aan te geven.

4.4 Marktruimte
Onderzoek naar de marktmogelijkheden voor de detailhandel in de
regio kan waardevol zijn om inzicht te verkrijgen in de vraagaanbod-verhoudingen. De marktruimte in de regio is grofweg via
twee wegen te benaderen. Ofwel wordt de marktruimte per gemeente berekend en vervolgens samengevoegd, ofwel wordt de
marktruimte sec op regionaal niveau berekend.
In uitgevoerde marktruimteberekeningen9 op gemeentelijk niveau,
wordt in de huidige situatie voor de Drechtsteden cumulatief in de
dagelijkse sector een marktruimte van ca. 9.000 m² wvo benaderd.
In de niet-dagelijkse sector is er nog beperkte ruimte in de markt.
Naar de toekomst (2025) wordt in de dagelijkse sector een marktruimte van ruim 10.000 m² wvo aangegeven, in de niet-dagelijkse
sector is dit ruim 36.000 m² wvo. Dit zijn berekeningen op basis van
een reële inschatting van de binding en toevloeiing bij optimalise-

Ook kan op basis van alleen de bevolkingsgroei een toekomstige
bestedingsgroei voor de detailhandel berekend worden van ca. € 50
miljoen. Dit zou theoretisch een uitbreidingsruimte betekenen van
3.250 m² wvo dagelijks en 13.200 m²wvo niet-dagelijks. De koopstroomgegevens uit het KSO 2011 geven echter op regionaal niveau
aan dat het gemiddeld functioneren van de detailhandel onder de
norm ligt. De bestedingsgroei zou dan nodig zijn om het functioneren gemiddeld weer op niveau te krijgen.
Een kwantitatieve analyse is, zeker als het gaat om de berekening van de marktruimte, altijd gebaseerd op meerdere aannames en daarom indicatief. Toekomstige
ontwikkelingen zijn zeer onzeker (o.a. bevolkingsontwikkeling, koopstromen internetverkoop en economische situatie) en kunnen, zeker op regionaal niveau, een
grote invloed hebben op de omvang van de marktruimte. Bovendien zal autonoom
bestaande winkelruimte uit de markt genomen worden door bijvoorbeeld gebrek
aan opvolging voor een zelfstandige ondernemer of vanwege een ongunstige
locatie of omvang van de winkel. Dit levert indirect weer marktruimte op.

9

Bron: OCD, 2013
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In deze visie worden daarom op regionaal niveau de uitgangspunten voor beleid niet gestoeld op distributieplanologische afwegingen. Voor concrete initiatieven is distributieplanologisch onderzoek
wél noodzakelijk om eventuele effecten te kunnen meten.

tegorieën onderscheiden: te ontwikkelen centra en te optimaliseren
centra.
Figuur 4.2: Provinciale hoofdstructuur reguliere detailhandel

4.5 Provinciale kaders
Provinciale Staten heeft op 30 januari 2013 de geactualiseerde Provinciale Structuurvisie (PSV) en Verordening Ruimte vastgesteld. Het
provinciale detailhandelsbeleid is erop gericht om de hoofdstructuur (hoofd- en ondersteunende centra, aangevuld met de belangrijkste clusters van PDV) zoveel als mogelijk te versterken. Om de
detailhandelsstructuur in Zuid-Holland in stand te kunnen houden,
zal de gezamenlijke inzet van partijen erop gericht moeten zijn om
het winkelvloeroppervlak en de zachte planvoorraad in omvang
terug te brengen en tegelijk de dynamiek en de vernieuwing in de
detailhandelsstructuur te stimuleren en de structuur te versterken.
Kwaliteit moet leidend zijn. Aanvullend hierop is versterking van
perspectiefrijke onderdelen van de bestaande detailhandelsstructuur en het tegengaan van solitaire vestigingen van belang. De
provinciale hoofdstructuur voor reguliere detailhandel is op nevenstaand kaartbeeld weergegeven.
Uit de figuur is op te maken dat alle hoofdwinkelcentra van de gemeenten in de Drechtsteden tot de provinciale hoofdstructuur gerekend worden, behalve het centrum van Alblasserdam. Binnen de
op kaart geschetste hoofdstructuur worden twee verschillende ca-
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Te ontwikkelen centra
Voor deze categorie centra binnen de hoofdstructuur wordt gestreefd naar een opwaardering van de detailhandelsfunctie in termen van kwaliteit (winkelbestand en openbare ruimte), parkeren
en bereikbaarheid en imago/beleving. Onder voorwaarde van het
toepassen van de SER-ladder kan voor deze categorie sprake zijn
van uitbreiding van het winkelareaal. In de Drechtsteden komt de
binnenstad van Dordrecht hiervoor in aanmerking.
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Te optimaliseren centra
De andere aankoopplaatsen binnen de hoofdstructuur krijgen de
status ‘Optimaliseren’ volgens het ‘nee-tenzij-principe’. Dit betekent
dat gewerkt moet worden aan de verbetering van de (concurrentie)positie met alle denkbare middelen, zonder netto toevoeging
van winkelmeters. Een eventuele beperkte uitbreiding van winkelmeters moet in het teken staan van structuurverbetering van het
centrum. In dit kader kan gedacht worden aan optimalisatie van de
winkelrouting en de route tussen de belangrijkste voorzieningenclusters zoals het winkelgebied en het station. In de Drechtsteden
worden de centra van Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht aangeduid als te optimaliseren centra.
Overige aankoopplaatsen
De aankoopplaatsen die buiten de provinciale hoofdstructuur vallen, hebben soms minder toekomstperspectief en komen dan voor
herstructurering (facelift, herprofilering of functieverandering) in
aanmerking met aandacht voor de leefbaarheid van kleine kernen
en buurten. Groei zal hier in ieder geval niet aan de orde kunnen
zijn. Initiatieven buiten de hoofdstructuur zijn alleen wenselijk als
zij voorzien in een behoefte die niet in de bestaande structuur kan
worden opgevangen.
Buiten de centra is alleen ruimte voor specifieke branches (perifere
detailhandel) die niet goed inpasbaar zijn in de bestaande centra.
Voor grootschalige detailhandel in meubelen en andere aan het
wonen gerelateerde branches zijn opvanglocaties aangewezen.
Deze zogenaamde PDV-locaties, zijn aangeduid op onderstaande
kaart.
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Figuur 4.3: PDV-locaties

De in de Drechtsteden aanwezige PDV-locaties Nijverwaard en
Woonboulevard Dordt zijn hierin opgenomen. De provincie acht
het noodzakelijk dat er op termijn minder PDV-locaties in ZuidHolland beschikbaar zullen zijn.
Positie Alblasserdam-centrum in provinciale hoofdstructuur
Het centrum van Alblasserdam verdient vanwege haar omvang en positie in de
regionale structuur een gelijkwaardige positie als de overige hoofdwinkelcentra
van de Drechtsteden in de provinciale visie en zou dus onderdeel uit moeten maken van de provinciale hoofdstructuur.
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4.6 Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid
In opdracht van het REO Zuid-Holland Zuid is dit jaar een nieuw
Beleidsplan PDV Zuid-Holland Zuid opgesteld. In de PDV visie worden op hoofdlijnen de volgende strategische keuzes gemaakt ten
aanzien van de ontwikkeling van het PDV aanbod:
 Op basis van de huidige omvang van het aanbod, de bevolkingsontwikkeling en trends in de detailhandel, is er geen aanleiding voor uitbreiding van het aanbod woninginrichting. Er is
geen aanleiding voor uitbreiding van het aanbod tuincentra.
Voor bouwmarkten is wel enige uitbreidingsruimte.
 In het REO ZHZ gebied zijn nog maar op drie (in plaats van acht)
clusters te komen tot een concentratie van volumineuze detailhandelsaanbod, te weten: een regionaal woonthemacentrum in
Sliedrecht (40.000 à 50.000 m² wvo, exclusief tuincentra en
bouwmarkten) en twee streekcentra voor doelgerichte aankopen: één in Dordrecht en één in Gorinchem. Voor beide locaties
wordt een uitbreiding van 4.000 à 5.000 m² wvo mogelijk gemaakt.
 Voorgesteld wordt om vestiging op de drie te versterken clusters (Sliedrecht, Dordrecht en Gorinchem) alleen toe te staan
voor volumineuze branches. Alleen als er voldoende ruimtelijk
relevante argumenten zijn, kan hiervan worden afgeweken. Het
gaat hierbij om winkels buiten de traditionele PDV-branches die
echter vanwege de aard en omvang van de artikelen toch een
grote uitstallingsruimte nodig hebben en daardoor grootschalig
zijn. Als voorbeelden kan gedacht worden aan zwembaden, jacuzzi’s, scooters, buitenspeeltoestellen, fitnessapparatuur, piano’s en vleugels, surfplanken, etc. Het is echter expliciet niet de
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bedoeling dat deze winkels zich al of niet geleidelijk ontwikkelen tot winkels met (ook) een substantieel niet volumineus aanbod (voorbeeld: van fitnessapparatuur naar (sport)mode, of een
‘shop in de shop’). Daarbij wordt een minimale ondergrens gehanteerd 1.000 m² per vestiging.
Uitbreiding streekcentrum voor doelgerichte aankopen Dordrecht
Mijlweg in Dordrecht is een van de streekcentra voor doelgerichte aankopen
waar in de visie een uitbreiding van 4.000 à 5.000 m² wvo mogelijk gemaakt
wordt. Gelet op de huidige leegstand, de verzorgingspositie en de ontwikkeling Zeehaven, is een dergelijke uitbreiding niet gewenst.
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5.

VAN VRAGEN EN DILEMMA’S…

5.1 Inleiding
Los van de positie van de individuele winkelcentra zal een aantal
trends en ontwikkelingen leiden tot veranderingen in de winkelstructuur. In dit hoofdstuk worden de aspecten die om aandacht
vragen in de visie uiteengezet, resulterend in concrete vragen en
dilemma’s. De marktconsultatie is een belangrijke voedingsbron
geweest om richting te geven aan de dilemma’s en vragen die in de
regio Drechtsteden spelen. Per thema wordt eerst het dilemma kort
toegelicht en diverse vragen gedestilleerd, navolgend worden de
belangrijkste uitkomsten van de marktconsultatie kort benoemd.

5.2 Ambitie
De ambitie is het aan de inwoners van de regio Drechtsteden bieden van een zo uitgebreid en gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen, op het gebied van detailhandel, op de daarvoor meest
geschikte locaties, binnen de ruimtelijke en functionele aanbodstructuur.
 Wat zijn de meest geschikte locaties? Dient de regio daarbij te
kiezen voor lokale of regionale complementariteit?
 Bepaalt voor buurt-, wijk- en dorpsvoorzieningen het draagvlak
in de directe omgeving de doelgroep? Wat is dan de minimumgrens voor economische levensvatbaarheid?
 Welke rol moet de (regionale) overheid vervullen?
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5.3 Consument
De veeleisende consument (kritisch, zeer mobiel, goed geïnformeerd) dient zo optimaal mogelijk bedient te worden. In deze tijd
bepalen niet langer aanbodgestuurde ontwikkelingen de toekomst
van de detailhandel, maar wordt deze steeds meer vraaggestuurd.
 Hoe kan de consument verleid worden om winkelgebieden te
bezoeken en daar te besteden?
 Op welke wijze moeten nieuwe aankoopkanalen gefaciliteerd
worden, bijvoorbeeld afhaalpunten?

5.4 Aanbieders
Trends en ontwikkelingen (internet, demografie, teruglopende
bestedingen, toenemende leegstand, veranderend consumentengedrag) wijzen erop dat er in de toekomst minder winkelvloeroppervlak nodig is. Panden blijven leeg staan omdat ondernemers zich
daar niet kunnen of willen vestigen. Tegelijkertijd ontstaan op
nieuwe plekken detailhandelsfuncties, zoals bedrijventerreinen
(afhaalplekken voor internetwinkels en B2B- concepten die zich op
consumenten gaat richten), stationslocaties, boerderijwinkels op het
platteland. De traditionele concentratie van winkelaanbod verwatert hierdoor. Dit heeft gevolgen voor de bestaande detailhandelsstructuur.
 Is het zaak compactheid na te streven per winkelgebied zodat
het voor de consument herkenbaar en overzichtelijk is?
 Hoe zou dat er per type winkelgebied uit moeten zien?
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Zijn er bepaalde typen winkelgebieden waarvan het bestaansrecht onder druk komt te staan en er andere keuzen gemaakt
moeten worden?
Moet het PDV-aanbod ook geconcentreerd worden? Wat is de
rol van bedrijventerreinen als het gaat om detailhandel?
Welke aanbiedersvragen kunnen waar gehonoreerd worden?
Profiel bepalen voor de structuurbepalende winkelgebieden,
met bijzondere aandacht voor internetwinkels en afhaalpunten.

5.6 Algemeen publiek belang
Afwegen van spanningsveld tussen behoud voorzieningen op korte
termijn versus leegstand en verpaupering op lange termijn. Nederland kent een redelijk fijnmazig winkelaanbod. De vraag is waar de
focus in de toekomst dient te liggen; behoud van het fijnmazig
aanbod of concentratie.
 Welk belang moet zwaarder wegen in het spanningsveld tussen
kwaliteit en leefbaarheid (consument) en kansen door veranderende marktomstandigheden (aanbieders)?

5.5 Vastgoed
Moet ingezet worden op functiemenging of het scheiden van functies? In veel winkelgebieden vindt een transformatieproces plaats.
Functies veranderen, van detailhandel naar dienstverlening, werkplekken, horeca of wonen.
 Hoe ga je hiermee om in de hoofdwinkelgebieden van de regio
en de binnenstad van Dordrecht? Welke transformatie is op
welke plekken gewenst om tot een sterke structuur te komen?
 Is functieverandering een alternatief voor kansarme winkelstrips of winkelstraten?
 Zouden bedrijven zoals groothandels en internetwinkels de
ruimte moeten krijgen om op bedrijventerreinen ook de consument te bedienen?
 Moet er op PDV-locaties en themacentra ruimte komen voor
branche-uitbreiding?
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5.7 Winkelgebieden
Welke winkelgebieden hebben het meeste toekomstperspectief?
De toekomstige positie van de structuurbepalende winkelgebieden
is sterk afhankelijk van de huidige stand van zaken en de trends en
ontwikkelingen. Het perspectief dient ook in relatie tot de bestaande plannen bezien te worden.

5.8 Conclusies marktconsultatie
Op woensdag 25 september 2013 heeft een bijeenkomst met de
‘markt’ plaatsgevonden over de actualisatie van de detailhandelsvisie. Een belangrijk deel van deze bijeenkomst is ingevuld met een
discussie over de vraagpunten en dilemma’s. De belangrijkste uitkomsten van deze discussie worden navolgend opgesomd.
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Uitgangspunt voor winkelgebieden is dat zij voldoen aan de
waarden compact, compleet en comfortabel. De definitie van
compleet is afhankelijk van het profiel van het winkelgebied.
De regiovisie moet per winkelgebied een (beoogd) profiel beschrijven, waar vervolgens ook naar gehandeld wordt; het profiel is een toetssteen voor de winkelgebieden.
Ook pick up points en webwinkels moeten waar mogelijk (ruimtelijk inpasbaar, goed bereikbare locatie) gekoppeld worden
aan bestaande winkelcentra. Dit heeft zowel voordelen voor de
consument (gemak) als de ondernemers (extra traffic).
De mate waarin functiemenging gewenst is, is afhankelijk van
het profiel van het winkelgebied. Indien ingezet wordt op functiemenging, dient dit ingevuld te worden met publieksgerichte
voorzieningen om een aaneengesloten voorzieningenfront te
behouden.
In noodlijdende winkelgebieden kan functietransformatie een
oplossing bieden. Kansen voor buurtwinkelstrips en wijkcentra
worden gezien in bezoekersintensieve functies, zoals een tandartspraktijk, fysiotherapie, kinderdagverblijf, bibliotheek etc.
Niet op elke locatie is een leegstaand pand een probleem waar
direct op geacteerd dient te worden, door zakkende huurwaardes kunnen op termijn kansen geboden worden voor nieuwe
waardevolle functies. Met name in de randen van centrale winkelgebieden is dit van belang. Voorwaarde is echter wel dat de
panden goed onderhouden worden.
In principe geen ruimte bieden aan brancheverbreding op
woonboulevards, dit gaat ten koste van de bestaande winkelgebieden in een markt waarin al sprake is van een overschot
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aan winkelruimte. Vernieuwende en complementaire concepten
moeten zorgvuldig afgewogen worden.
Op regionaal niveau moeten middels de visie kaders voor de
detailhandelsstructuur geschetst worden, zodat hier op lokaal
niveau invulling aan gegeven kan worden. De visie stuurt op
een duurzame structuur van perspectiefrijke winkelcentra en
geeft daarmee een helder signaal af aan de markt.
De markt heeft behoefte aan structureel (regionaal) overleg
tussen verschillende partijen die in winkelgebieden actief zijn
(overheid, eigenaar, ondernemer).
Het gaat niet alleen om reguleren maar ook om regisseren. Er
moet meer aandacht zijn voor handhaving en het monitoren
van de visie, in samenspraak met de markt.
Op regionaal niveau dient een beleid voor internethandel opgesteld te worden.
De instelling van een regionale toetsingscommissie wordt breed
ondersteund.
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6.

...NAAR EEN REGIONALE VISIE

rijk voor deze centra is een centrale ligging in het verzorgingsgebied, goede bereikbaarheid per auto (maar ook per fiets en te voet)
en voldoende parkeergelegenheid.

6.1 Inleiding

Functioneel dienen de centra te beschikken over een compleet aanbod op het gebied van dagelijkse goederen. Dat betekent minimaal
twee of drie (complementair aan elkaar zijnde) supermarkten van
een moderne omvang aangevuld met onderscheidende speciaalzaken en winkelaanbod in persoonlijke verzorging. Supermarkten van
moderne omvang zijn de trekkers in deze centra. In totaal heeft de
dagelijkse sector een minimale omvang van ca. 3.000 m² wvo.

Een regionale aanpak vereist een gezamenlijke regionale visie. In
dit hoofdstuk wordt de beoogde detailhandelsstructuur sectoraal
vanuit helikopterview beschreven op basis van afwegingen voor
consument, aanbieder, vastgoed en algemeen belang. Vanuit deze
visie wordt gekomen tot concrete uitgangspunten.

Tabel: Referentie invulling basisaanbod dagelijks

6.2 Uit te zetten koers in de dagelijkse sector
In de dagelijkse sector gaat het om de aankopen van de consument
voor het primaire levensonderhoud, het boodschappen doen. Deze
aankopen worden met een hoge frequentie gedaan en veelal in de
nabijheid van de woonomgeving. Bij de keuze in aankoopplaats
zijn nabijheid, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, gemak, keuzemogelijkheden, uitstraling en prijs overwegingsfactoren.

Levensmiddelen

m² wvo

Supermarkt (2x)

2.500

Groenteboer

50

Bakker

50

Slager

50

Tabak/Lectuur

70

Slijter

80

Kaas/Noten/Vis/Delicatessen

50

Draagvlak

Diverse type aankooplocaties voorzien in winkels in de dagelijkse
sector, hierna wordt per type het streefbeeld geschetst.

m² wvo

Apotheek

75

Drogist

225

10

Een lokaal bovenwijks verzorgend centrum met eerder aangegeven basisaanbod
in de dagelijkse sector genereert in stedelijk gebied doorgaans een binding van 65
à 75%. Het benodigde draagvlak komt hiermee op circa 10.000 tot 15.000 inwo-

Lokaal bovenwijks verzorgend centrum
In de dagelijkse sector spelen de wijkwinkelcentra en kernverzorgende centra een centrale rol. Zij voorzien namelijk voor een belangrijk deel in de dagelijkse behoefte van de consument. Belang-

ners.

10
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Persoonlijke verzorging

Deze analyse is gebaseerd op aannames en dient slechts ter indicatie.
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Buurtstrips
De toekomstwaarde van buurtstrips staat sterk onder druk. Buurtstrips zonder volwaardige supermarkt hebben bovendien de basis
niet op orde en daardoor geen perspectief (meer). Indien een moderne supermarkt niet ruimtelijk inpasbaar is of voldoende draagvlak ontbreekt, is het zaak te kijken naar alternatieve buurtverzorgende invullingen als gezondheidszorg, kinderdagverblijf etc.
Solitaire supermarkt
Wanneer de afstand tot een compleet centrum te groot wordt,
voorzien solitaire supermarkten in het eerder genoemde uitgangspunt ‘dichtbij’. Zij kunnen, mits gesitueerd op goede locaties, een
passend alternatief zijn voor de buurtstrip. Het benodigd draagvlak
voor supermarkten wordt – door schaalvergroting – steeds groter.
Aspecten als autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden hangen
samen met deze ontwikkeling en worden daarom steeds belangrijker. Om het draagvlak toch te kunnen realiseren opteren supermarkten steeds vaker voor locaties buiten reguliere winkelgebieden
(meer ruimte). Hiervoor is dus wel voldoende basis draagvlak nodig.
Draagvlak

11

Een solitaire supermarkt van ca. 1.250 m² wvo genereert op een goede locatie in
stedelijk gebied doorgaans een binding van 50 tot 60%. Het benodigde draagvlak
komt hiermee op circa 6.500 tot 7.500 inwoners.

Pick up points
Meerdere supermarktorganisaties zijn bezig om een netwerk van
afhaalpunten (pick up points) op te zetten. Deels gebeurt dat bij
11

bestaande winkels, deels op goed bereikbare locaties zoals bij tankstations of op bedrijventerreinen. Pick up points voorzien met name
in het eerder genoemde uitgangspunt ‘gemak’. Pick up points worden bij voorkeur gecombineerd met ofwel geclusterd bij de lokaal
bovenwijks verzorgende centra, mits deze locaties voldoen aan de
bereikbaarheidseis en het gemak-aspect (route woon-werk) en het
ruimtelijk inpasbaar is. Aanvullend zouden twee à drie solitaire pick
up points in de regio Drechtsteden gerealiseerd moeten worden,
afhankelijk van het aantal (goed bereikbare) pups in de centra.
Indien mogelijk worden deze gecombineerd met park & ride zones,
thema- of trafficlocaties.
Regionaal verzorgend hoofdwinkelcentrum
De regionaal verzorgende hoofdcentra zouden dezelfde rol moeten
vervullen op het gebied van het voorzien in de dagelijkse behoefte
als de lokaal bovenwijks verzorgende centra. Om het onderscheidende aspect van deze centra te benadrukken verdient het aanbod
aan dagelijkse speciaalzaken bijzondere aandacht (delicatessen,
chocolade, biologisch etc.)
Gewestelijk verzorgend centrum
Binnensteden richten zich met name op het recreatieve winkelen,
echter daarnaast (zij het in mindere mate) ook op boodschappen
doen. De Dordtse binnenstad heeft ook voor dagelijks aanbod een
belangrijke verzorgingsfunctie. Supermarkten zouden vanuit bereikbaarheidsoogpunt en ruimtelijke inpassing aan de randen van
het centrum gevestigd moeten zijn. Het kernwinkelgebied moet
(ten minste) plaats bieden aan een ‘to go’-achtige supermarkt en
bijzondere food speciaalzaken.

Deze analyse is gebaseerd op aannames en dient slechts ter indicatie.
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6.3 Uit te zetten koers in niet-dagelijkse sector
In de niet-dagelijkse sector is een tweedeling te maken naar koopgedrag; recreatief winkelen en doelgericht aankopen doen.
Bij recreatief winkelen staat het kijken en vergelijken centraal. De
consument wil veel keuzemogelijkheden hebben en worden geprikkeld (impuls)aankopen te doen. De sfeer en beleving van een
centrum zijn erg belangrijk. Deze aankopen worden met een wisselend frequentie gedaan en men is bereid een grotere afstand af te
leggen. Het gaat om artikelen waarmee men een hogere emotionele binding heeft of uit speciale interesse en/of persoonlijke voorkeuren zoals mode en luxe artikelen. In veel gevallen is dit koop- of
bezoekgedrag een vorm van vrije tijdsbesteding.
Doelgerichte aankopen zijn (duurzame en/of vervangings-) aankopen die met een lage frequentie en veelal doelgericht worden gedaan. Het gaat om aankopen van woninginrichting, bruin- en witgoed, fietsen, doe-het-zelf- en tuinartikelen, etc. De aankopen van
deze laatste twee worden vooral in de nabijheid van de woonomgeving gedaan. Voor de overige aankopen is de scope van de consument veel groter. Hier is een goede prijs-kwaliteitverhouding van
groot belang.
Navolgend wordt per type aankooplocatie het streefbeeld voor wat
betreft het niet-dagelijks aanbod geschetst.
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Lokaal bovenwijks verzorgend centrum
Het laagste verzorgingsniveau in de niet-dagelijkse sector zijn in
deze visie de lokaal bovenwijks verzorgende centra. De aantrekkingskracht van deze centra wordt versterkt door de aanwezigheid
van frequent benodigd niet-dagelijks aanbod (zoals bijvoorbeeld
een bloemenwinkel, textiel, huishoudelijke artikelen, etc.). Warenhuizen en nieuwe warenhuisachtige discountzaken zijn de trekkers
in deze centra (Hema, Action, Big Bazar).
Regionaal verzorgend hoofdwinkelcentrum
De grotere centra spelen nadrukkelijk in op de wensen van de consument die op een efficiënte manier in korte tijd boodschappen wil
doen en aanverwante artikelen wil kopen, maar ook in zekere mate
recreatief wil winkelen. In de basis voorzien deze centra in hetzelfde niet-dagelijkse aanbod als de lokaal bovenwijks verzorgende
centra. Afhankelijk van het draagvlak en de ligging van het winkelcentrum wordt in ruimer niet-dagelijks aanbod voorzien, met name
om het onderscheidend vermogen te vergroten. Regionaal verzorgende centra kunnen een aantrekkelijk alternatief voor de vaak
drukke en lastig bereikbare binnenstad zijn, mits wordt voorzien in
voldoende (recreatief) aanbod en een goede bereikbaarheid en
parkeermogelijkheden. Omdat de consument voor de ‘grote’ filialen de binnenstad van Dordrecht, Breda of Rotterdam zal (blijven)
bezoeken dient op dit niveau voor wat betreft het niet -dagelijks
aanbod vooral ingezet te worden op gemak, dichtbij en functioneel. Het centrum dient compact te zijn, voldoende kwaliteit te
bieden en zich vooral te richten op het optimaliseren van de lokale
binding.
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Gewestelijk verzorgend centrum
De binnenstad van Dordrecht moet voldoende kritische massa bieden (keuze, variëteit) in een bijzondere ambiance (het karakter, de
identiteit en historische setting). Branding van het winkelgebied is
onmisbaar. Het belevenis- en betekenisaspect moet in het gehele
winkelgebied tot uiting komen. Hierbij speelt internet een erg belangrijke rol; het winkelgebied maar ook individuele retailers dienen online zichtbaar te worden en hun offline aanbod via online
applicaties aantrekkelijk te maken. Daarnaast blijft bereikbaarheid
en parkeren ook een belangrijk aandachtspunt.
Themacentrum
De in Drechtsteden als themacentra aangeduide winkelgebieden
zijn perifere detailhandelsconcentraties. Voor de detailhandel op
perifere locaties geldt dat dit met name gericht is op het voorzien
in doelgericht en laagfrequente aankopen doen. Het gaat hierbij
om winkels die door het volumineuze karakter van de gevoerde
artikelen en/of de aard en de schaal van de zaak niet of zeer moeilijk inpasbaar zijn in of aan de rand van de bestaande winkelcentra.
De perifere detailhandel vervult een belangrijke functie in de regionale detailhandelsstructuur, nadrukkelijk aanvullend aan de reguliere winkelcentra. Ruimtelijke clustering op een beperkt aantal
aangewezen locaties is een belangrijk uitgangspunt.
Afhaalpunten
Bij afhaalpunten kan de klant internethandel bezoeken om de bestelde artikelen af te halen of te retourneren. Bij voorkeur worden
deze afhaalpunten geclusterd bij goed bereikbare winkellocaties.
Het vestigen van deze afhaalpunten op winkellocaties heeft tot
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voordeel dat hierdoor nieuwe bezoekmotieven ontstaan. Ook zijn
er afhaalpunten waar producten gepresenteerd worden en artikelen gekocht of besteld kunnen worden; de webwinkel. Deze wordt
ingepast in bestaande winkelgebieden.
Bedrijventerreinen
Ter voorkoming van een versnippering van het detailhandelsaanbod wordt geen detailhandel op bedrijventerreinen voorgestaan.
Wel kan hier ruimte geboden worden aan internethandel zonder
fysieke bezoekmogelijkheid (kantoor en logistiek).

6.4 Uitgangspunten
Vanuit de hiervoor genoemde sectorale redeneringen wordt in deze paragraaf gekomen tot de bovenliggende uitgangspunten voor
het regionale beleid.
6.4.1 Ambitie
Centraal uitgangspunt
Centraal uitgangspunt van de regiovisie is dat de (groeiende) regiobevolking voorzien wordt van een zo compleet en gevarieerd
mogelijk pakket aan winkels en aanverwante publieksgerichte
voorzieningen passend bij het beoogde verzorgingsniveau, zo veel
mogelijk geclusterd op goed bereikbare locaties en in voor de consument herkenbare centra, die ieder een eigen taak en functie
hebben binnen de gehele detailhandelsstructuur.
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In z’n algemeenheid betekent dit enerzijds het stimuleren van de
dynamiek in de detailhandel door processen als schaalvergroting en
clustering op de juiste plekken te faciliteren en anderzijds rekening
te houden met de effecten hiervan op de bestaande winkelgebieden en de leefbaarheid in kernen en wijken (voorkomen ongewenste effecten op de verzorgingsstructuur). Detailhandelsvoorzieningen kunnen immers mede bepalend zijn voor de kwaliteit van de
leefomgeving. Het is zaak om de winkelgebieden op de doelgroep
en het draagvlak af te stemmen.
6.4.2 Consument, aanbieders & vastgoed
Scheppen van helderheid
Het regionale detailhandelsbeleid is vooral ingestoken vanuit kwalitatieve overwegingen. Het is van groot belang dat waar mogelijk
meebewogen wordt met de eisen/wensen van de consumenten,
ondernemers en andere marktpartijen. Indien niet op de juiste manier ingespeeld wordt op dynamische processen als schaalvergroting, internetverkoop en het veranderende consumentengedrag,
bestaat het risico dat de consumentenverzorging in de regio achter
gaat lopen bij de ontwikkelingen elders. Dat kan uiteindelijk per
saldo resulteren in verschraling in plaats van verrijking.
Diverse ontwikkelingen in de detailhandel zullen de komende jaren
hoe dan ook doorzetten en autonoom een stempel drukken op het
huidige winkellandschap. De lokale overheden en de regio kunnen
hier enigszins in sturen, maar een krimp van het winkelaanbod op
bepaalde locaties in de regio is niet te voorkomen. Sommige winkelgebieden of delen van winkelgebieden zullen hierdoor hun de-
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tailhandelsfunctie zien veranderen of zelfs zien verdwijnen. Dit zal
zich met name voordoen in de eerder beschreven ‘onderste laag’
van buurtstrips en verspreide bewinkeling.
Het scheppen van helderheid richting de consumenten, ondernemers en eigenaren over het (beoogde) profiel en het perspectief
van winkelgebieden staat voorop in het beleid. Een belangrijk uitgangspunt van het regionale beleid is daarom dat ingezet wordt op
behoud, versterking of realisatie van perspectiefrijke, voor de regionale consumentenverzorging essentiële winkelgebieden, ook als
dat betekent dat dat eventueel negatieve effecten heeft op winkelgebieden met minder of geen perspectief. De wijze waarop in
perspectiefrijke winkelgebieden optimaal kan worden voorzien in
de consumentenbehoefte verschilt per type winkelgebied.
Ruimtelijke concentratie
Bij concentratie c.q. clustering van winkels ontstaat een meerwaarde voor de betreffende bedrijven. De bedrijven kunnen profiteren
van elkaars nabijheid, aantrekkingskracht en gemeenschappelijke
faciliteiten. De consument heeft het voordeel van gemak, overzichtelijkheid en veel keuzemogelijkheden. Een indirect effect is dat
winkels bekend raken bij het publiek en dus bij potentiële klanten.
Clustering resulteert daarom in meer bezoekers en daarmee ook
meer draagvlak voor verbreding en verdieping van het totale assortiment. Daarnaast draagt concentratie ook bij aan het beperken
van het aantal verkeersbewegingen. Nieuwe ontwikkelingen dienen daarom zoveel mogelijk plaats te vinden binnen aangewezen
concentratiegebieden. Ontwikkelingen daarbuiten worden in principe niet toegestaan, tenzij deze een aangetoonde meerwaarde
leveren aan de detailhandelsstructuur.
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Faciliteren van internethandel
Belangrijk onderdeel in het detailhandelsbeleid is het wel of niet
faciliteren van handel via het internet en de keuze op welke locaties dit eventueel kan plaats vinden. Met de komst van internethandel ontstaat een nieuw type bedrijf met bijbehorende kenmerken. Er bestaat onderscheid tussen twee typen internethandel.
Internethandel zonder fysieke bezoekmogelijkheid
Bij deze vorm van internethandel is er geen contact tussen internetwinkel en klant. Alle klantencontacten met de klant en de verzending van de goederen gebeurt uitsluitend via het internet of per
post. Deze vorm van internethandel wordt in ruimtelijke zin niet
aangemerkt als detailhandel. Zij kunnen voorkomen als uitsluitend
kantoor maar ook als bezorgdienst. Locaties waar kantoorachtige
internethandel zich zou kunnen vestigen zijn: bedrijventerreinen,
kantoorlocaties, woonwijken (mits zij geen overlast bezorgen), buitengebied en PDV-locaties. Locaties waar internet bezorgdiensten
zich zouden kunnen vestigen zijn bedrijventerreinen, kantoorlocaties en PDV-locaties.
Internethandel met fysieke bezoekmogelijkheid
Hier kan de klant de internethandel bezoeken om de bestelde artikelen af te halen, te retourneren (de zogenaamde afhaalpunten).
Daarnaast zijn er ook afhaalpunten waar ook andere zaken mogelijk zijn, zoals het presenteren, kopen, bestellen en omruilen van
artikelen (de webwinkel). Zelfstandige afhaalpunten kunnen alleen
of geclusterd gevestigd worden. Middels clustering kunnen verkeersstromen beter geconcentreerd worden. Bij voorkeur worden
deze afhaalpunten geconcentreerd op goed bereikbare locaties,
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zoals in de periferie of in winkelgebieden met een goede bereikbaarheid. Locaties waar afhaalpunten gerealiseerd kunnen worden
zijn winkelcentra, kantoorlocaties, bedrijventerreinen, PDV-locaties
(mits passend in branchering) en goed bereikbare locaties aan invalswegen.
Webwinkels (waar ook artikelen gepresenteerd worden en waar
men ook niet via internet bestelde artikelen kan kopen) worden als
detailhandel beschouwd en vormen dus een wezenlijk onderdeel
van de voorliggende detailhandelsstructuurvisie. Ter voorkoming
van ongewenste concurrentie op ruimtelijke aspecten zoals bereikbaarheid, parkeren of gebiedsbestemming worden voor deze vorm
van detailhandel alleen mogelijkheden geboden in winkelcentra en
PDV-locaties (mits passend in branchering).
De voorkeurslocatie voor afhaalpunten/webwinkels van grotere
internethandels als Coolblue sluit veelal aan bij de hiervoor genoemde uitgangspunten. Zij willen zich op een voor de consument
zichtbare locatie vestigen met veel traffic en kiezen daarom vaak
voor (randen van) winkelgebieden en niet voor bedrijventerreinen.
Beleidsmatig worden zij dan ook beschouwd als detailhandel. Het
gevaar schuilt vooral in de kleinere internethandels, deze hebben
vaak de behoefte om juist vanuit de bestaande (opslag)locatie in
woonwijken of op bedrijventerreinen een winkel te openen omdat
de huurlasten hier laag zijn. Deze wildgroei van webwinkels dient
nadrukkelijk voorkomen te worden door het naleven van eerder
genoemde uitgangspunten.

Hoofdstuk 6

Schaalvergroting op de juiste plek faciliteren
Een van de belangrijkste motoren achter de dynamiek in de detailhandel is de schaalvergroting. Mede om de concurrentiepositie te
behouden en te versterken, is het belangrijk dat in de regio wordt
ingespeeld op deze ontwikkeling: de schaalvergroting zal een plek
moeten krijgen. Sommige grootschalige winkels trekken veel publiek, niet alleen uit de eigen plaats, maar ook uit de rest van de
regio of verder. Ze kunnen hierdoor een positief effect hebben op
het functioneren van winkelgebieden als geheel. Tussen de verschillende soorten grootschalige winkels bestaan wel grote verschillen
in effecten op de structuur als geheel. Een zorgvuldige ruimtelijke
inpassing van de verschillende soorten grootste winkels in de verzorgingsstructuur is daarom noodzakelijk. Hierbij vormen aspecten
als branche en bezoekersintensiteit belangrijke afwegingscriteria,
evenals de ontwikkelingen in vraag (consumentengedrag) en aanbod (marktomstandigheden).

Winkels dragen in z’n algemeenheid in positieve zin bij aan de
leefbaarheid van kernen en woonbuurten. Ze voorzien in de verzorging van de bewoners, dragen bij aan de leefbaarheid, hebben
een functie als ontmoetingspunt en creëren door hun trekkracht
vaak ook een draagvlak voor andere publieksgerichte voorzieningen. Met name supermarkten spelen hierbij een centrale rol. Als het
consumentendraagvlak in het marktgebied echter te klein is of
wordt voor een rendabele exploitatie van een supermarkt, dan verdwijnen uiteindelijk ook vaak de andere (winkel)voorzieningen. Dit
proces is in delen van het land al heel lang gaande en resulteert in
de praktijk gewoonlijk niet in ontvolking of sociale ontwrichting: de
inwoners stellen zich er op in. Vaak zijn alternatieve aankoopplaatsen niet al te ver weg en veel consumenten zijn mobiel en doorgaans al gewend om elders naar een grotere supermarkt te gaan.
Dit geldt zeker ook voor de woonbuurten in de grote steden en
plaatsen (buurtwinkelcentra hebben plaats gemaakt voor grotere
wijkwinkelcentra).

6.4.3 Algemeen publiek belang
Leefbaarheid en leegstand
Algemene ontwikkelingen als de schaalvergroting, de toename van
e-commerce, bevolkingskrimp en de (toenemende) gemiddelde
leeftijd van ondernemers, hebben tot gevolg dat er de komende
jaren in bepaalde winkelgebieden meer winkelaanbod zal verdwijnen. Verwacht wordt dat met name op buurtniveau, aan de randen
van (niet-geplande) grotere winkelcentra en in de verspreide bewinkeling de winkelleegstand nog verder zal toenemen. Dat kan
negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van woongebieden en de uitstraling van winkelgebieden.
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De toenemende leegstand van winkelpanden als gevolg van de
ontwikkelingen in vraag en aanbod kan negatieve gevolgen hebben voor de uitstraling en daarmee het functioneren van winkelgebieden en de leefbaarheid van wijken en kernen. Het streven is er
op gericht dat de leegstand in perspectiefrijke winkelgebieden zo
veel mogelijk beperkt blijft, en dat daar waar er sprake is van winkelgebieden zonder perspectief, de leegstand op lokaal niveau
aangepakt wordt, bijvoorbeeld door transformatie.
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6.4.4 Winkelgebieden
Koopgedrag als leidraad voor positionering winkelgebieden
In toenemende mate wordt in de detailhandel ingespeeld op het
type koopgedrag van de steeds diffuser wordende groep consumenten. Bij dit gedrag spelen aspecten mee als het aan te schaffen
artikel, de eisen die gesteld worden aan het bezoek en de kenmerken van de aankoopplaats (aanbod en verblijfsklimaat). Door aan te
sluiten bij dit koopgedrag kunnen winkelgebieden, maar ook delen
van grotere centra, zich duidelijk profileren en hun eigen identiteit
uitdragen. Dit draagt weer bij aan het onderscheidend vermogen
van de winkelgebieden. Wel moet opgemerkt worden dat er in
winkelcentra vrijwel altijd sprake zal zijn van gerichtheid op een
combinatie van soorten aankoopgedrag. Het gaat daarom om de
nadruk op een bepaald type koopgedrag.
Complementariteit en onderscheidend vermogen
Het streven is te komen tot een heldere, evenwichtige en duurzame
voorzieningenstructuur, waarbij de verschillende winkelgebieden
elkaar aanvullen en ieder een eigen taak binnen de structuur heeft.
Om dat te kunnen doen, dienen ze te beschikken over eigen kenmerken en kwaliteiten. Dit schept duidelijkheid voor de consument,
biedt aanknopingspunten voor strategie en investeringen van ondernemingen en biedt mogelijkheden voor elkaar versterkende
effecten (doelgroepen, combinatiebezoeken).
Detailhandel op perifere locaties
In de regio dienen specifieke soorten perifere detailhandel op een
beperkt aantal aangewezen locaties ruimtelijk geclusterd te worden. Waar mogelijk en wenselijk wordt met deze detailhandel aan-
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sluiting gezocht bij bestaande perifere winkelgebieden. Uiteraard
dient rekening gehouden te worden met de inpassing in de ruimtelijke structuur van en de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
(o.a. infrastructuur, woongebieden). Er dient zeer weloverwogen
omgegaan te worden met een uitbreiding van het perifere detailhandelsaanbod.
Voor sommige voor perifere vestiging in aanmerking komende
winkels geldt echter dat ze bijvoorbeeld dusdanig doelgericht bezocht worden, een dusdanige ruimtevraag hebben of niet binnen
het gevoerde thema van de perifere clusters passen dat clustering
geen meerwaarde biedt of niet mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kunnen dergelijke zaken, mits passend binnen gestelde randvoorwaarden, zich daarom vestigen op bepaalde locaties buiten de
hoofdstructuur van perifere detailhandelsclusters. Het is aan de
afzonderlijke gemeenten dit in hun beleid te vertalen.
Het is belangrijk dat zeer voorzichtig omgegaan wordt met brancheverbreding op perifere locaties in de regio. Om te voorzien in de
vraag vanuit de regioconsumenten en de marktpartijen, kan vestiging van een branchevreemde zaak eventueel worden toegestaan.
Uitgangspunt is dat dit slechts (beperkt) toegestaan wordt op een
PDV-locatie met een reeds sterke uitgangspositie. In de regio
Drechtsteden worden enkel de Woonboulevard Dordt en Nijverwaard hiertoe gerekend. Ook voor branchevreemde zaken geldt
concentratie als belangrijk uitgangspunt.
In de regio Drechtsteden zijn op Nijverwaard reeds branchevreemde
zaken aanwezig (bijv. Perry Sport), verdere uitbreiding van het aan-
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tal branchevreemde zaken op deze locatie kan negatieve gevolgen
hebben voor de positie van het centrum van Sliedrecht of andere
winkelgebieden.
In algemene zin kan dan ook gesteld worden dat weloverwogen
met brancheverbreding omgegaan dient te worden. In die overweging spelen aspecten als maatschappelijke aanvaardbaarheid van
leegstand van commercieel vastgoed en imago een belangrijke rol.
Daarbij is de branchevervaging in de woon-, tuin- en doe-hetzelfbranche een relevant verschijnsel. Denk aan de Kwantum die
speelgoed en boeken in de schappen heeft liggen en de Intratuin
die truien in de aanbieding heeft. Dit type winkels is door de
breedheid van het assortiment niet meer in de delen naar één branche(groep).
Tegelijkertijd zijn de huidige (provinciale) regels met betrekking tot
de branchering van PDV locaties er op gericht om ongewenste profielvervaging te voorkomen, onder andere door de regel dat maximaal 20% van het totale vloeroppervlak gebruikt mag worden voor
kleinschalig nevenassortiment passend bij de hoofdbranche. De
praktijk toont aan dat deze regel de vestiging van relatief nieuwe
winkelconcepten binnen het woonthemaprofiel onmogelijk maakt.
Een voorbeeld is Blokker Tuin die naast het grootschalige aanbod
aan tuinmeubelen meer dan 20% van het vloeroppervlak bestemd
heeft voor de uitstalling en verkoop van (huishoudelijk) nevenassortiment. Vanuit bovengenoemde ontwikkelingen kan overwogen
worden dit type winkels (passend binnen het woonthemaprofiel)
een plek te geven binnen de woonboulevard. Toevoeging van win-
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kels in bijvoorbeeld wit- en bruingoed, mode of in het dagelijks
aanbod horen hier nadrukkelijk niet bij.
Door in dit specifieke en afgebakende geval (artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 2, juncto bijlage II Besluit omgevingsrecht) het detailhandelssegment te verbreden kan het vestigingspotentieel
(meer traffic en omzet) vergroot worden. Tegelijkertijd blijft voorop staan dat het karakter van het gebied als woonboulevard overeind blijft en wordt de regionale verzorgingsstructuur door het
beperkte metrage niet onevenredig aangetast.
Uitbreiding verspreide bewinkeling beperken
Verder concentreren is een uitgangspunt, maar dit betekent niet
dat verspreide bewinkeling hoeft te verdwijnen. Deze bewinkeling
heeft in sommige gevallen wel degelijk een functie. In woonwijken
draagt verspreide bewinkeling soms bij aan de levendigheid en
veiligheid van de wijk. Voor zover verspreide bewinkeling niet
structuurverstorend is, kan deze blijven bestaan. Waar verspreide
bewinkeling verstorend werkt, wordt functieverandering nagestreefd, waarbij een vrijkomend winkelpand uiteindelijk een andere
bestemming krijgt.
Heldere detailhandelsstructuur
Het aansluiten bij en versterken van de aanwezige structuur van
reguliere winkelcentra vormt een belangrijk uitgangspunt voor de
regionale detailhandelsvisie. Door in te zetten op de perspectiefrijke, voor de regionale consumentenverzorging essentiële winkelgebieden ontstaat een heldere detailhandelsstructuur met winkelgebieden met ieder een eigen functioneel profiel.
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7.

PERSPECTIEF EN PROFIEL WINKELGEBIEDEN

7.1

Perspectief

Uitgaande van de ontwikkelingen in vraag en aanbod en de kwaliteiten en knelpunten worden de aandachtspunten en versterkingsmogelijkheden per structuurbepalend winkelgebied in de regio
benoemd. In de bijlage is een matrix opgenomen met daarin een
kort overzicht per winkelgebied.
Gewestelijk verzorgend centrum
Binnenstad Dordrecht
Ondanks de hoge positie in de hiërarchie en het feit dat de draagvlakontwikkeling positief is, zorgt het hoge aandeel zelfstandige
winkeliers (vergrijzing) ervoor dat er een reële kans bestaat dat de
leegstand verder toeneemt. Een versterkingsmogelijkheid is het
verhogen van de diversiteit in aanbod. Aandachtspunt is bovendien
de positie van de binnenstad in de regio. De binnenstad zou veel
meer als binnenstad voor de Drechtsteden kunnen en moeten functioneren. Het verhogen van de binding uit de regio is dan ook een
belangrijke opgave. De positie in de regio kan verbeterd worden
door in te spelen op de wensen van de consument.

Centrum Zwijndrecht
In principe heeft Walburg afgezet tegen de ontwikkelingen in
vraag en aanbod een goed perspectief. De vergrijzing van de consument en de draagvlakontwikkeling bieden kansen. Wel zijn het
onderscheidend vermogen en de verblijfskwaliteit aandachtspunten
om de strijd met internet en concurrerende winkelgebieden aan te
gaan. Mogelijkheden worden gezien in ruimtelijke ingrepen en een
kwalitatieve versterking van het niet-dagelijks aanbod.
Centrum Sliedrecht
Ondanks dat de draagvlakontwikkeling positief is, zorgt het hoge
aandeel zelfstandige winkeliers (vergrijzing) ervoor dat er een reële
kans bestaat dat de leegstand verder toeneemt. Ook de verblijfskwaliteit en ruimtelijke structuur zijn aandachtspunten. Er ligt voor
het centrum vooral een ruimtelijke opgave, door het concentreren
van het aanbod wordt de aantrekkelijkheid van het centrumgebied
voor de consument en tevens het perspectief voor de ondernemers
vergroot.
Centrum Papendrecht
Het centrum van Papendrecht heeft een sterke boodschappenfunctie, het is belangrijk dat de Meent (ook gezien de bevolkingsontwikkeling) deze positie behoudt. Mede hierdoor is afstemming van
ontwikkelingen in dagelijks aanbod op wijkniveau noodzaak. Sturen op kwaliteit van het niet-dagelijks aanbod biedt perspectief om
de aantrekkingskracht te vergroten.

Regionaal verzorgend hoofdwinkelcentrum
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Lokaal bovenwijks verzorgend centrum
Centrum Hendrik-Ido-Ambacht
Met name kleinere centra staan onder druk door de vergrijzing,
webwinkelen en winkelontwikkelingen elders. De oriëntatie van
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht op het eigen winkelaanbod is
laag en verder dalen hiervan dreigt als versterking uitblijft. Het
creëren van voldoende body en trekkracht is noodzakelijk om de
koopstromen die nu wegvloeien weer aan het centrum te binden.
Centrum Alblasserdam
De positieve draagvlakontwikkeling en de redelijk sterke positie
van het centrum maken het toekomstperspectief in principe gunstig. Echter, hierin schuilt ook een aandachtspunt: vanwege het feit
dat de koopbinding en toevloeiing reeds op een hoog niveau liggen, is Alblasserdam redelijk gevoelig voor invloeden van buitenaf
(bijv. versterking concurrentie) en verdient het inspanning om de
koopstromen op niveau te houden. Aandachtspunt hierbij is de
vergrijzing van de zelfstandige ondernemers en daarmee het gevaar dat de leegstand toeneemt. Ruimtelijk gezien ligt een opgave
in concentratie van het aanbod.
Sterrenburg
Sterrenburg heeft een bovenwijkse verzorgingsfunctie en er is voldoende perspectief om dit ook naar de toekomst toe op niveau te
houden. Daarbij blijkt uit draagvlakanalyses, kijkend naar het verzorgingsgebied en de ontwikkeling van Wilgenwende, dat er ook
nog enige uitbreidingsruimte is. Om de huidige positie te behouden
is modernisering en kwaliteitsversterking noodzakelijk.
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Crabbehof
Crabbehof heeft een beperkt primair draagvlak (ca. 9.000 inwoners)
en ligt op relatief korte afstand van Sterrenburg met bovenwijkse
verzorgingspositie en winkelcentrum Wielwijk (Admiraalsplein) met
een buurtverzorging. Het gevaar bestaat dat zonder versterking of
vernieuwing van het winkelcentrum (vooral kwalitatief), het centrum achterblijft op de ontwikkelingen elders en hierdoor positie
verliest.
Bieshof
Het wijkcentrum heeft voldoende draagvlak en weinig concurrentie
in omgeving, ook zijn er weinig bedreigingen ten gevolge van
trends en ontwikkelingen te verwachten.
Hoog Ambacht
Het winkelcentrum heeft een beperkt primair draagvlak (ca. 9.000
inwoners). Naar de toekomst toe wordt een lager inwonertal verwacht dan geraamd, waardoor het draagvlak ook naar de toekomst
toe relatief beperkt zal blijven. Dit centrum dient te voorzien in de
dagelijkse behoefte (m.n. boodschappen) van de inwoners van Volgerlanden. Uitgangspunt is om de wijkverzorgende voorzieningen
op deze locatie te concentreren, binnen de bestaande ruimte.
Themacentrum
Nijverwaard
Functioneel gezien biedt Nijverwaard een redelijk compleet aanbod, aandachtspunt is vooral de ruimtelijke structuur. Om de (be-
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oogde) regiopositie te behouden of zelfs te versterken is het daarom ook vooral zaak de ruimtelijke structuur te optimaliseren.
Woonboulevard Dordt
Door het hoge (en toenemende) aantal leegstaande panden bestaat het gevaar dat de trekkracht van de woonboulevard op de
inwoners van Dordrecht (verder) afneemt waardoor het perspectief
verslechtert. Aandachtspunt is het hoge aandeel PDV-aanbod in de
verspreide bewinkeling, dat hier mogelijk debet aan is.
Buurtstrips en verspreid aanbod
De ondernemers in kleine buurtcentra en in de verspreide bewinkeling hebben
het moeilijk, mede veroorzaakt door het beperkte lokale draagvlak, de kleinschaligheid van het aanbod, het veelal ontbreken van trekkers en de positie van de
zelfstandige die steeds meer onder druk staat. De consument pakt bovendien
steeds vaker de auto om boodschappen te doen in een compleet boodschappencentrum dat niet te ver van huis ligt. Het is geen automatische keuze meer om de
meest nabije winkels te kiezen. Regionaal maar vooral lokaal moet aandacht zijn
voor deze ontwikkeling en moet hierop ingespeeld worden om de leefbaarheid
van de buurten en wijken op niveau te houden. Indien versterking van het aanbod
op de betreffende locatie niet mogelijk is, dient op zoek gegaan te worden naar
functieverandering van deze locaties. Indien deze winkelruimten permanent uit
het aanbod verdwijnen, ontstaat (markt)ruimte om de structuurbepalende centra
te versterken.

Om de totale structuur en de winkelcentra afzonderlijk te versterken dienen op regionaal en lokaal niveau keuzes gemaakt te worden. Niets doen is geen optie!
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7.2 Profiel
In deze paragraaf wordt per structuurbepalend winkelgebied een
beoogd toekomstig profiel beschreven.
Binnenstad Dordrecht – multifunctionele beleving
Dordrecht heeft een kansrijke binnenstad, maar er moet nog veel
gebeuren wil het die kansen ook verzilveren. Het eigen profiel van
de binnenstad moet vergroot worden, ook om de regionale concurrentiepositie ten opzichte van Rotterdam en Breda te versterken.
Hiervoor is detailhandel een belangrijke economische sector, maar
juist de synergie met horeca, dienstverlening, cultuur en evenementen maken de binnenstad bijzonder. Met name leegstaande panden
kunnen ruimte bieden aan vernieuwende concepten. Het bieden
van beleving is een sleutelwoord. Beleving kan in de binnenstad
van Dordrecht gevonden worden in het intensiveren van de fysieke
en virtuele multifunctionaliteit. Bovendien kan nadrukkelijk ingespeeld worden op de wensen van de (regionale) consument door
flexibel om te gaan met winkelopeningstijden en te zorgen voor
een goede bereikbaarheid vanuit de regio. Om de aantrekkingskracht van de binnenstad verder te vergroten dienen grootschaligheid en regionaalverzorgende voorzieningen primair gevestigd te
worden in de binnenstad van Dordrecht. Concrete verbeteringen
van de binnenstad worden daarnaast gezien in het uitvoeren van
ruimtelijke ingrepen; concentratie van het winkelgebied, schaalvergroting (wellicht middels herverkaveling), het bieden van een heldere routing en flexibiliteit in het bestemmingsplan voor aanloopstraten.
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Strategie
Dagelijks

Versterken (bijv. food speciaalzaken, supermarkt rand)

Niet-dagelijks

Versterken (bijv. recreatief aanbod, showroomfunctie)

Centrum Zwijndrecht – onderscheidend ‘stadsdeel’ centrum
Walburg heeft evenals veel stadsdeelcentra een compleet, maar
weinig onderscheidend aanbod, mede door hoge filialisering en
planmatige opzet. Belangrijke bezoekmotieven zijn vergelijkend
winkelen en boodschappen doen. Gemak en efficiëntie zijn belangrijke randvoorwaarden, evenals overzichtelijkheid en compleetheid
van het aanbod. Zeker rekening houdend met de vergrijzende consument onderscheiden deze waarden het centrum van Zwijndrecht
van een binnenstad. Om de verblijfskwaliteit voor diverse doelgroepen te verbeteren dient onderscheidend vermogen gecreëerd
te worden middels het toevoegen van speciaalzaken (zowel dagelijks als niet-dagelijks), horeca en het opwaarderen van de inrichting van de openbare ruimte. De sterke boodschappenfunctie
dient op niveau gehouden te worden of zelfs versterkt te worden
om de binding aan het winkelgebied op een hoog peil te houden.

ding van het aanbod op zowel branchering als marktsegmenten en
schaal, zonder de omvang van het winkelgebied significant uit te
breiden. Er moet ingezet worden op concentratie van de recreatieve functies in een kleiner gebied. Momenteel staan er behoorlijk
wat panden leeg in het autovrije gedeelte van de Kerkbuurt, het is
zaak in te zetten op verplaatsing van perspectiefrijke winkels elders
naar deze locatie om de leegstand her in te vullen en te streven
naar een compacte sterke kern. De ruimtelijke herkenbaarheid kan
vergroot worden door verbetering van de entrees, dit is immers het
visitekaartje. In de Kerkbuurt ligt de nadruk op de recreatieve winkelfunctie en daarom moet extra aandacht besteed worden aan het
versterken van de verblijfkwaliteit, zowel ruimtelijk als functioneel.
Mensen dienen uitgenodigd te worden om te kijken en vergelijken.
Het Burgemeester Winklerplein moet opgewaardeerd worden tot
modern, functioneel buurtwinkelcentrum voor dagelijkse boodschappen. Vanwege de belangrijke verzorgingsfunctie voor de gehele gemeente verdient het de voorkeur het hier aanwezige dagelijks aanbod te behouden en indien mogelijk te versterken.
Strategie

Dagelijks

Strategie

Dagelijks (B.W.plein)

Versterken (evt. discounter, mits verplaatsing)

Versterken (bijv. food speciaalzaken, evt. discounter mits ver-

Niet-dagelijks (Kerkbuurt)

Kwantitatief

plaatsing)
Niet-dagelijks

versterken

(met name door verplaatsing)

Versterken (bijv. met speciaalzaken)

Centrum Sliedrecht – divers, compact en herkenbaar
In de Kerkbuurt moet ingezet worden op divers, compact en herkenbaar. Een veelzijdig hoofdwinkelcentrum met een eigen gezicht
en sfeer. De diversiteit dient vergroot te worden door een verbre-
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consolideren-kwalitatief

Centrum Papendrecht – boodschappen en efficiënt verblijven
Om de goede uitgangspositie ook naar de toekomst toe te behouden moet het centrum van Papendrecht sterk inzetten op de boodschappenfunctie in combinatie met recreatief winkelen. De boodschappenfunctie is reeds sterk en dient vooral behouden te worden.
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Voor het niet-dagelijkse aanbod geldt dat vooral ingezet dient te
worden op een kwalitatieve versterking. Om toch de identiteit,
verblijfskwaliteit en daarmee de verblijfsduur in het centrum te
vergroten zijn toevoegingen in daghoreca en ambacht gewenst.
Gewenste versterkingen zijn vooral kwalitatief van aard en hebben
betrekking op het versterken van de structuur. Zo wordt de locatie
Veerpromenade herontwikkeld en wordt de relatie met het marktplein versterkt. Een eventuele beperkte uitbreiding van winkelmeters moet dan ook in het teken staan van structuurverbetering van
het centrum. Met name in de dagelijkse sector moet dit lokaal worden afgewogen, ook in het licht van de ontwikkeling en verzorgingspositie van de overige wijkwinkelcentra in Papendrecht.
Strategie
Dagelijks

Kwalitatief versterken (structuur) – kwantitatieve versterking
lokaal af te wegen

Niet-dagelijks

Kwalitatief versterken (structuur) - kwantitatief consolideren

Centrum Hendrik Ido Ambacht–klein compleet hoofdwinkelcentrum
Om de concurrentiepositie van de Schoof te behouden en wellicht
te versterken, te waarborgen dat de Schoof een goede verzorging
biedt voor haar eigen inwoners en het verder afkalven van koopstromen te voorkomen, is versterking noodzakelijk. Om de aantrekkingskracht van de Schoof te verbeteren wordt zowel een kwantitatieve (uitbreiding en toevoeging winkels middels verplaatsing) als
kwalitatieve (openbare ruimte, inrichting, verblijfsklimaat en parkeren/bereikbaarheid) versterking voorzien. Ook voor recreatieve
aankopen binnen de gemeente zijn de inwoners van Hendrik-IdoAmbacht in belangrijke mate op de Schoof aangewezen. Vanuit de
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structuur bezien is De Schoof het meest perspectiefvol om deze rol
te vervullen. De functie als aankoopplaats voor zowel dagelijkse als
niet-dagelijkse artikelen is positief en dient naar de toekomst toe
behouden te blijven en waar mogelijk versterkt te worden.
Strategie
Dagelijks

Versterken (verplaatsing complementaire supermarkt)

Niet-dagelijks

Versterken (recreatief aanbod)

Centrum Alblasserdam – herkenbare identiteitsdragers
Van oudsher kent het centrum van Alblasserdam twee winkelgebieden, de organische Dam/Plantageweg en het planmatige Makado-center. Beide winkelgebieden kennen een eigen identiteit en
voorzien in een bepaalde behoefte. Het profiel van Makado is
vooral gericht op boodschappen doen en efficiënt recreatief winkelen, aan de Dam/Plantageweg vooral op (toeristisch-) recreatief.
Ingezet dient te worden op versterken van deze twee identiteitsdragers en de verbinding tussen de beide gebieden waardoor het
centrum als één gebied ervaren wordt. Met het aanbrengen van
banieren is hiervoor overigens reeds een start gemaakt. Er is teveel
versnipperd winkelaanbod in overige delen van het centrum, perspectiefrijk versnipperd winkelaanbod uit het centrum of elders uit
de gemeente dient verplaatst te worden naar Makado-center en
Dam/Plantageweg om de kritische massa op deze plekken te versterken en leegstand op te vullen. Forse uitbreidingen van het winkelaanbod
worden
niet
voorzien.
Aan
de
Cortgene/Dam/Plantageweg dient richting de Haven het (toeristisch-) recreatieve aspect versterkt te worden bijv. middels horeca, om de
verblijfskwaliteit voor inwoners én bezoekers te vergroten.
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Strategie
Dagelijks

Kwantitatief consolideren – kwalitatieve versterking (verplaatsing)

Niet-dagelijks

Kwantitatief consolideren – kwalitatieve versterking (verplaatsing)

Sterrenburg – bovenwijks winkelcentrum
In Sterrenburg staan comfort en gemak centraal. Hiermee wordt
voldaan aan belangrijke basisvoorwaarden voor wijkwinkelcentra.
Het aanbod is redelijk compleet maar het winkelcentrum mist identiteit en uitstraling. Een uitbreiding van de aanvullende functies
(o.a. leisure, diensten) en een aanpak van de ruimtelijke kwaliteit is
noodzakelijk om verblijfskwaliteit te creëren en het winkelcentrum
te laten verworden tot een ontmoetingsplaats. Om de functie als
bovenwijks winkelcentrum verder te versterken zou beperkte uitbreiding van het winkelaanbod wenselijk zijn, vooral om modernisering en schaalvergroting van het aanwezige aanbod te accommoderen. In eerste instantie dient ingezet te worden op identiteit en
uitstraling.

ervoor te zorgen dat koopstromen niet verder afkalven is enige
vernieuwing en versterking wel noodzakelijk. Uitbreiding van het
niet-dagelijks aanbod met een warenhuisachtige discountzaak
biedt naar verwachting de extra trekkracht die benodigd is om het
functioneren van het winkelcentrum op niveau te houden.
Strategie
Dagelijks

Kwantitatief en kwalitatief consolideren

Niet-dagelijks

Beperkt versterken (uitbreiding met discount trekker)

Bieshof – multifunctioneel wijkcentrum
Winkelcentrum Bieshof voldoet aan de basisvoorwaarden voor een
wijkverzorgend centrum, de aanwezigheid van de Hema versterkt
de aantrekkingskracht van het centrum en er zijn meerdere aanvullende publieksgerichte functies aanwezig (o.a. bibliotheek, zonnebank). In dit centrum dient vooral ingezet te worden op het behouden van het aanwezige detailhandelsaanbod en de multifunctionele componenten.

Strategie
Dagelijks

Beperkt versterken (moderniseren/schaalvergroting)

Niet-dagelijks

Kwantitatief consolideren – kwalitatieve versterking

Crabbehof – wijkverzorgend winkelcentrum
Winkelcentrum Crabbehof dient geprofileerd te worden als wijkverzorgend winkelcentrum. Dit winkelcentrum verdient vooral opwaardering van de uitstraling, nu is deze gedateerd en gesloten.
Functioneel gezien dient niet ingezet te worden op een forse uitbreiding van het aanbod, hiervoor is te weinig draagvlak en bovendien zijn Sterrenburg en Wielwijk op korte afstand gelegen. Om
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Strategie
Dagelijks

Kwantitatief en kwalitatief consolideren

Niet-dagelijks

Kwantitatief en kwalitatief consolideren

Hoog Ambacht – klein wijkwinkelcentrum
Hoog Ambacht voorziet in de dagelijkse behoefte van de inwoners
van de wijk de Volgerlanden. In de huidige situatie biedt het dagelijkse aanbod met de aanwezige complementaire supermarkten een
goede verzorging voor deze wijk. Het aanbod aan food speciaalzaken is met slechts een bakker beperkt. Ook het frequent benodigd
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niet-dagelijks winkelaanbod kan enigszins uitgebreid worden. Uitbreiding van het bestaande aanbod gericht op de dagelijkse behoeften van inwoners van Volgerlanden kan gefaciliteerd worden
binnen de bestaande winkelruimte. Verdere uitbreiding van het
winkelcentrum is gezien het beperkte draagvlak niet aan de orde.
Strategie
Dagelijks

Beperkt versterken binnen beschikbare ruimte
(food speciaalzaken)

Niet-dagelijks

verspreide alternatieve vestigingsplaatsen in Dodrecht. Waarschijnlijk is laatste het geval. Voorbeelden van verspreid PDV-aanbod zijn
de Leen Bakker aan de Burgemeester de Raadtsingel, of Sani-Dump
aan de Daltonstraat. Indien dit het geval is, zou, om de aantrekkingskracht van de woonboulevard te vergroten, ingezet moeten
worden op concentratie van het perspectiefrijke PDV-aanbod op de
woonboulevard middels relocatie. Bovendien dient strikter omgegaan te worden met het toestaan van (nieuwe) PDV vestigingen
buiten de bestaande centra.

Beperkt versterken binnen beschikbare ruimte
frequent niet-dagelijks)

Nijverwaard – compact bovenlokaal PDV-cluster
Het aanbod op Nijverwaard is omvangrijk en vervult een belangrijke bovenlokale functie. Hier ligt vooral een ruimtelijke opgave. Het
aanbod is versnipperd en de uitstraling is matig, vooral veroorzaakt
door tussengelegen bedrijvigheid. Belangrijkste opgave is clustering
van het aanwezige aanbod zodat een zichtbaar, herkenbaar, samenhangend en compact cluster ontstaat. (Verdere) branchevervaging dient voorkomen te worden om aantasting van de positie van
de regionaal verzorgende hoofdwinkelcentra en de binnenstad van
Dordrecht te voorkomen.
Woonboulevard Dordt – lokale PDV-concentratie
Ondanks dat de randvoorwaarden op orde lijken te zijn, functioneert woonboulevard Dordt niet optimaal. In principe zou er ruimte
moeten zijn om op deze locatie in het basis PDV-aanbod voor de
gemeente Dordrecht te voorzien. Er dient een goede analyse plaats
te vinden van de achtergronden van de invullingsproblematiek, ligt
dat aan de marktpotentie, de locatie of de beschikbaarheid van
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8.

REGIONALE AFSTEMMING

8.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een visie op de regionale detailhandelsstructuur weergegeven. Deze visie vormt een leidraad voor
het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven. In eerste instantie
wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor initiatieven die door aard en/of omvang bovengemeentelijke effecten hebben, en daarmee de regionale detailhandelsstructuur raken, is regionale afstemming gewenst.

8.2 Onderwerpen voor regionale afstemming
Regionale detailhandelsstructuur
In de regio Drechtsteden zijn in eerste instantie drie winkelgebieden aan te wijzen die een verzorgingsfunctie voor de gehele regio
(en zelfs daarbuiten) hebben en waarvoor regionale afstemming
met name bedoeld is. Dit zijn de binnenstad van Dordrecht, woonboulevard Dordt en woonboulevard Nijverwaard.
Een versterking van deze winkelgebieden is gewenst om te kunnen
blijven voldoen aan de wensen en eisen van de consument en de
vernieuwing in de detailhandel. Maar een uitgangspunt is dat die
groei niet ten koste mag gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden
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van perspectiefrijke nabijgelegen andere winkelcentra. Versterking
van deze winkelgebieden wordt regionaal afgestemd.
Met name de binnenstad van Dordrecht is het visitekaartje van de
regio Drechtsteden. Het is daarom van belang dat voor de binnenstad afzonderlijk een integrale visie op de ontwikkeling van de binnenstad wordt opgesteld. Laatste is een opgave voor de gemeente
Dordrecht, maar kan als input dienen voor regionale vraagstukken.
Voor de lokaal-verzorgende winkelcentra geldt in principe hetzelfde: nieuwe ontwikkelingen mogen de positie en het perspectief van
de omringende kansrijke winkelcentra niet ondermijnen. Deze afstemming zal in beginsel vooral op lokaal niveau plaatsvinden.
Lokale problematiek
Om de lokale problematiek aan te pakken kan in de regio gezamenlijk nagedacht worden over mogelijke acties en maatregelen.
Vaak spelen immers dezelfde problemen, en zo hoeft niet iedere
gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Voorbeelden zijn het
eventueel instellen en opstarten van centrummanagement of de
toekomst van noodlijdende buurtstrips en verspreide bewinkeling.
De regio heeft in dit geval vooral een faciliterende rol. Het gaat
met name om het monitoren van bepaalde ontwikkelingen en het
aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen.
Internethandel cq. afhaalpunten
Vanwege de vaak bovengemeentelijke verzorgingsfunctie van afhaalpunten is regionale afstemming op dit vlak noodzakelijk. In
deze visie zijn uitgangspunten geschetst voor het faciliteren van de
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verschillende verschijningsvormen van internethandel en het type
locaties waar deze wenselijk zijn. Belangrijk onderwerp van regionale afstemming is de keuze voor deze locaties en dan met name
de locaties waar (solitaire) pick up points regionaal moeten landen
om in optimale verzorging van de regionale consument te voorzien.

8.3 Regionaal overleg
Bij het opstellen van de visie op de regionale detailhandelsstructuur
is vooral rekening gehouden met de locatie, branchering/soort winkel, omvang individuele winkels en winkelgebieden en de kwaliteit
van het winkelaanbod en –omgeving. Deze elementen spelen ook
een grote rol bij de sturing op de ontwikkeling van de regionale
detailhandelsstructuur.

tiatief), of zo veel eerder als richting initiatiefnemers verantwoord
is. Vervolgens kan besloten worden of een nadere toetsing gewenst
is of niet, en kan er een advies van het bestuur van de regio richting
de betreffende gemeente gaan.
Monitoring & handhaving
Ook kan het regionaal overleg dienen ter monitoring van de detailhandelsontwikkelingen in de regio. In dit verband geldt meldingsplicht door de gemeenten voor nieuwe winkelontwikkelingen
(bijvoorbeeld voor alle initiatieven boven 1.000 m² bvo). Om ontwikkelingen te monitoren kunnen bovendien de factsheets per gemeente en winkelgebied periodiek geactualiseerd worden. De monitoring kan ook bijdragen aan een goede handhaving van de onderling gemaakte afspraken in regionaal verband.

8.4 Platform
Toetsing
Toetsing vindt op regionaal niveau plaats bij detailhandelsinitiatieven die mogelijk negatieve effecten hebben op de bestaande of
beoogde detailhandelsstructuur12 in een of meerdere van de tot de
regio behorende gemeenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het periodieke regionale ambtelijk overleg. Besluitpunten worden voorgedragen aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg. De regio
wordt geïnformeerd over deze projecten als er binnen de gemeenten voorlopige interne besluitvorming heeft plaatsgevonden (gemeente staat onder voorwaarden positief ten opzichte van het ini12

Het gaat hierbij dus nadrukkelijk niet om negatieve effecten op individuele
winkels, tenzij een individuele winkel structuurbepalend is voor een kern of
winkelgebied.
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De markt komt in het regionale proces van beleidsvorming weinig
aan bod. Zoals aangegeven in paragraaf 5.8 heeft de markt behoefte aan een structureel (regionaal) overleg tussen verschillende partijen die in winkelgebieden actief zijn (overheid, eigenaar, ondernemer) om het beleid periodiek te kunnen toetsen en zo nodig aan
te passen aan de marktontwikkelingen.
Het verdient in dit licht aanbeveling om een regionaal platform in
te stellen waarin de diverse in winkelgebieden actieve partijen
deelnemen. Dit platform komt één of enkele keren per jaar samen,
afhankelijk van de ontwikkelingen die zich voordoen.
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BIJLAGE

Bijlage: Marktruimtebenadering Onderzoekcentrum Drechtsteden
Marktruimte op basis van reële inschatting binding en toevloeiing bij optimalisering aanbod
Bovenstaande is gebaseerd op ramingen van de omzet uit binding en toevloeiing en daarmee van het economisch functioneren van het aanbod in het Randstad Koopstromenonderzoek 2011. Puur redeneren vanuit die situatie zou het bestendigen betekenen van die situatie: wat goed functioneert komt dan in aanmerking om te versterken, wat minder
goed functioneert niet. Daar waar aanbodtekorten bestaan waardoor consumenten uitwijken naar elders, blijven die dan dus bestaan of erger nog, worden die nog verder versterkt. Een andere benadering is om een reële inschatting te maken van de omzet uit binding en toevloeiing ware er sprake van een meer optimale aanbodsituatie. We rekenen dit
eerst door voor de situatie eind 2012. Dat is dus nog op basis van de huidige bevolkingsaantallen, bevolkingssamenstelling én afvloeiing naar internet. Vervolgens betrekken we
daar de verwachte ontwikkelingen in het draagvlak en de afvloeiing naar internet bij.
Dagelijkse sector, 2012
Het beeld in tabel 12 bevestigt grosso modo dat in tabel 11: er lijkt eind 2012 met name nog ruimte in de markt te zijn in Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht. In Alblasserdam
is het huidige aanbod aan de krappe kant, Papendrecht profiteert van een forse toevloeiing vanuit Alblasserwaard/Vijheerenlanden. In Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht is de marktruimte bij de huidige bevolkingsomvang beperkt. In Dordrecht ten slotte is, gelet op het huidige onderaanbod en realisaties in andere vergelijkbare steden en
mede dankzij de toeristische functie en concentratie van werkgelegenheid, nog een behoorlijke marktruimte aanwezig.
Tabel 12 Theoretische marktruimte op basis van reële inschatting van binding en toevloeiing bij een meer optimale aanbodsituatie, dagelijkse sector
gemeente

geraamde
binding

1

mogelijke binding

geraamde

mogelijke toevloeiing

indicatie

indicatie

%

1

%

marktruimte

marktruimte

%

m2 wvo

toevloeiing

%

%

Alblasserdam

75

80

29

25

14

800

Dordrecht

89

94

4

14

13

5.000

H-I-Ambacht

74

85

11

11

-1

-100

Papendrecht

92

93

22

24

20

2.100

Sliedrecht

88

90

20

20

4

300

Zwijndrecht

84

94

23

20

7

1.100

15

4

1.100

13

11

9.200

H-I-A/Zwdr
Drechtsteden

93
96

97

3

berekening OCD; mogelijke binding en toevloeiing zoveel mogelijk in lijn met lokale dpo’s
1

bronnen: KSO2011; H-I-Ambacht: I&O Research en BRO; Zwijndrecht: DTNP

binding in procenten van het totale bestedingspotentieel (bevolking x gemiddelde bestedingen per hoofd)
toevloeiing in procenten van de totale omzet
mogelijke toevloeiing inclusief effect toeristische functie en concentratie werkgelegenheid Dordrecht

Dagelijkse sector, tot 2025
In tabel 13 zien we dat de groei van de bestedingsruimte in alle gemeenten wordt beperkt door de vergrijzing. Het effect loopt uiteen van -0,5% in gemeenten met nog een forse
bevolkingsgroei (Alblasserdam en H-I-Ambacht) tot -1,5% voor de meeste vergrijzende gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht. Samen met het effect van de verwachte bevolkingsontwikkeling is de marktruimte in 2025 per saldo groter dan in 2012 in Alblasserdam, Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In Zwijndrecht en vooral Papendrecht is die juist
lager. In alle gemeenten is tot 2025 nog enige ruimte in de markt voor uitbreiding van het aanbod. Na realisatie van de bestaande plannen is er echter – met uitzondering van
Alblasserdam – geen ruimte meer voor nieuwe uitbreidingen (tabel 14).

Tabel 13 Dagelijkse sector, huidig aanbod en marktruimte 2012-2025
bestaande marktgemeente
huidig
aanbod
ruimte 2012
m2 wvo
%
Alblasserdam
5.900
14
Dordrecht
37.100
13
H-I-Ambacht
8.800
-1
Papendrecht
10.600
20
Sliedrecht
8.500
4
Zwijndrecht
15.800
7
H-I-A/Zwijndr
24.600
4
Drechtsteden
86.700
11

Tabel 14 Dagelijkse sector, marktruimte 2025 en bestaande plannen
gemeente
marktruimte
bestaande plannen
2025
m2 wvo
m2 wvo
Alblasserdam
1.300
0
Dordrecht
5.000
5.200
H-I-Ambacht
750
800
Papendrecht
1.600
2.000
Sliedrecht
800
700
Zwijndrecht
950
1.000
H-I-A/Zwijndr
1.700
1.800
Drechtsteden
10.400
10.700

effect
bevolkings-groei

effect vergrijzing

%
+11
+3
+12
-1
+8
+2
+6
+4

%
-0.5
-1
-0,5
-1,5
-1
-1,5
-1
-1

saldo

1.300
-200
-50
-400
100
- 50
-100
-300

effect
groei internetaandeel
%
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

marktruimte
2025
%
22,5
13
8,5
15,5
9
5,5
7
12

marktruimte
2025
m2 wvo
1.300
5.000
750
1.600
800
950
1.700
10.400

Niet-dagelijkse sector, 2012 (tabel 15)
Voor de niet-dagelijkse sector is er op basis van deze benadering in zijn totaliteit nog beperkt ruimte in de markt. Dit beeld in tabel 15 wijkt dus wel wat af van dat in tabel 11. We
gaan er dan ook vanuit dat de lokale en regionale binding én de toevloeiing als percentage van de totale omzet beide bij een meer optimale aanbodsituatie nog wat hoger zouden kunnen zijn dan uit het koopstromenonderzoek Randstad naar voren komt. Bij de toevloeiing is daarbij ook rekening gehouden met bestedingen van toeristische bezoekers
en werknemers van buiten de Randstad. Nogmaals zij benadrukt dat het hier eerst nog gaat om een beeld exclusief toekomstige bevolkingsgroei (positief effect) én toename van
het internetaandeel (negatief effect).
De marktruimte in de mode & luxe lijkt vrij beperkt. In de hoofdbranche vrije tijd & electro is procentueel gezien nog redelijk wat ruimte in de markt. Dat is ook de branche die in
de regio is ondervertegenwoordig. In de hoofdbranches in/om het huis en overige detailhandel lijkt de marktruimte nog vrij ruim.
Op gemeenteniveau vertaalt het beeld zich naar marktruimte in vooral Dordrecht en Zwijndrecht. In de overige gemeenten lijkt er op basis van deze becijferingen, onder de huidige omstandigheden, weinig (Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) tot geen (Alblasserdam en Papendrecht) ruimte meer in de markt te zijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er
helemaal niets zou kunnen. Wel geeft dit aan dat er onder de huidige omstandigheden geen sprake meer is van substantiële ruimte in de markt.
Niet-dagelijkse sector, tot 2025 (tabel 16)
In Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht overtreft het positieve effect van de bevolkinggroei het negatieve effect van de vergrijzing en de groei van het internetaandeel en neemt
de marktruimte tot 2025 toe. In Sliedrecht blijft die min of meer gelijk, in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht is sprake van een daling. Al met al resteert een forse marktruimte
in Dordrecht en Zwijndrecht en een beperktere in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht. In Papendrecht is volgens deze becijferingen in het geheel geen sprake meer
van ruimte in de markt voor meer dan marginale uitbreidingen van het aanbod.
Tabel 15 Theoretische marktruimte op basis van reële inschatting van binding en toevloeiing bij een meer optimale aanbodsituatie, niet-dagelijkse sector naar gemeente
gemeente/
geraamde
mogelijke binding
geraamde
mogelijke toevloeiing
indicatie
indicatie
hoofdbranche
binding
%
toevloeiing
%
marktruimte
marktruimte
%
%
%
m2 wvo
Alblasserdam
37
40
46
45
1
300
Dordrecht
65
68
26
27
19
23.400
H-I-Ambacht
33
40
30
25
5
1.500
Papendrecht
48
50
27
29
-2
-600
Sliedrecht
60
65
65
68
2
2.200
Zwijndrecht
46
50
31
30
33
10.000
Drechtsteden

72

74

14

19

11

mode & luxe
67
72
15
21
5
vrije tijd & electro
60
70
10
16
13
in/om huis
76
78
15
18
13
overig
70
70
10
15
28
berekening OCD; mogelijke binding en toevloeiing zoveel mogelijk in lijn met lokale dpo’s
bronnen: KSO2011; H-I-Ambacht: I&O Research en BRO; Zwijndrecht: DTNP
binding in procenten van het totale bestedingspotentieel (bevolking x gemiddelde bestedingen per hoofd), toevloeiing in procenten van de totale omzet

36.800
4.300
3.600
26.400
2.500

Tabel 16 Niet-dagelijkse sector, huidig aanbod en marktruimte 2012-2025, naar gemeente
gemeente
huidig
bestaande markteffect
aanbod
ruimte 2012
bevolkings-groei
m2 wvo
%
%
Alblasserdam
25.900
1
+8,5
Dordrecht
118.200
19
+2
H-I-Ambacht
26.900
5
+9
Papendrecht
33.300
-2
-1
Sliedrecht
94.000
2
+6,5
Zwijndrecht
29.500
33
+1,5
Drechtsteden

327.800

11

+4

effect vergrijzing

markt-ruimte
2025

%
-1,5
-2
-1,5
-2,5
-2
-2,5

effect
groei internetaandeel
%
-4,5
-5,5
-4
-5
-4
-5,5

%
3,5
13,5
8,5
-10,5
2,5
26,5

900
16.000
2.300
-3.000
2.400
7.800

-2

-5

8

26.400

markt-ruimte
2025
m2 wvo

mode & luxe
90.600
5
+4
-2
-7
0
0
vrije tijd & electro
28.300
13
+4
-2
-9
6
1.700
in/om huis
199.900
13
+4
-2
-3
12
22.700
overig
9.000
28
+4
-2
-8
22
2.000
toelichting: vanwege de bovenlokale functie van het aanbod in de niet-dagelijkse sector in vooral Dordrecht en Sliedrecht pakt het effect van de bevolkingsgroei lokaal anders uit
dan in de dagelijkse sector
Marktruimte versus bestaande plannen en leegstand
Tabel 17 laat zien dat er in de meeste gemeenten voldoende ruimte in de markt is voor de realisering van de bestaande uitbreidingsplannen. Het gaat bij deze plannen om echte
toevoegingen aan het aanbod, dus niet om invulling van leegstaande ruimten. Betrekken we die leegstand bij het beeld, dan zien we dat er in Zwijndrecht in principe nog voldoende ruimte in de markt lijkt te resteren om de leegstand te vullen. In Dordrecht en Papendrecht is dat veel minder het geval. Daar is de leegstand in de centrumgebieden al
groter dan de resterende marktruimte na realisatie van de bestaande plannen. In Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zou de (resterende) marktruimte mogelijk wel voldoende
kunnen zijn om de leegstand in het centrum te verminderen, maar ligt de leegstand in de hele gemeente aanmerkelijk hoger. In Alblasserdam ten slotte concentreert de leegstand
zich in het centrum en is sprake van marktruimte in dezelfde orde van grootte. Op het niveau van de regio als geheel overtreft de leegstand, ook alleen die in de centrumgebieden, ruim de resterende marktruimte na realisatie van de bestaande plannen.
Eén en ander is uiteraard afhankelijk van de courantheid van het leegstaande aanbod en de wijze waarop de winkelmarkt zich verder ontwikkelt. Zo geven de becijferingen voor
de mode & luxe aan dat bij de huidige normvloerproductiviteit marktruimte ontbreekt. Het is echter ook duidelijk dat de huren onder druk van de toenemende leegstand dalen.
Daarmee ontstaat dus weer ruimte in de markt, wat met name in de centrumgebieden zijn effect kan hebben. Dit neemt niet weg dat veel minder courante leegstand niet zal
blijken te worden opgenomen door de markt. Daar zal dus ook beleidsmatig een antwoord op moeten worden gevonden.

Tabel 17 Niet-dagelijkse sector, marktruimte 2025 en bestaande plannen
gemeente
marktruimte
bestaande plannen
2025
m2 wvo
m2 wvo
Alblasserdam
900
0
Dordrecht
16.000
8.000
H-I-Ambacht
2.300
3.000
Papendrecht
-3.000
500
Sliedrecht
2.400
0
Zwijndrecht
7.800
2.000
Drechtsteden
26.400
15.500

saldo

leegstand
gemeente

leegstand
centrum

900
8.000
-700
-3.500
2.400
5.800
10.900

1.900
19.400
3.900
3.400
6.400
3.600
38.600

1.600
14.000
400
2.100
2.800
1.000
21.900

Bijlage: Overzicht aandachtspunten per winkelgebied
Winkelgebied

Uitgangspositie

Aandeel MKB

Bevolkingsontwikkeling 2025

Versterkingsmogelijkheden

Aandachtspunten en versterkingsmogelijkheden

Plannen

koopstromen

ALBLASSERDAM

10% groei

Dagelijks

Niet-dagelijks

-

-

Dagelijks

Niet-dagelijks

Verplaatsing

Uitbreiden

Uitbreiden

Uitbreiden

Uitbreiden

Uitbreiden

Uitbreiden

Uitbreiden

Verplaatsing

Uitbreiden

- Door reeds hoge koopbinding en –toevloeiing, zijn hierin weinig versterkingsmogelijkheden en is Alblasserdam relatief gevoelig voor invloeden van buitenaf.
- Bevolkingsgroei biedt kansen.

Centrum Alblasserdam

+ Aantrekkingskracht

56%

- Vooral een ruimtelijke opgave (concentratie / kritische massa middels verplaat-

- Suboptimale structuur

sing)

- Relatief veel leegstand
Wijk-/ buurtcentra

Twee buurtcentra (12 vkp, 12%)

83%

- Relatief veel verkooppunten in buurtcentra met een hoog aandeel zelfstandige ondernemers

Verspreide bewinkeling

21 verkooppunten, 22%

76%

DORDRECHT

- Hoog aandeel zelfstandige ondernemers in verspreide bewinkeling
3% groei

+

+

- Met gerichte ingrepen zijn er kansen om koopstromen om te buigen naar
Dordrecht.
- De (lichte) bevolkingsgroei biedt kansen.

Centrum Dordrecht

+ top lokale/regionale hiërarchie

67%

- Het relatief hoge aandeel zelfstandige ondernemers in de binnenstad kan een

+ historisch & modern (schaalvergro-

gevaar zijn (vergrijzing, gebrek aan opvolging).

ting)

- Waken voor ‘middle of the road’ aanbod waardoor regiopositie (verder) af-

- relatief veel leegstand

zwakt.

- eenzijdige segmentatie (midden)

- Het verhogen van de binding uit de regio is een belangrijke opgave. Inspelen
op de wensen van de consument is daarbij aandachtspunt.
- Positie versterken door zowel aandacht voor functionele versterking als aandacht voor beleving.

Sterrenburg

+ bovenwijkse verzorgingsfunctie

30%

- Vasthouden positie

- gedateerde externe presentatie
Crabbehof

+ overzichtelijke ruimtelijke opzet

- Modernisering en schaalvergroting accommoderen
46%

- Relatief beperkte primaire draagvlak en korte afstand tot Sterrenburg en

- gesloten aanblik vanaf de weg

Wielwijk

- weinig trekkracht

- Zonder (kwalitatieve) versterking/vernieuwing bestaat het gevaar dat het
centrum achterblijft en daardoor positie verliest

Bieshof

+ modern winkelcentrum

33%

- onlogische ruimtelijke structuur
Woonboulevard Dordt

- beperkte omvang

36%

-Versterken (lokale) aantrekkingskracht.

-hoog leegstandsniveau
Wijk- / buurtcentra

4 wijkcentra excl. S,C & B (54 vkp, 8%)

-Zorgen dat het basisaanbod op orde is.
54%

- Relatief veel verkooppunten in buurtcentra.

6 buurtcentra (44 vkp, 6%)
1 supermarktcentrum (4 vkp, 1%)

66%
25%

Verspreide bewinkeling

89 verkooppunten, 13%

81%

- Hoog aandeel zelfstandige ondernemers in verspreide bewinkeling.
- Een groot aandeel van de verspreide bewinkeling betreft versnipperd PDVaanbod.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

11% groei

+

+

- Met gerichte versterking van het aanbod kunnen de koopstromen die nu
wegvloeien weer gebonden worden.
- De bevolkingsgroei biedt, mits deze wordt gerealiseerd, kansen.

Centrum

Hendrik-Ido-

+ boodschappenfunctie voor gemeente

38%

-Creëren voldoende body en trekkracht om daadwerkelijk als centrum voor de

(deels

Winkelgebied

Uitgangspositie

Aandeel MKB

Bevolkingsontwikkeling 2025

Versterkingsmogelijkheden

Aandachtspunten en versterkingsmogelijkheden

Plannen

koopstromen
Dagelijks
Ambacht

- weinig ‘body’ en weinig trekkracht

Hoog Ambacht

- veel leegstand

33%

Wijk- / buurtcentra

1 supermarktcentrum (3 vkp, 3%)

67%

1 wijkcentrum (10 vkp, 10%)

20%

24 verkooppunten, 25%

79%

Niet-dagelijks

Dagelijks
gemeente te fungeren.

Niet-dagelijks
verplaatsing)

- Herbepaling positie gezien achterblijven draagvlak, inzetten op buurtverzorgende functie

Verspreide bewinkeling

- (Weinig) perspectief supermarktcentrum

- Relatief veel verkooppunten in verspreide bewinkeling met hoog aandeel
zelfstandige ondernemers

PAPENDRECHT

0,9% krimp

-

+

- Door de reeds sterke boodschappenfunctie van Papendrecht voor eigen inwoners en daarbuiten, zijn hier weinig versterkingsmogelijkheden.
- De trekkracht van de niet-dagelijkse sector is eerder beperkt, hier zijn nog
versterkingsmogelijkheden.
- Door stabilisatie danwel krimp van het inwonertal is het zaak dat Papendrecht
de aantrekkingskracht (ook op consumenten van buiten de gemeente) behoudt
en waar mogelijk versterkt.

Centrum Papendrecht

+ compacte structuur

41%

- Niet de omvang maar de kwaliteit van het niet-dagelijks aanbod is aandachts-

+ goed gepositioneerde trekkers

Uitbreiding?

punt.

- beperkte trekkracht niet-dagelijks
Wijk- / buurtcentra

2 wijkcentra (28 vkp, 20%)

61%

- Noodzaak om aanbod aan en omvang van wijkcentra af te stemmen op de

Uitbreiding

positie van Meent als belangrijk (boodschappen)centrum
Verspreide bewinkeling

23 verkooppunten, 17%

65%

SLIEDRECHT

7% groei

-

-

- Door reeds hoge koopbinding en –toevloeiing is Sliedrecht relatief gevoelig
voor invloeden van buitenaf.
- De bevolkingsgroei biedt, vooral voor lokaalverzorgend aanbod, kansen.

Centrum Sliedrecht

Nijverwaard

+ historische ambiance

- Vooral een ruimtelijke opgave (concentratie door verplaatsing)

Concentratie

Concentratie en/of

- bovengemiddelde leegstand

- Het relatief hoge aandeel zelfstandige ondernemers kan een gevaar zijn (ver-

en/of

uitbreiding

-de ruimtelijke structuur

grijzing, gebrek aan opvolging).

ding

+ omvangrijk woonaanbod

62%

52%

uitbrei-

- Vooral een ruimtelijke opgave (concentratie door verplaatsing)

- onduidelijke ruimtelijke samenhang
Wijk- / buurtcentra

Verspreide bewinkeling

2 supermarktcentra (5 vkp, 3%)

0%

1 buurtcentrum (6 vkp, 3%)

83%

30 verkooppunten, 17%

ZWIJNDRECHT

1,3% groei

0

0

- Zwijndrecht weet de (lokale) consument aan zich te binden, het is vooral zaak
dit te continueren. De trekkracht van het niet-dagelijks aanbod kan vergroot
worden.

Centrum Zwijndrecht

Wijk- / buurtcentra

Verspreide bewinkeling

+ weinig leegstand

25%

- Er zijn kansen om het onderscheidend vermogen en verblijfskwaliteit te verg-

+ ruimtelijke structuur

roten middels vooral ruimtelijke ingrepen en een kwalitatieve versterking van

- verouderde uitstraling (mn extern)

het niet-dagelijks aanbod (forse uitbreiding van de meters wordt niet voorzien).

4 buurtcentra (20 vkp, 10%)

55%

3 wijkcentra (49 vkp, 25%)

51%

45 verkooppunten, 23%

69%

- Relatief veel verkooppunten in buurtcentra

- Relatief veel verkooppunten in verspreide bewinkeling

Verplaatsing

Uitbreiding
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