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1.

INLEIDING
1.1 Aanleiding
Inleiding
De regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband tussen de negen gemeenten in Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk. Eind 2013 heeft BRO in opdracht van deze regio de Regionale detailhandelsfoto Hart van Brabant opgesteld. De Regionale detailhandelsfoto biedt in essentie inzicht in
feiten en cijfers over de regionale detailhandelsstructuur (aanbod, leegstand, trends en ontwikkelingen, plannen en initiatieven, etc.). Mede op basis hiervan is in december 2013 het Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen opgesteld. Hierin zijn de regionale ambities verankerd en
afspraken omtrent de regionale afstemming van detailhandelsontwikkelingen vastgelegd.
Sinds 2013 is de situatie in Nederland aanmerkelijk verbeterd: de economie en de woningmarkt
trekken weer aan, het consumentenvertrouwen is gestegen, de bestedingen en omzetten in de
detailhandel nemen toe en diverse retailpartijen zijn weer expansief. In de detailhandel uit dit
positieve sentiment zich echter niet in elke branche. Sterke groei is te vinden in de food en woninginrichting. Ook het aandeel e-commerce neemt gestaag toe, maar nog steeds gaan er (nationale) ketens failliet, terwijl er ook nieuwe nationale en internationale winkelketers de markt
betreden. In veel winkelgebieden is bovendien sprake van een hardnekkige leegstand. Kortom,
er is alle reden om de vinger aan de pols te blijven houden en te bezien hoe de overheid bij kan
dragen aan het in stand houden van een gezonde en duurzame detailhandelsstructuur, om zo
een goede consumentenverzorging te waarborgen. In dit kader is BRO gevraagd de Regionale
detailhandelsfoto uit 2013 te actualiseren. Op basis van deze actualisatie zal het Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen geëvalueerd en indien nodig herijkt worden.
Centrale vragen
De navolgende vragen staan centraal in de onderhavige rapportage:
 Hoe heeft de detailhandel en de leegstand in de regio Hart van Brabant zich sinds 2013
ontwikkeld?
 Wat is de huidige stand van zaken (kwaliteiten, knelpunten)?
 Met welke landelijke trends en regionale en lokale ontwikkelingen in vraag en aanbod dient
de komende jaren rekening gehouden te worden?
 Wat is het perspectief voor de regionale detailhandelsstructuur en de afzonderlijke onderdelen (winkelgebieden) daarvan?
 Hoe heeft de regionale afstemming gefunctioneerd?
 Voldoet het regionale afsprakenkader nog, en zo nee, op welke onderdelen is een aanpassing gewenst?
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1.2 Rapportage
Het onderhavig rapport kan worden beschouwd als hoofdrapport, met daarin de belangrijkste
bevindingen en conclusies van het onderzoek. Bij dit hoofdrapport behoren twee bijlagenboeken:
 Een bijlagenboek met daarin factsheets met betrekking tot vraag- en aanbodaspecten in
de afzonderlijke gemeenten én de grootste winkelgebieden in de regio.
 Een oplegnotitie met daarin de evaluatie van het Regionale Afsprakenkader.

1.3 Proces
Start
BRO heeft samen met de begeleidingsgroep veel aandacht besteed aan een goede start. In
gezamenlijke afspraak is gekozen de gemeenten van de regio Hart van Brabant te enquêteren
(zie bijlage 7 voor de enquête). Het doel van deze enquête was om informatie te verzamelen
ten aanzien van het vigerend detailhandelsbeleid op gemeente niveau, de visie van gemeenten
op het toekomst perspectief van de eigen regionaal relevante winkelgebieden, harde en zachte
plannen, eventueel aanwezige onbenutte plancapaciteit, leegstand, de ervaringen ten aanzien
van de regionale afstemming. De te benoemen winkelgebieden in onderhavige foto en in de
factsheetrapportage zijn vooraf met de begeleidingsgroep afgestemd. Er is vooraf afgesproken
aan te sluiten op de Locatus-afbakening ten aanzien van de winkelgebieden, om de vergelijkbaarheid met de vorige foto uit 2013 te borgen.
Planning
Met input van de gemeenten heeft BRO op 16 januari 2017 de eerste concept-rapportages opgesteld (detailhandelsfoto en factsheets). Deze rapporten zijn op hoofdlijnen besproken met de
ambtelijke begeleidingsgroep. Gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen op- en aanmerkingen aan te leveren en deze zijn verwerkt in definitieve concept-rapportages van 20 januari
2017. Daarnaast is op 20 januari 2017 een notitie aangeleverd met daarin de evaluatie van het
Afsprakenkader. Op 9 maart 2017 zijn de definitieve concept-rapportages gepresenteerd in het
POHO-overleg. Gemeenten zijn tot 31 maart 2017 in de gelegenheid gesteld om wederom open aanmerkingen aan te leveren. Deze op- en aanmerkingen zijn vervolgens verwerkt in de
onderhavige definitieve rapportages. Aanvullend is in de oplegnotitie ten aanzien van de evaluatie van het afsprakenkader een instrumentarium opgenomen, dat gemeenten en stakeholders kunnen inzetten voor verbeteringen in de winkelgebieden.
Het rapport wordt naar verwachting op 18 mei 2017 op de Hart van Brabant-dag vastgesteld.
Aandachtspunten
Koopstromen en economisch functioneren detailhandelsaanbod
Er is uitvoerig gekeken naar het economisch functioneren van het detailhandelsaanbod in de
regio Hart van Brabant. Om dit te kunnen bepalen, is de input van koopstromendata noodzakelijk. Aangezien de regio geen aanvullend koopstromenonderzoek heeft laten uitvoeren, is gebruik gemaakt van de beschikbare Rabobank-data (PIN-trasacties). Deze data is gebruikt om
het economisch functioneren in beeld te brengen. De cijfers bleken achteraf echter onvolledig,
waardoor onvoldoende betrouwbare conclusies getrokken konden worden. Hierdoor is in samenspraak met de begeleidingsgroep besloten om de uitkomsten niet op te nemen in de foto.
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Aandacht voor leisure
De ambitie was om ten opzichte van de foto uit 2013 meer aandacht te besteden aan de impact
van leisure op de detailhandel in de regio. BRO heeft in paragraaf 3.4 het een en ander uitgewerkt, maar dit biedt hooguit een indicatief beeld. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar
om concrete uitspraken te kunnen doen over de impact van leisurevoorzieningen en dag- en
verblijfstoerisme op de bestedingen in de detailhandel. In feite hangt dit samen met de paragraaf economisch functioneren en de koopstromen (hoeveel koopkracht wordt van buiten de
regio getrokken als gevolg van Leisure).
Doel van de foto
Het doel van de foto was de huidige situatie en ontwikkeling van het detailhandelsaanbod en de
leegstand in de regio op hoofdlijnen in beeld te brengen. Daarnaast geeft het inzicht in de
weerbaarheid van individuele regionaal relevante winkelgebieden op basis van verschillende
kwantitatieve (feitelijk meetbare) en kwalitatieve (beoordeling door BRO) indicatoren. Nadrukkelijk is de foto geen visie op de detailhandel. Een visie op de detailhandel en het vastleggen van
beleid ten aanzien van het omgaan met detailhandelsontwikkelingen in de regio, kan een vervolgstap zijn. De regionale detailhandelsfoto kan een bijdrage leveren aan de visievorming,
zowel op regionaalniveau als gemeentelijkniveau.
Gradatie van hardheid plannen en initiatieven
Er is de behoefte uitgesproken om de plannen en initiatieven verder te specificeren naar de
gradatie van hardheid. Hiermee wordt bedoeld dat specifieker geïnventariseerd kan worden wat
de planstatus is van een initiatief. Er zit immers een groot verschil tussen bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan en een onherroepelijk-bestemmingsplan. Beide zijn volgende de huidige definitie opgenomen als hard plan. Een nadere inventarisatie van de hardheid van plannen
en initiatieven kan een vervolgstap zijn, die mogelijk in samenwerking met de provincie kan
worden opgepakt.
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2.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
2.1 Conclusies
Feiten en cijfers
In de navolgende figuur zijn de belangrijkste feiten en cijfers voor de regio Hart van Brabant
gepresenteerd.
Figuur 2.1: Feiten en cijfers regio Hart van Brabant

Winkelaanbod: 2.255 winkels, met een totale omvang van bijna 654.000 m² wvo.
Leegstand: 383 leegstaande verkooppunten, omvang van circa 80.800 m² wvo.

Inwoners: circa 440.000 inwoners. 17% is 65 jaar of ouder.
Bevolkingsontwikkeling: Bevolkingsgroei ca. 17.650 inwoners (+4,0%) tot 2030.

Plannen: Totaal circa 41.500 tot 46.500 m² wvo toevoeging in detailhandel.

Navolgend wordt op basis van de conclusies uit de onderhavige rapportage een antwoord gegeven op de zoals in de inleiding gedefinieerde centrale vragen.
Hoe heeft de detailhandel en de leegstand in de regio Hart van Brabant zich sinds 2013
ontwikkeld?
Ontwikkeling winkelaanbod totaal
Het aantal winkels en aantal m² wvo in de regio Hart van Brabant is tussen 2013 en 2016 afgenomen. De afname van het aantal winkels kan met name worden verklaard door de afname van
het aantal zelfstandige ondernemers, terwijl de afname van het aantal m² wvo met name verklaard kan worden door het verdwijnen van enkele grootschalige winkels, zoals V&D. De afname van het winkelaanbod in de regio Hart van Brabant is in relatieve zin vergelijkbaar met het
landelijk gemiddelde.
Winkelaanbod in perspectief
De regio Hart van Brabant heeft momenteel relatief een beperkt winkelaanbod (aantal m² wvo
per 1.000 inwoners) ten opzichte van het landelijk en provinciaal gemiddelde.
Ontwikkeling schaalgrootte winkels
De trend schaalvergroting in de regio Hart van Brabant heeft zich op een gelijke wijze als het
landelijk gemiddelde voorgedaan. De schaalgrootte van de winkels in de regio ligt rond het landelijk gemiddelde, maar beneden het provinciaal gemiddelde.
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Ontwikkeling detailhandel naar branche
De dynamiek in de detailhandel in de regio Hart van Brabant op brancheniveau is groot. Conform landelijke trends en ontwikkelingen man het aanbod in de recreatieve (mode en luxe) en
vrije tijd (hobby en media) branches af. In sommige andere branches nam het aanbod toe, zoals huishoudelijke artikelen (Action) en de dagelijkse sector (supermarkten). Deze toename is
eveneens vergelijkbaar met de landelijke dynamiek.
Ontwikkeling winkelaanbod naar winkelgebiedstype
Het winkelaanbod in de centrumgebieden (zowel in de kleinere als grotere kernen) van de regio
Hart van Brabant is afgenomen, terwijl het aantal m² wvo op verspreide locaties (buiten reguliere winkelgebieden) beperkt is toegenomen. Landelijk nam het aantal m² wvo in zowel centrale
winkelgebieden als op verspreide locaties af.
Ontwikkeling leegstand algemeen
Het leegstaand aantal panden in de regio Hart van Brabant is afgenomen, met name in de gemeenten Heusden, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Als dit wordt uitgedrukt in het leegstandspercentage is er per saldo sprake van een stabilisatie sinds 2013 en ligt het leegstaand
aantal winkels rond het landelijk gemiddelde en beneden het provinciaal gemiddelde. Het leegstaand aantal m² wvo is zowel absoluut als relatief toegenomen, maar niet bovengemiddeld. De
toename van het aantal m² wvo leegstand wordt bijna volledig verklaard door Tilburg. Een groot
deel van de leegstand in Tilburg wordt echter binnenkort ook weer heringevuld. In veel andere
kernen is het leegstaand aantal m² wvo juist afgenomen, zoals in de gemeenten Heusden,
Dongen, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Gilze en Rijen. De leegstand is in de regio relatief
van korte duur (minder dan (één jaar leeg). Het leegstaand aantal m² wvo in de regio ligt beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.
Ontwikkeling leegstand naar winkelgebiedstype
De toename van het aantal m² wvo leegstand heeft zich met name gemanifesteerd in het centrum van Tilburg, maar dit wordt voor een groot deel binnenkort weer heringevuld (zoals bijvoorbeeld de voormalige panden van V&D en Mexx). In veel centrumgebieden is het aantal m²
wvo leegstand juist afgenomen. Op andere locaties is de omvang van de leegstand (aantal m²
wvo) nagenoeg stabiel gebleven. Per saldo betekent dit dat de leegstand in centrumgebieden in
de regio Hart van Brabant veelal niet aanzienlijk is verslechterd, maar soms zelfs verbeterd.
Landelijk bestaat juist het beeld dat in met name de middelgrote en kleinere steden de leegstand de afgelopen jaren is toegenomen. Desalniettemin is er nu wel een stabilisatie van de
leegstandstoename te zien op landelijk niveau. De komende jaren zal naar verwachting de
leegstand in goed functionerende centra waarschijnlijk verder gaan afnemen, terwijl in de middelgrote en kleine centra die slecht functioneren de leegstand zal blijven toenemen.
Economische impact toerisme
Het detailhandelsaanbod in de regio Hart van Brabant functioneert voor een deel op toeristische
koopkracht (zowel dagrecreanten als verblijfstoeristen). Vooral dagrecreanten besteden naar
schatting relatief veel bij winkels in de regio (raming: ca. € 89,4 mln.). Dit zijn toeristen die bijvoorbeeld een dagje gaan winkelen, of het bezoek aan de Efteling of de Beekse Bergen combineren met winkelen. De economische impact van verblijfstoeristen in de regio Hart van Brabant
op de detailhandel is beperkter (raming: € 30,0 mln. in de COROP-regio).
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Consumenten draagvlak
Het aantal inwoners in de regio Hart van Brabant neemt al jaren gestaag toe. Tot 2030 zal het
aantal inwoners met 17.650 inwoners verder toenemen, wat betekent dat het consumentendraagvlak voor detailhandel (toename bestedingspotentieel) verder toeneemt. Op basis van de
huidige bestedingscijfers per hoofd in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector ontstaat er door de
bevolkingsgroei tot 2030 ca. € 88,9 mln. meer bestedingspotentieel. Als we uitgaan van een
gemiddeld ingeschatte koopkrachtbinding op fysieke winkels binnen de regio van 80%, dan
ontstaat er alleen als gevolg van de bevolkingstoename ruimte voor ca. 23.000 m² wvo extra
detailhandel.
Plannen en initiatieven
In de regio Hart van Brabant zijn diverse plannen en initiatieven van winkelontwikkelingen,
waarvan het overgrote deel een harde planstatus heeft. In totaal wordt mogelijk ca. 41.500 tot
46.500 m² wvo detailhandel toegevoegd. Als gevolg van de bevolkingsgroei in de regio ontstaat
er theoretisch ca. 23.000 m² wvo extra ruimte voor detailhandel. Er worden op regioniveau per
saldo dus de komende jaren aanzienlijk meer detailhandelsmeters toegevoegd, dan feitelijk
mogelijk is als gevolg van de toename van de eigen inwoners. Dit betekent dat het aanbod
meer koopkracht van buiten de regio moet aantrekken en/of een hogere koopkrachtbinding
moet behalen om rond het gemiddelde te kunnen blijven functioneren. Als dit niet lukt, zal het
aanbod in de regio minder goed gaan functioneren. De gemiddelde vloerproductiviteit komt
meer onder druk te staan als alle plannen en initiatieven worden uitgevoerd. De kans op het
verdwijnen van aanbod neemt daardoor toe. Als het winkels op vanuit de (beoogde) detailhandelsstructuur bezien slechte locaties betreft, hoeft dit echter niet negatief te zijn.
Niet in onderhavig rapport opgenomen, maar wel relevant zijn de plannen en initiatieven in de
omliggende regio’s. De provincie Noord-Brabant is momenteel bezig met een inventarisatie van
de plannen en initiatieven in de gehele provincie. De provincie heeft ook een nadrukkelijke rol
om detailhandelsontwikkelingen met regionaal overstijgende effecten op een duurzame wijze
ruimtelijk te faciliteren, in samenwerking met de regio’s.
Wat is de huidige stand van zaken (kwaliteiten, knelpunten)?
Stand van zaken detailhandel regio Hart van Brabant algemeen
Navolgend is een overzicht opgenomen die de kwantitatieve en kwalitatieve conclusies voor het
detailhandelsaanbod in de regio Hart van Brabant samenvat.
Tabel 2.1: SWOT-analyse positie detailhandelsaanbod regio Hart van Brabant
Sterkten


Zwakten

Veel winkelgebieden met een sterk boodschappen-



Relatief beperkte omvang van het winkelaanbod.

aanbod.



Toename van de leegstand in met name de centra

Het

overgrote

deel

van

de

ker-

nen/winkelgebieden heeft twee of meer supermarkten.


van Tilburg en Waalwijk.


Aanwezigheid van enkele bijzondere winkelgebieden: Centrum-Oisterwijk (hoogwaardig en ambian-

overgrote deel van de winkelgebieden.


ce), woonboulevard Zanddonk, AaBe-Fabriek (uitstraling en branchering) en de Keukenboulevard in
Kaatsheuvel.
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Het geringe onderscheidend vermogen van het

Verouderde uitstraling van sommige winkelgebieden.



De nabijheid van winkelgebieden met een gelijkwaardige of hogere verzorgingsfunctie.



Aanwezigheid van enkele bijzondere winkels, zoals



Van Cranenbroek, Hornbach, Van Dijk en Piet

Weinig compacte ruimtelijke opzet veel hoofdwinkelgebieden.

Klerkx.


Toeristisch-recreatieve impact op detailhandel

Kansen

Bedreigingen








Toename van het aantal inwoners resulteert in meer

voor reguliere centra als perifeer, die met name de

met name in Tilburg.

koopkrachtbinding in de regio onder druk zullen zet-

Veel plannen en initiatieven voor het moderniseren

ten.

en versterken van centrumgebieden.



Verdere toename bestedingen e-commerce.

Verbeterde economische omstandigheden: toename



De zwakke positie van diverse landelijke ketens in

consumentenvertrouwen en –bestedingen.


Moderniseringsdrang van landelijke ketens (met
name supermarkten).



Veel plannen en initiatieven in de omgeving, zowel

bestedingspotentieel voor detailhandel in de regio,

het middensegment, zoals Hema, Blokker, etc..


Drang naar brancheverbreding/-vervaging op perifere locaties (bedreiging voor centrumgebieden).

Gerichtheid nieuwe (internationale) winkelformules
op grotere marktgebieden en centra (met name Tilburg).



Ontwikkelingen op het gebied van leisure en horeca.

Inventarisatie beleidskaders gemeenten
De meeste gemeenten hebben specifiek beleid opgenomen voor het detailhandelsaanbod in de
gemeente. Dit richt zich primair op het behoud c.q. de versterking van het winkelaanbod in de
centrumgebieden van de kernen. Het op peil houden van de leefbaarheid in met name de dorpen speelt hierbij een belangrijke rol. De ene gemeente heeft dit echter scherper geformuleerd
dan de ander. Vaak wordt aangegeven dat detailhandel buiten de centrumgebieden moet worden beperkt of in elk geval niet mag concurreren met het aanbod in centrumgebieden. Let op:
niet voor alle gemeenten is dit laatste punt even duidelijk vastgelegd in het beleid.
Beleidskader provincie Noord-Brabant
De provincie roept de regio’s en gemeenten op om te streven naar concentratie van detailhandel en het voorkomen van verspreide bewinkeling. Het principe van de ‘ladder voor duurzame
verstedelijking’ moet worden toegepast, door detailhandelsontwikkelingen in of aansluitend aan
bestaande winkelgebieden te accommoderen. Tot slot moet terughoudend worden omgegaan
met perifere detailhandelsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als branchering betreft). De
provincie stelt bepaalde normen ten aanzien van regionale afstemming.
Met welke landelijke trends en regionale en lokale ontwikkelingen in vraag en aanbod
dient de komende jaren rekening gehouden te worden?
In bijlage 3 zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de detailhandel op winkelgebiedsniveau opgenomen. Navolgend wordt ingegaan op de belangrijkste trends in vraag en aanbod
op het gebied van detailhandel, horeca en leisure.
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Algemene trends en ontwikkelingen detailhandel
Demografische transities/macro-economie
De volgende sociaaleconomische trends zijn van invloed op het draagvlak voor detailhandel.
 Vergrijzing: volgens het CBS stijgt het aandeel 65 plussers van 17% in 2014 naar 24% in
2025. Dit heeft effect op de toekomstige winkelbestedingen. Enerzijds kopen ouderen over
het algemeen minder producten en meer diensten dan jongeren. Anderzijds worden ouderen wel steeds kapitaalkrachtiger en vragen meer kwaliteitsproducten.
 De huishoudenssamenstelling verandert. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en
1
het de gemiddelde huishoudensgrootte daalt . In de grote steden is deze trend het sterkst.
Ook neemt het aantal huishoudens met een migratieachtergrond toe.
 Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid stijgen sinds 2014. In de detailhandel nemen de bestedingen ook weer toe.
Consumentengedrag
 De consument is steeds beter geïnformeerd dankzij (mobiel) internet en heeft tegelijkertijd steeds minder tijd. Het resultaat is dat de consument kritisch is bij aankopen en hierbij
spelen de volgende aspecten een rol: offline, online, gemak, snelheid, genieten en beleven.
 De Nederlander koopt steeds meer online. De groei van het online kanaal komt voornamelijk door een stijging in de uitgaven in mode, speelgoed en electro.
 De consument is steeds mobieler en is bereidt grotere afstand af te leggen. hierdoor
groeit het referentiekader van consumenten verder. Welke producten wil de consument
waar kopen? Keuzes worden gebaseerd op de aanbodkwaliteit, keuzemogelijkheid, prijsstelling, de interne verschijningsvorm (inrichting, uitstraling) en de externe verschijningsvorm (omgevingskwaliteit).
 De consument wil kopen waar en wanneer hij wil en hecht waarde aan de wisselwerking
tussen on- en offline, tussen horeca en detailhandel en ook de verruiming van de openingstijden naar avond- en zondagopenstellingen.
 Door ‘blurring’ zien nieuwe concepten het licht, want hierdoor vervagen de grenzen op alle
fronten: tussen detailhandel en horeca, tussen food retail en non-food retail en tussen online en offline.
 Retailers bieden de consument een totaalbeleving aan door alle relevante kanalen in samenhang aan te bieden. Winkels (‘bricks‘), webwinkels (‘clicks‘), mobiele websites (‘ticks‘),
folders (‘flicks‘) en sociale media (‘smicks‘). Online is hier eerder een aanvulling op de fysieke winkel dan een bedreiging.
 Met de toenemende internetverkoop groeit ook het aantal pick-up-points gestaag. Deze
kunnen doorgaans goed ingepast worden in bestaande winkelgebieden en combinatiebezoek stimuleren. Ook openen steeds meer webwinkels (pure players) fysieke winkels om
beter zichtbaar te zijn en de klant een totaalbeleving te geven.

1

CBS Statline, Bevolkingssamenstelling, peildatum november 2015
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Wat is het perspectief voor de regionale detailhandelsstructuur en de afzonderlijke onderdelen (winkelgebieden) daarvan?
Figuur 2.2: Weerbaarheid winkelcentra regio Hart van Brabant

Perspectieven winkelgebieden algemeen
Paragraaf 4.4 geeft inzicht in het perspectief per winkelgebied. 16 van de 28 winkelgebieden
hebben een weerbaar toekomstperspectief: de uitgangspositie is goed en de vooruitzichten
eveneens. Positief is ook dat geen van de onderscheiden winkelgebieden als kwetsbaar getypeerd kan worden. Dat heeft er mee te maken dat in vrijwel alle gevallen sprake is van voldoende consumenten-draagvlak in het primaire verzorgingsgebied. Daar staat echter tegenover
dat 12 van de 28 winkelgebieden het toekomstperspectief toch onzeker is. Voor deze gebieden
geldt dat een versterking van het aanbod en/of het winkel-klimaat gewenst is (met het oog op
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de toekomst). Gebeurt dit niet, dan moet gevreesd worden voor een verschraling van het aanbod en steeds meer koopkrachtafvloeiing naar omringende, attractievere winkelgebieden.
Hoe heeft de regionale afstemming gefunctioneerd?
Zie aparte notitie inzake evaluatie Regionaal Afsprakenkader. Op basis van de input van gemeenten komt naar voren dat het functioneren van de regionale afstemming in Hart van Brabant moeilijk te beoordelen is, omdat er maar een beperkt aantal plannen besproken is. Daarnaast hadden de meeste plannen een lokale invloedsfeer, waardoor regionale afstemming niet
noodzakelijk was. Uit de evaluatie komt naar voren dat regionale afstemming vooral relevant is
voor grotere projecten of wellicht kleine projecten die cumulatief een grotere impact hebben.
Voldoet het regionale afsprakenkader nog, en zo nee, op welke onderdelen is een aanpassing gewenst?
Zie aparte notitie inzake evaluatie Regionaal Afsprakenkader. In algemene zin concluderen wij
dat gemeenten toch wel behoefte hebben aan enige aanscherping van het afsprakenkader. Zo
is door een gemeente aangegeven dat duidelijker omschreven moet worden wanneer iets afgestemd of alleen maar gemeld moet worden. Ook kunnen de afspraken beter administratief verwerkt worden. BRO heeft enkele voorstellen gedaan op welke onderdelen een aanpassing mogelijk is, zoals het opnemen van drempelwaarden, het vastleggen van verzorgingsgebieden en
het duidelijker formuleren van een toetsingskader voor nieuwe detailhandelsinitiatieven. Het is
aan de regio zelf om de herijking van het afsprakenkader nader in te vullen en te besluiten op
welke onderdelen een aanpassing gewenst is.

2.2 Aanbevelingen
Herijking afbakening winkelgebieden
De contouren van de winkelcentra zijn in de onderhavige foto gebaseerd op Locatus. Dit is primair gedaan vanwege de vergelijkbaarheid met de foto uit 2013. Uit het proces is echter gebleken dat sommige contouren niet goed (meer) aansluiten op de beleidsmatige en functionele
afbakening. Beleidsmatig wordt in sommige gemeenten compactheid van het centrumgebied
nagestreefd, wat betekent dat wellicht een herijking van de contouren van bijvoorbeeld het
kernwinkelgebied noodzakelijk is. Dit is echter onderdeel van het maken van keuzes in visievorming. Concreet stellen wij daarom voor dat op lokaalniveau eventuele compactere winkelgebieden moeten worden benoemd (concentratiegebieden), in het kader van concentratie en
compactheid.
Daarnaast sluit de Locatus-afbakening van winkelgebieden in sommige gevallen functioneel
niet meer goed aan. Voorbeelden zijn de AaBe-Fabriek en de Bosscheweg te Tilburg. De AaBeFabriek heeft een deel PDV-aanbod en een deel dat functioneert als wijkcentrum. Als onderdeel
van winkelgebied Bosscheweg is ook een Lidl opgenomen, terwijl deze in ruimtelijk-functionele
zin enigszins solitair ligt. Een beleidsmatige opsplitsing van deze winkelgebieden is vanuit ruimtelijk-functionele zin te overwegen.
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Uitvoeren regionaal koopstromenonderzoek
Bij de totstandkoming van de onderhavige detailhandelsfoto is door BRO en de ambtelijke begeleidingsgroep geconcludeerd, dat sommige onderdelen een nadere uitwerking vereisen. Het
gaat om de navolgende onderdelen:
 economisch functioneren detailhandelsaanbod op gemeente niveau;
 koopkrachtuitwisseling tussen kernen;
 koopkrachttoevloeiing van buiten de eigen gemeente (ook uit België);
 impact van toerisme en leisure op detailhandel in de vorm van bestedingen (voor een groot
deel koopkrachttoevloeiing).
Bovenstaande punten kunnen uitsluitend worden beantwoord door middel van een regionaal
Koopstromenonderzoek. De koopstroomgegevens van de Rabobank voor de regio Hart van
Brabant geven onvoldoende inzicht, omdat onder andere buitenlandse koopkracht niet is meegenomen. Daarnaast kan een regionaal koopstromenonderzoek ook een belangrijke bijdrage
leveren aan een goede toetsing van plannen en initiatieven aan de ladder voor duurzame verstedelijking (kwantitatieve behoefte). Wij adviseren de regio Hart van Brabant een regionaal
koopstromenonderzoek uit te voeren, waarin nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de
toevloeiing van buiten de regio (dus ook onder andere België meenemen in het onderzoek). Dit
kan mogelijk als onderdeel van een provinciaal koopstromenonderzoek, aangezien de provincie
heeft aangegeven dit te gaan oppakken. Belangrijk is dat op voldoende detailniveau uitspraken
worden gedaan (minimaal op gemeenteniveau: omzetherkomst en koopkrachtbinding en –
toevloeiing naar sector), omdat de praktische toepasbaarheid van het onderzoek anders beperkt is.
Uitwerking foto naar regionale visie
De onderhavige detailhandelsfoto en de bijbehorende factsheets zijn belangrijke bouwstenen
om te komen tot een visie. Een regionale visie is de kapstok dat dient als toetsingskader voor
nieuwe detailhandelsontwikkelingen die een regionale betekenis hebben. Momenteel ontbreekt
dit toetsingskader. In het regionale afsprakenkader zijn wel kaders opgenomen, maar dit biedt
onvoldoende kader om initiatieven op een juiste wijze ruimtelijk te kunnen begeleiden. Wij raden
de regio aan om een regionale visie op te stellen, die kan dienen als toetsingskaders voor detailhandelsontwikkelingen met een regionale betekenis en tevens inzichten geeft in de instrumenten die de regio inzet om haar aanbod te versterken.
Uitwerking foto naar lokale visie
Veel gemeenten hebben op lokaalniveau al beleid omtrent detailhandelsontwikkelingen, anderen hebben dat niet of nauwelijks. Op basis van de uitkomsten van de onderhavige foto, moet
primair op lokaal niveau worden overwogen het detailhandelsbeleid c.q. de visie aan te scherpen en/of te herijken. Veel winkelcentra met een lokale verzorgingsfunctie (buurt- en wijkcentra), die niet zijn opgenomen in de onderhavige foto, zijn weldegelijk belangrijk voor de lokale
detailhandelsstructuur. Dit vraagt ook om een meer integrale en ruimtelijke benadering, omdat
winkelcentra ook een ruimtelijk-economische en sociale functie hebben (bijvoorbeeld een ontmoetingsplek).
Mogelijke herijking en/of aanscherping Regionaal Afsprakenkader Detailhandel
Op basis van de bouwstenen die BRO heeft aangedragen (foto, factsheets, instrumentarium en
evaluatie/voorstel afsprakenkader), moet in de regio de discussie worden gevoerd over het
afsprakenkader.
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Hoe ver wenst de regio te gaan in het regionaal afstemmen van detailhandelsontwikkelingen?
Wat wordt regionaal uitgewerkt en wat lokaal? Welke instrumenten wenst de regio in te zetten
om ontwikkelingen ruimtelijk op een goede wijze te kunnen begeleiden? Dergelijke vragen moeten centraal staan in de discussie. BRO adviseert om voor in elk geval een visie op regionaalniveau op te nemen, met name voor perifere detailhandelsontwikkelingen. Als er bijvoorbeeld een
grootschalige sportzaak zich wenst te vestigen in de regio, moet zijn afgestemd welke locatie
hiervoor vanuit de regio bezien gewenst is.
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3.

AANBOD- EN VRAAGANALYSE
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag- en aanbodanalyse centraal en dit kan daarmee worden beschouwd als het centrale onderdeel van de Regionale detailhandelsfoto. Aan de orde komen de
omvang en samenstelling van de detailhandel, de spreiding van het aanbod, de schaalgrootte
van winkels, de leegstand, etc.. Voor diverse analyseonderdelen staat de vergelijking met 2013
centraal. Het aanbod en de leegstand is gebaseerd op Locatus Online. De Locatus-data is in
januari 2017 gedownload. De data uit 2013 komt uit de vorige Regionale detailhandelsfoto.
Definities (zie ook bijlage 1 en 2)
Aantal winkels: aantal winkels dat momenteel in functie is.
Aantal m² wvo: voor publiek toegankelijke winkelruimte (dus niet kantoor, magazijn, etc.).
Schaalgrootte winkels: gemiddelde omvang winkelruimte per winkel.
Aantal leegstaande panden: aantal leegstaande panden waarvan het redelijkerwijs de verwachting is dat ze als verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zullen terugkomen.
Aantal leegstaande m² wvo: leegstaande (winkel)ruimte waarvan het redelijkerwijs de verwachting is dat het als verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen.
Leegstandspercentage: aantal leegstaande winkels of winkelruimte ten opzichte van het
totaal (detailhandel in functie + leegstand), uitgedrukt in percentage.

3.2 Regionaal detailhandelsaanbod
Ontwikkeling detailhandelsaanbod
In de navolgende twee tabellen is de ontwikkeling van het aantal winkels en de winkelruimte (m²
wvo) tussen 2013 en 2016 per gemeente weergegeven.
Tabel 3.1a: Ontwikkeling detailhandelsaanbod (aantal winkels) per gemeente
Gemeente

2013

2016

Saldo

Dongen

118

112

-6

Gilze En Rijen

112

100

-12

Goirle

113

112

-1

Heusden

209

200

-9

Hilvarenbeek

85

82

-3

Loon Op Zand

158

143

-15

180

169

-11

1.081

1.050

-31

Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Hart van Brabant
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320

287

-33

2.376

2.255

-121





Het aantal winkels is in de regio Hart van Brabant sinds 2013 afgenomen met 121 winkels.
In elke gemeente is het aantal winkels afgenomen. In de gemeenten Waalwijk en Tilburg is
de afname van het aantal winkels in absolute zin het sterkst.
De afname van het aantal winkels kan met name worden verklaard door de afname van het
aantal zelfstandige ondernemers.

Tabel 3.1b: Ontwikkeling detailhandelsaanbod (m² wvo) per gemeente
Gemeente

2013

2016

Saldo

Dongen

34.131

34.619

+488

Gilze En Rijen

28.089

27.523

-566

Goirle

23.026

25.136

+2.110

Heusden

47.164

47.503

+339

Hilvarenbeek

23.946

22.895

-1.051

Loon Op Zand

45.025

43.868

-1.157

Oisterwijk

49.920

49.564

-356

Tilburg

292.492

290.266

-2.226

Waalwijk

117.886

112.421

-5.465

Hart van Brabant

661.679

653.795

-7.884





In de regio Hart van Brabant is de winkelruimte met bijna 7.900 m² wvo afgenomen. De
afname van de winkelruimte uit zich in bijna alle gemeenten, waarbij in de gemeente Waalwijk het aanbod in absolute zin het sterkt is afgenomen. Deze afname in Waalwijk kan worden verklaard door het verdwijnen van tuincentrum GroenRijk en de verkleining van enkele
winkels zoals Kwantum en Tapijtcentrum Nederland.
In de gemeente Goirle is het aanbod met ca. 2.100 m² wvo het sterkst toegenomen. Dit kan
met name verklaard worden door de vestiging van Doe-Het-Zelf Dump en enkele supermarktontwikkelingen (Albert Heijn en Emté). In de gemeenten Dongen en Heusden is het
aanbod beperkt toegenomen.

Deelconclusie ontwikkeling winkelaanbod
Het aantal winkels en aantal m² wvo in de regio Hart van Brabant is tussen 2013 en 2016 afgenomen. De afname van het aantal winkels kan met name worden verklaard door de afname
van het aantal zelfstandige ondernemers, terwijl de afname van het aantal m² wvo met name
verklaard kan worden door het verdwijnen van enkele grootschalige winkels, zoals V&D. De
afname van het winkelaanbod in de regio Hart van Brabant is in relatieve zin vergelijkbaar met
het landelijk gemiddelde.
Detailhandelsaanbod naar inwonertal
Het detailhandelsaanbod kan gerelateerd worden aan het aantal inwoners in de gemeente.
Door het aantal m² wvo per gemeente af te zetten tegen het aantal inwoners in de gemeente,
kan het aanbod op gemeenteniveau worden vergeleken met elkaar. In de navolgende figuur is
per gemeente het aantal m² wvo per 1.000 inwoners anno 2016 weergegeven. Daarnaast is ook
het regionaal totaal, het landelijk gemiddelde en het provinciaal gemiddelde opgenomen als
benchmark.
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Figuur 3.1: Detailhandelsaanbod (in m² wvo) per 1.000 inwoners per gemeente anno 2016





De winkelruimte in de regio Hart van Brabant is relatief beperkt ten opzichte van zowel het
landelijk als provinciaal gemiddelde. Overigens lag het aantal m² wvo per 1.000 inwoners in
de regio Hart van Brabant in 2013 ook al beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.
De gemeente Waalwijk heeft relatief (naar m² wvo per 1.000 inwoners) het meest omvangrijke winkelaanbod. Dit kan logisch verklaard worden door de aanwezigheid van relatief veel
(grootschalige en perifere) winkelruimte (Centrum Waalwijk en Zanddonk) dat ook een functie heeft voor inwoners buiten Waalwijk. Bovendien is er veel aantal m² wvo aanwezig op
Zanddonk.

Deelconclusie winkelaanbod in perspectief
De regio Hart van Brabant heeft momenteel relatief een beperkt winkelaanbod (aantal m² wvo
per 1.000 inwoners) ten opzichte van het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Schaalgrootte winkels
In de navolgende tabel is de gemiddelde schaalgrootte per winkel per gemeente weergegeven.
De gemiddelde schaalgrootte is afgezet tegen de cijfers uit 2013 en is bovendien vergeleken
met het landelijk en provinciaal gemiddelde.
Figuur 3.2: Gemiddeld aantal m² wvo per winkel per gemeente



De winkels in de regio Hart van Brabant hebben een gemiddelde schaalgrootte van 290 m²
wvo per winkel. Sinds 2013 is er in de regio sprake van schaalvergroting (+4%). Dit is kleiner dan de gemiddelde schaalgrootte van winkels in de provincie (308 m² wvo per winkel),
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maar nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde (289 m² wvo per winkel). De schaalvergroting van winkels past in het beeld van landelijke trends en ontwikkelingen.
In de gemeente Waalwijk is de gemiddelde omvang van de winkels met 392 m² wvo per
winkel het grootst, wat verklaard kan worden vanuit de aanwezigheid van Zanddonk (veel
grootschalig aanbod). In Goirle zijn de winkels gemiddeld het kleinst (224 m² wvo per winkel).
De trend schaalvergroting heeft zich tussen 2013 en 2016 het sterkt voorgedaan in de gemeenten Loon op Zand (+8%), Dongen (+7%), Oisterwijk (+6%), Waalwijk (+6%) en Heusden (+5%). In de gemeente Tilburg is de schaalvergroting met +2% slechts beperkt.
In de gemeente Hilvarenbeek is tussen 2013 en 2016 sprake van een beperkte schaalverkleining van -1%.

Deelconclusie ontwikkeling schaalgrootte winkels
De trend schaalvergroting in de regio Hart van Brabant heeft zich op een gelijke wijze als het
landelijk gemiddelde voorgedaan (+4%). De schaalgrootte van de winkels in de regio ligt rond
het landelijk gemiddelde, maar beneden het provinciaal gemiddelde.
Ontwikkeling detailhandel naar branche
In de navolgende figuur is de ontwikkeling van het detailhandelsaanbod (aantal winkels en aantal m² wvo) in de regio Hart van Brabant naar branche weergegeven.
Figuur 3.3: Ontwikkeling detailhandelsaanbod (tussen 2013 en 2016) regio Hart van Brabant naar branche
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Sinds 2013 is het detailhandelsaanbod zowel in aantal winkels (-5%) als aantal m² wvo (1%) afgenomen. De afname van het winkelaanbod heeft primair betrekking op het nietdagelijks aanbod. In de dagelijkse sector is tussen 2013 en 2016 sprake van een toename
van het aantal winkels (+2%) en het aantal m² wvo (+7%).
De toename van de dagelijkse sector heeft met name betrekking op het supermarktaanbod.
Sinds 2013 zijn er in de regio per saldo 3 nieuwe reguliere supermarkten bijgekomen, met
in 2016 totaal 107 supermarkten. Het vloeroppervlak is toegenomen van ca. 98.400 m² wvo
in 2013 naar ca. 106.400 m² wvo in 2016. Ook landelijk neemt het supermarktaanbod al jaren gestaag toe.
In de niet-dagelijkse sector is het aantal m² wvo van de warenhuizen aanzienlijk afgenomen
(-48%). Dit wordt primair verklaard door het verdwijnen van V&D uit Tilburg-centrum. Dit
beeld is op nationaalniveau ook terug te zijn. Wel is in veel plaatsen sprake van (toekomstige) herinvulling, zo ook in Tilburg.
Opvallend is verder de sterke relatieve toename van het aantal m² wvo in de branches
huishoudelijke- en luxeartikelen (+21%) en detailhandel overig (+58%). De toename van
huishoudelijke- en luxeartikelen kan worden verklaard door de komst van Action in Hilvarenbeek-centrum en de uitbreiding van Action in Waalwijk-centrum. De toename van de
overige detailhandel kan worden verklaard door de komst van enkele nieuwe zelfstandige
winkels, zoals The Box en Motorkleding Center in Tilburg en kringloopwinkel Van Alles Wè
in Dongen. De toename van het aanbod in deze branches is ook landelijk terug te zien.

Deelconclusie winkelaanbod naar branche
De dynamiek in de detailhandel in de regio Hart van Brabant op brancheniveau is groot. Conform landelijke trends en ontwikkelingen man het aanbod in de recreatieve (mode en luxe) en
vrije tijd (hobby en media) branches af. In sommige andere branches nam het aanbod toe,
zoals huishoudelijke artikelen (Action) en de dagelijkse sector (supermarkten). Deze toename
is eveneens vergelijkbaar met de landelijke dynamiek.
Ontwikkeling detailhandel naar winkelgebiedstype
De navolgende figuur geeft de ontwikkeling van het detailhandelsaanbod in de regio Hart van
Brabant naar winkelgebiedstypen weer. Wij baseren ons hier op de indeling zoals Locatus deze
heeft gedefinieerd. Hierin wordt door Locatus onderscheid gemaakt tussen vier hoofdtypen:
 Centraal: Het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats (centrum of binnenstad).
 Ondersteunend: Naast één centraal winkelgebied kunnen in een woonplaats een of meerdere ondersteunende winkelgebieden worden onderscheiden (stadsdeelcentrum, aanloopstraten, buurt- en wijkcentra, etc.).
 Overig: Onder de categorie 'overig' worden grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden verstaan (PDV-concentraties, GDV-concentraties, etc.).
 Verspreide bewinkeling: Alle verkooppunten die buiten (winkel)concentratiegebieden vallen, worden tot de verspreide bewinkeling gerekend.
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Figuur 3.4: Ontwikkeling detailhandelsaanbod (tussen 2013 en 2016) regio Hart van Brabant naar gebiedstype








In de centrale winkelgebieden van de regio Hart van Brabant is zowel het aantal winkels (7%) als het aantal m² wvo (-8%) afgenomen. Het verdwijnen van winkels in de centrumgebieden heeft geresulteerd in de toename van de leegstand in centrumgebieden (zie paragraaf 3.3). Slechts een deel is opnieuw ingevuld met nieuwe winkels, andere leegstaande
panden zijn ingevuld met niet-winkelfuncties, zoals horeca of ambachten.
Het aanbod in de ondersteunende winkelgebieden (buurt- en wijkcentra) is tussen 2013 en
2016 nagenoeg gelijk gebleven.
In de overige winkelgebieden (perifere concentraties) is het aanbod in aantal winkels en
aantal m² wvo aanzienlijk toegenomen (respectievelijk +37% en +7%). De forse relatieve
toename van het aantal winkels is bijna volledig te verklaren door de ontwikkeling van de
AaBe-Fabriek (dagelijkse artikelen).
Het aantal winkels op verspreide locaties is afgenomen (-9%). Het aantal m² wvo is daarentegen beperkt toegenomen (+1%). De afname van het aantal verspreide c.q. solitaire winkels kan worden verklaard vanuit de trend dat het economisch functioneren van dergelijke
winkels onder druk staat, zeker als de unieke trekkracht beperkt is.

Deelconclusie winkelaanbod naar winkelgebiedstype
Het winkelaanbod in de centrumgebieden (zowel in de kleinere als grotere kernen) van de
regio Hart van Brabant is afgenomen, terwijl het aantal m² wvo op verspreide locaties (buiten
reguliere winkelgebieden) beperkt is toegenomen. Landelijk nam het aantal m² wvo in zowel
centrale winkelgebieden als op verspreide locaties af.

3.3 Leegstand
In deze paragraaf wordt ingegaan op de leegstand in de regio Hart van Brabant. In bijlage 2 is
een uitgebreide definitieomschrijving van het begrip ‘leegstand’ opgenomen. De leegstandcijfers
zijn gebaseerd op Locatus. Locatus registreert een pand als leegstand indien het redelijkerwijs
de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of
consument gerichte dienstverlening zal terugkomen. Het begrip ‘leegstand’ heeft dus een bredere definitie dan alleen winkelleegstand. Omdat de categorie ‘leegstand’ niet uitsluitend winkels betreft, moet een correctiefactor worden toegepast om iets te kunnen zeggen over de winkelleegstand. De winkelleegstand wordt uitgedrukt in het leegstandspercentage, waarin dus een
correctiefactor is opgenomen.
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Ontwikkeling absolute leegstand (brede definitie)
In de navolgende tabel is de ontwikkeling van de absolute leegstand in aantal panden c.q. verkooppunten en m² wvo weergegeven per gemeente.
Tabel 3.2: Ontwikkeling absolute leegstand per gemeente
2013
Aantal

2016
m² wvo

panden

Aantal

Saldo
m² wvo

panden

Aantal

m² wvo

panden

Dongen

27

4.769

17

2.497

-10

-2.272

Gilze En Rijen

25

3.009

26

2.637

+1

-372

Goirle

21

4.758

23

3.771

+2

-987

Heusden

32

5.755

15

1.326

-17

-4.429

Hilvarenbeek

21

4.619

17

3.233

-4

-1.386

Loon Op Zand

12

1.531

19

3.789

+7

+2.258

Oisterwijk

39

9.825

37

9.440

-2

-385

Tilburg*

172

24.448

178

44.959

+6

+20.511

Waalwijk

51

8.488

51

9.162

0

+674

400

67.202

383

80.814

-17

+13.612

Hart van Brabant

* let op: de sterke toename van de leegstand wordt met name verklaard door het verdwijnen van V&D (8.000 m² wvo)







Op regionaal niveau is het aantal leegstaande panden afgenomen (17 panden), terwijl het
aantal m² wvo is toegenomen (+13.612 m² wvo). Deze toename wordt sterk veroorzaakt
door het verdwijnen van V&D en andere grootschalige panden in Tilburg. Als er vanuit gegaan wordt dat het V&D-pand wordt ingevuld, dan is de toename van de leegstand op regionaal niveau per saldo 5.612 m² wvo.
In absolute zin is de leegstand in de gemeente Heusden (zowel het aantal winkels als het
aantal m² wvo) het sterkst afgenomen. De afname van het aantal m² wvo kan worden verklaard door het verdwijnen van het leegstaande pand Thomas Edisonweg 4.
De leegstand in de gemeente Tilburg (aantal m² wvo) is, ook als het V&D-pand buiten beschouwing wordt gelaten, het sterkt toegenomen. Dit is logisch, omdat in absolute zin hier
ook de meeste commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca en dienstverlening) aanwezig zijn. Ook in de gemeente Loon op Zand is de leegstand toegenomen. Dit wordt met
name verklaard door de leegstand van enkele grootschalige panden in de periferie (met
name op De Kets).

Ontwikkeling relatieve leegstand
In de navolgende figuur is het leegstandspercentage (winkelleegstand) en de ontwikkeling
daarvan per gemeente weergegeven. Benadrukt moet worden dat deze cijfers zijn gebaseerd
op de Locatus-methodiek en enigszins kunnen afwijken van de feitelijke werkelijkheid.
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Figuur 3.5: Leegstandspercentages per gemeente 2013 en 2016







In de regio Hart van Brabant staat momenteel 7,3% van de winkels leeg en 7,6% van het
aantal m² wvo. De relatieve leegstand is in de regio ten opzichte van 2013 met name met
betrekking tot het aantal m² wvo met relatief veel procentpunten toegenomen (+1,3%), wat
bijna volledig wordt verklaard door de leegstand in de gemeente Tilburg. De leegstand in
Hart van Brabant is momenteel nagenoeg vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Het
aantal leegstaande winkels is echter beperkt ten opzichte van de provincie.
In de gemeenten Gilze en Rijen (10,3%), Goirle (9,1%) en Oisterwijk (9,0%) staan relatief
(ten opzichte van het winkelaanbod) de meeste winkels leeg. In Oisterwijk (11,3%), Tilburg
(9,4%) en Goirle (9,1%) staat relatief het meeste aantal m² wvo leeg.
Opvallend is de sterke afname van het aantal leegstaande winkels in enkele gemeenten,
zoals Heusden (-3,2%) en Dongen (-2,7%). Daarnaast is in enkele gevallen sprake van een
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toename van het aantal leegstaande winkels, zoals in de gemeenten Tilburg (+4,1%) en
Loon op Zand (+2,3%). De sterke toename van de leegstand (in m² wvo) in Tilburg wordt
met name verklaard door het verdwijnen van V&D (8.000 m² wvo) en andere grootschalige
panden. Zonder V&D is dit leegstandspercentage 7,8%. Op regionaal niveau betekent dit
dat dit leegstandspercentage daalt naar 6,9%, wat lager is dan zowel het landelijk als provinciaal gemiddelde.
In de gemeenten Heusden (-5,7%), Dongen (-3,9%), Goirle (-3,0%) en Hilvarenbeek (2,8%) is het aantal m² wvo leegstand in procentpunten de afgelopen jaren relatief fors afgenomen.

Type leegstand
De leegstand kan worden onderverdeel in drie verschillende typen:
 Aanvang/frictie: minder dan één jaar leeg
 Langdurig: één tot twee jaar leeg
 Structureel: twee jaar of langer leeg
In de navolgende figuur is de leegstand naar type in de regio Hart van Brabant vergeleken met
de provincie Noord-Brabant.
Tabel 3.3: Type leegstand Hart van Brabant (2016) ten opzichte van provincie Noord-Brabant
Hart van Brabant
Aandeel
Type leegstand

Noord-Brabant
Aandeel

Aandeel

Aandeel

Aantal

vkp

M² wvo

m² wvo

Aantal

vkp

M² wvo

m² wvo

Aanvang / frictie

134

35%

34.349

43%

876

33%

17.0504

33%

Langdurig

123

32%

25.751

32%

1.063

41%

209.560

40%

Structureel

126

33%

20.714

26%

685

26%

143.414

27%

Totale leegstand

383

100%

80.814

100%

2.624

100%

523.478

100%





In de regio Hart van Brabant staan de leegstaande verkooppunten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant relatief minder vaak langdurig leeg. Wel is de structurele leegstand
naar aantal verkooppunten in de regio Hart van Brabant bovengemiddeld.
In de regio Hart van Brabant is naar aandeel van het aantal m² wvo leegstand, relatief veel
leegstand van korte duur (aanvang/frictie), ten opzichte van de provincie. De langdurige en
structurele leegstand (in m² wvo) is in de regio Hart van Brabant relatief beperkt.

Deelconclusie leegstand algemeen
Het leegstaand aantal panden in de regio Hart van Brabant is afgenomen, met name in de
gemeenten Heusden, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Als dit wordt uitgedrukt in het leegstandspercentage is er per saldo sprake van een stabilisatie sinds 2013 en ligt het leegstaand
aantal winkels rond het landelijk gemiddelde en beneden het provinciaal gemiddelde. Het
leegstaand aantal m² wvo is zowel absoluut als relatief toegenomen, maar niet bovengemiddeld. De toename van het aantal m² wvo leegstand wordt bijna volledig verklaard door Tilburg.
Een groot deel van de leegstand in Tilburg wordt echter binnenkort ook weer heringevuld. In
veel andere kernen is het leegstaand aantal m² wvo juist afgenomen, zoals in de gemeenten
Heusden, Dongen, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Gilze en Rijen. De leegstand is in de
regio relatief van korte duur (minder dan (één jaar leeg). Het leegstaand aantal m² wvo in de
regio ligt beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.
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Ontwikkeling leegstand naar winkelgebiedstype
In de navolgende figuur is de ontwikkeling van de leegstand in de regio Hart van Brabant weergegeven naar winkelgebiedstypen.
Figuur 3.6: Leegstand (m² wvo) Hart van Brabant naar winkelgebiedstypen



De toename van het aantal m² wvo leegstand in de regio Hart van Brabant heeft volgens de
figuur met name betrekking op de centrale winkelgebieden, maar dit wordt bijna volledig
verklaard door Tilburg-centrum (+12.480 m² wvo). In alle andere hoofcentra van de kernen
is de leegstand (in aantal m² wvo) afgenomen, met uitzondering van Goirle, Waalwijk,
Kaatsheuvel, Gilze, Moergestel en Udenhout.

Deelconclusie leegstand naar winkelgebiedstype
De toename van het aantal m² wvo leegstand heeft zich met name gemanifesteerd in het centrum van Tilburg, maar dit wordt voor een groot deel binnenkort weer heringevuld (zoals bijvoorbeeld de voormalige panden van V&D en Mexx). In veel centrumgebieden is het aantal m²
wvo leegstand juist afgenomen. Op andere locaties is de omvang van de leegstand (aantal m²
wvo) nagenoeg stabiel gebleven. Per saldo betekent dit dat de leegstand in centrumgebieden
in de regio Hart van Brabant veelal niet aanzienlijk is verslechterd, maar soms zelfs verbeterd.
Landelijk bestaat juist het beeld dat in met name de middelgrote en kleinere steden de leegstand de afgelopen jaren is toegenomen. Desalniettemin is er nu wel een stabilisatie van de
leegstandstoename te zien op landelijk niveau. De komende jaren zal de leegstand naar verwachting in goed functionerende centra waarschijnlijk verder gaan afnemen, terwijl in de middelgrote en kleine centra die slecht functioneren de leegstand zal blijven toenemen.
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3.4 Regionaal leisure-aanbod
Leisure en de relatie met detailhandel
De regio Hart van Brabant kenmerkt zich door de sterke toeristische aantrekkingskracht, die
vooral bepaald wordt door de natuur (o.a. Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen), de
Efteling, de Beekse Bergen en het culturele aanbod in met name Tilburg. De vrijetijdseconomie
in de regio groeit jaarlijks met meer dan 7%. Met 14.000 banen, meer dan 2.100 ondernemingen en tien miljoen dagrecreanten op jaarbasis is de toeristische en recreatieve sector een
2
magneet voor de regionale economie .
Zowel dag- als verblijfsrecreatie speelt een nadrukkelijke rol in de regio. De bezoekers van buiten de regio doen ook aankopen bij winkels in de regio. Dit betekent dat het detailhandelsaanbod voor een deel ook functioneert op koopkracht van buiten de eigen regio. Met name Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk hebben naar verwachting een belangrijke toeristische aantrekkingskracht. Tilburg staat vooral bekend om haar culturele aanbod, waaronder het
Textielmuseum, Museum de Pont en de Schouwburg. Er is onvoldoende informatie beschikbaar
om de feitelijke impact van dag- en verblijfsrecreatie op detailhandel te kunnen benoemen. Navolgend is voor zowel de dagrecreatie als het verblijfstoerisme op basis van de beschikbare
informatie een inschatting gemaakt van de totale toeristische bestedingen in de detailhandel in
de regio Hart van Brabant. Benadrukt moet worden dat de cijfers slechts een indicatief beeld
geven van de werkelijkheid. De berekeningen zijn gebaseerd op verschillende aannames, omdat informatie beperkt beschikbaar is.
Economische betekenis dagrecreatie
De enige informatie met betrekking tot dagrecreatie in de regio Hart van Brabant staat op de
website van de regio. De regio telt ca. 10 mln. dagrecreanten op jaarbasis. Dit cijfer wordt echter niet verder toegelicht. Zo is het niet duidelijk in hoeverre dit bezoekers uit de regio zijn (binding) of van buiten de regio (toevloeiing). Waarschijnlijk heeft het grootste deel betrekking op de
Efteling (ca. 4,7 mln. bezoekers in 2015). Ook de Beekse Bergen trekt veel bezoekers op jaarbasis (ca. 900.000 bezoekers in 2015). Bezoekers van bijvoorbeeld de Efteling en de Beekse
Bergen zullen slechts voor een deel ook aankopen doen bij winkels in de regio Hart van Brabant, omdat een bezoekje aan deze attracties een dagactiviteit op zich is. Wel wordt, zeker door
de Efteling, meer ingezet op ‘short stay’. Dit betekent dat bezoekers langer verblijven via bijvoorbeeld een overnachting. Combinatiebezoek met een winkelcentrum ligt dan meer voor de
hand. We gaan er in de berekening vanuit, dat ca. de helft van de bezoekers van de Efteling en
de Beekse Bergen ook aankopen doet bij winkels in de regio (ca. 2,8 mln. bezoekers). Op jaarbasis blijft er een potentieel van ca. 7,2 mln. dagrecreanten over.
In de detailhandel wordt op jaarbasis in totaal € 5.035,- exclusief BTW per hoofd per jaar be3
steed (waarvan € 2.540,- in de dagelijkse sector en € 2.495,- in de niet-dagelijkse sector). Per
dag betekent dit dat er gemiddeld € 13,79 per hoofd wordt besteed. Bij 7,2 mln. dagrecreanten
betekent dit ca. € 99,3 mln. toeristische bestedingspotentie als gevolg van dagrecreatie. Als van
deze potentie 90% binnen de regio gebonden wordt, betekent dit ca. € 89,4 mln. omzet.

2
3

Bron: http://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/economie/leisure
Bron: Detailhandel.info, Omzetkengetallen 2015.
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Economische betekenis verblijfstoerisme
Cijfers met betrekking tot verblijfstoerisme ontbreken. Het CBS geeft echter wel enig inzicht in
verblijfstoerisme op COROP-niveau (Midden-Brabant). De COROP-regio Midden-Brabant omvat echter meer gemeenten dan de regio Hart van Brabant. Desalniettemin geeft het toch een
beeld van de betekenis van verblijfstoerisme in de regio. Bijlage 5 geeft inzicht in de methodiek
die is gebruikt om te komen tot bestedingen per hoofd.
In algemene zin zijn het aantal slaapplaatsen (kamers voor hotels, bron CBS) op basis van de
bezettingsgraad gedifferentieerd naar aantal overnachtingen per verblijfstype. Dit is gedaan op
basis van een inschatting. Vervolgens is per verblijfsvorm de gemiddelde besteding per persoon
berekend. Het resultaat is het totale toeristische bestedingspotentieel per COROP-gebied. Om
de betekenis van de bestedingen in het COROP-gebied Midden-Brabant in context te kunnen
plaatsen, is ook een berekening gemaakt voor de impact van het verblijfstoerisme in de andere
COROP-gebieden in de provincie Noord-Brabant. Om een zuivere vergelijking te kunnen maken is de absolute omzet gedeeld door het aantal inwoners per COROP-gebied. In de navolgende tabellen zijn de resultaten gepresenteerd.
Tabel 3.4a: Totaal toeristische bestedingen per COROP-regio per jaar (in € mln.)
Midden-Brabant

West-Brabant

Noordoost

Zuidoost

Dagelijkse sector

€ 19,3

€ 17,7

€ 16,2

€ 36,8

Niet-dagelijkse sector

€ 10,7

€ 10,5

€ 9,5

€ 21,0

Totaal detailhandel

€ 30,0

€ 28,2

€ 25,7

€ 57,8

Horeca

€ 6,4

€ 6,3

€ 5,7

€ 12,5



drankverstrekkers

€ 1,6

€ 1,5

€ 1,4

€ 3,0



fastservice

€ 1,7

€ 1,7

€ 1,5

€ 3,3



restaurants

€ 3,1

€ 3,1

€ 2,8

€ 6,2

Tabel 3.4b: Toeristische bestedingen per hoofd van de bevolking per jaar
Midden-Brabant

West-Brabant

Noordoost

Zuidoost

Dagelijkse artikelen

€ 41,2

€ 28,2

€ 25,0

€ 48,7

Niet-dagelijkse artikelen

€ 22,8

€ 16,9

€ 14,6

€ 27,8

Totaal detailhandel

€ 64,1

€ 45,1

€ 39,7

€ 76,5

Horeca

€ 13,6

€ 10,0

€ 8,7

€ 16,5



drankverstrekkers

€ 3,3

€ 2,4

€ 2,1

€ 4,0



fastservice

€ 3,6

€ 2,6

€ 2,3

€ 4,4



restaurants

€ 6,7

€ 4,9

€ 4,3

€ 8,1



In het COROP-gebied Midden-Brabant wordt naar schatting ca. € 30 mln. in de detailhandel
besteed, als gevolg van verblijfstoerisme. Alleen in COROP-regio Zuidoost ligt dit in absolute zin met € 57,8 mln. hoger.
Verblijfstoerisme heeft ook impact op het horeca-aanbod. In de COROP-regio MiddenBrabant wordt ca. € 6,4 mln. besteed in de horeca door verblijfstoeristen.
Per hoofd van de bevolking is de impact van bestedingen in de detailhandel door verblijfstoeristen in de COROP-regio Zuidoost met € 76,5 het grootst. De impact van verblijfstoerisme op de detailhandel in de regio Midden-Brabant is met € 64,1 eveneens groot.
In de COROP-regio Midden-Brabant wordt ca. € 13,6 per hoofd besteed in de horeca door
verblijfstoeristen.






Hoofdstuk 3

Deelconclusie economische impact toerisme
Het detailhandelsaanbod in de regio Hart van Brabant functioneert voor een deel op toeristische koopkracht (zowel dagrecreanten als verblijfstoeristen). Vooral dagrecreanten besteden
naar schatting relatief veel bij winkels in de regio (raming: € 89,4 mln.). Dit zijn toeristen die
bijvoorbeeld een dagje gaan winkelen, of het bezoek aan de Efteling of de Beekse Bergen
combineren met winkelen. De economische impact van verblijfstoeristen in de regio Hart van
Brabant op de detailhandel is beperkter (raming: € 30,0 mln. in de COROP-regio).
Horeca-aanbod
In de navolgende figuur is het horeca-aanbod in de regio Hart van Brabant per 1.000 inwoners
naar gemeente weergegeven. Het aanbod per 1.000 inwoners anno 2017 is vergeleken met het
aanbod anno 2013.
Figuur 3.7: Horeca-aanbod regio Hart van Brabant








De regio Hart van Brabant kent relatief een beperkt horeca-aanbod ten opzichte van het
provinciaal en landelijk gemiddelde. Het horeca-aanbod in de regio is sinds 2013 toegenomen, wat vergelijkbaar is met de landelijke trend.
Het horeca-aanbod is in de gemeenten Oisterwijk (3,4 horecavestigingen per 1.000 inwoners) en Hilvarenbeek (3,3 horecavestigingen per 1.000 inwoners) anno 2016 relatief ruim.
In Hilvarenbeek is het horeca-aanbod de afgelopen jaren ook het sterkt toegenomen.
In de overige gemeenten van de regio Hart van Brabant ligt het horeca-aanbod beneden
het provinciaal en landelijk gemiddelde.
In vrijwel alle gemeenten is sinds 2013 het aantal horecagelegenheden toegenomen. Dit is
conform het landelijke beeld (minder winkels, meer horeca).

3.5 Economisch functioneren
Door de Rabobank zijn gegevens verstrekt over de koopkrachtbinding en koopkrachttoevloeiing
in de tot de regio Hart van Brabant behorende gemeenten. De koopkrachtbinding is het deel
van de bestedingen dat door de inwoners in een gemeente bij de daar gevestigde winkels gedaan wordt en de koopkrachttoevloeiing is het aandeel van de omzet van die winkels dat van
buiten de gemeente komt. De cijfers zijn gebaseerd op de PIN-transacties van de bank en hebben betrekking op de jaren 2009 en 2014.
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Opgemerkt moet worden dat de PIN-transacties van andere banken niet zijn meegenomen en
daardoor de bestedingen door veel buitenlanders ook niet. Dit is voor Hart van Brabant met
name van belang omdat de koopstroom vanuit België daarmee niet in beeld is. De gegevens
geven geen inzicht in de bestemming van de koopkrachtafvloeiing vanuit de afzonderlijke gemeenten of de herkomst van de koopkrachttoevloeiing naar de gemeenten. Bij diverse gemeenten is er sprake van een sterke, veelal niet verklaarbare stijging of daling in de koopkrachtbinding tussen 2009 en 2014. Ook geven de koopstroomgegevens voor 2014 in enkele gemeenten
een onrealistisch beeld van het functioneren van de detailhandel. Door de beperkingen van de
Rabobank-gegevens kunnen wij niet voldoende betrouwbare uitspraken doen over het economisch functioneren van het winkelaanbod in de regio Hart van Brabant. Hierdoor zijn deze gegevens niet opgenomen in onderhavige foto.

3.6 Consumenten draagvlak
Bevolkingsontwikkeling
In de navolgende figuur is de ontwikkeling van het aantal inwoners per gemeente in de regio
Hart van Brabant weergegeven.
Figuur 3.9: Bevolkingsontwikkeling tussen 2013 en 20164
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In de regio Hart van Brabant is het aantal inwoners sinds 2013 toegenomen tot ruim
440.000 inwoners in 2016 (+3,3%). De toename van het aantal inwoners in absolute zin
heeft met name in de gemeenten Tilburg (+10.850 inwoners) en Waalwijk (+1.380 inwoners) plaatsgevonden.
In relatieve zin is het aantal inwoners in Goirle met 3,5% fors toegenomen. In de gemeente
Dongen, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk is het aantal inwoners de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven.

Bron: Huidig inwonertal o.b.v. CBS Statline, kerncijfers wijken en buurten 2016.
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Bevolkingsprognose
In de navolgende tabel is de bevolkingsprognose per gemeente weergegeven. De prognose is
gebaseerd op de Bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant,
actualisering 2014. In de kolommen ‘saldo’ is de absolute en procentuele bevolkingsgroei/krimp
tussen 2016 en 2030 weergegeven.
Tabel 3.5: Bevolkingsprognose regio Hart van Brabant
Gemeente

2016

2020

2025

2030

Dongen

25.413

25.565

25.555

Gilze En Rijen

26.152

26.755

27.240

Goirle

23.111

23.455

23.485

Heusden

43.274

44.060

44.700

Hilvarenbeek

15.164

15.245

Loon Op Zand

22.929

Oisterwijk

25.835

Tilburg
Waalwijk
Hart van Brabant



Saldo

Saldo (%)

25.385

-28

-0,1%

27.650

+1.498

5,7%

23.290

+179

0,8%

45.225

+1.951

4,5%

15.290

15.260

+96

0,6%

23.115

22.995

22.745

-184

-0,8%

25.940

26.015

25.975

+140

0,5%

212.941

215.890

220.675

225.290

+12.349

5,8%

47.021

47.450

48.130

48.670

+1.649

3,5%

441.840

447.475

454.085

459.490

+17.650

4,0%

Tot 2030 zal het aantal inwoners in de regio Hart van Brabant toenemen met ca. 17.650
inwoners (+4%). Deze toename uit zich met name in de gemeenten Tilburg, Heusden, Gilze
en Rijen en Waalwijk.

Deelconclusie consumenten draagvlak
Het aantal inwoners in de regio Hart van Brabant neemt al jaren gestaag toe. Tot 2030 zal het
aantal inwoners met 17.650 inwoners verder toenemen, wat betekent dat het consumentendraagvlak voor detailhandel (toename bestedingspotentieel) verder toeneemt. Op basis van de
huidige bestedingscijfers per hoofd in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector ontstaat er door
de bevolkingsgroei tot 2030 ca. € 88,9 mln. meer bestedingspotentieel. Als we uitgaan van een
gemiddeld ingeschatte koopkrachtbinding op fysieke winkels binnen de regio van 80%, dan
ontstaat er alleen als gevolg van de bevolkingstoename ruimte voor ca. 23.000 m² wvo extra
detailhandel.

3.7 Plannen en initiatieven
Navolgend is een overzicht opgenomen met daarin de harde en zachte plannen ten aanzien
van detailhandelsontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Benadrukt moet worden dat dit
overzicht niet gelijk staat aan de plannen en initiatieven die regionaal moet worden afgestemd.
Het grootste deel van de plannen en initiatieven in het navolgende overzicht hebben een lokaal
karakter en zullen geen regionale afstemming vereisen.
Tabel 3.6a: Criteria harde/zachte plannen

Hard

Zacht
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Privaatrechtelijk

Planologisch



(principe)besluit B&W



Ontwerp bestemmingsplan



Getekende overeenkomst



Vastgesteld bestemmingsplan



Onherroepelijk bestemmingsplan



Idee of voorstel



Geen afspraak (slechts informatie)



Mondelinge afspraak

Tabel 3.6b: plannen en initiatieven
Gemeente

Tilburg

Planinitiatief

Aantal m² programma

Planstatus

m² bvo

m² wvo

4.000

3.000*

Hard

5.000

3.750*

Hard

5.000

3.750*

Hard

200

150*

Hard

Spoorzone: In het bestemmingsplan Spoorzone is ca. 10.000 -

2.945 –

2.500 -

Hard

15.000 m² detailhandel opgenomen. Dit is deels ingevuld. In de

10.000*

7.500

500

375*

Hard

1.800*

1.350

Hard

2.500

1.875*

Hard

4.500

3.375*

Hard

200

150*

Hard

1.650

1.250*

Hard

2.350*

1.750

Hard

18.600*

14.000

Hard

Centrum Berkel-Enschot: relocatie en herontwikkeling centrum. Het oude centrum Eikenbosch wordt gesloopt en verplaatst
naar de locatie Koningsoord. Per saldo is sprake van een uitbreiding van ca. 4.000 m² bvo detailhandel.
Binnenstad: Uitbreiding van het winkelaanbod in de binnenstad.
Dit betreft met name de komst van Primark. Plint SK 1 en herinrichting V&D, Pieter Vreedeplein en Emma-passage wordt
volgens saldo nul benadering ingevuld.
Wagnerplein: Uitbreiding en modernisering Wagnerplein. Het
betreft een uitbreiding van de detailhandel met per saldo 5.500
m² bvo.
Paletplein: Uitbreiding Paletplein ten behoeve van Aldi met ca.
200 m² bvo. Het aantal winkels wordt kleiner. Albert Heijn reeds
gerealiseerd.

Jan Heijstraat en Burg. Bechtweg ligt ca. 7.500 m² wvo onbenutte plancapaciteit voor detailhandel.
Reeshof: Ten zuiden van het station nog 500 m² detailhandel,
hoofdzakelijk niet-dagelijks. Noordzijde reeds 1.000 m² gerealiseerd en niet volledig bezet.
Groene Kamer: Het programma van de Groene Kamer biedt in
totaal ca. 19.000 m² bvo ruimte voor verschillende functies. Het
betreft ca. 1.350 m² wvo in de dagelijkse sector.
Karwei: Verplaatsing Karwei Von Suppestraat en uitbreiding
tuincentrum Overvecht. Per saldo gaat het om een uitbreiding
van ca. 2.500 m² bvo.
Stappegoor: Realisatie van een XL-supermarkt op Stappegoor
van ca. 4.500 m² bvo. Planologisch gereed. Realisatie nog niet
gestart.
Aldi Kanaalzone/Zuid: Verplaatsing van autobedrijf Renova van
de Kanaalzone naar Kempenbaan, dit is saldo nul. Verplaatsing
en beperkte uitbreiding Aldi van Spoordijk naar de locatie van
Renova aan de Ringbaan Oost. Uitbreiding van per saldo ca.
200 m² bvo.
Aldi Tilburg-Noord: Verplaatsing Aldi en overige winkels van
Bernardusplein naar Reitse Hoevenstraat. Per saldo ca. 1.650
m² bvo uitbreiding van de detailhandel.
Dongen

Windmolenweg 3: Onbenutte plancapaciteit voor detailhandel
van ca. 1.750 m² wvo.
Van Cranenbroek: Van Cranenbroek is voornemens haar
huidige winkel van ca. 8.000 m² wvo te verplaatsen en fors uit te
breiden op een andere locatie op bedrijventerrein Tichelrijt. De
beoogde nieuwe winkel krijgt een omvang van 22.000 m² wvo en
de

huidige

winkel

zijn/afhaalcentrum.
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Gemeente

Gilze en Rijen

Planinitiatief

Centrumplan Gilze: In het centrumplan wordt een verplaatsing

Aantal m² programma

Planstatus

m² bvo

m² wvo

350

260*

Hard

2.100*

1.650

Hard

n.b.

n.b.

Hard

1.500

1.030

Hard

-

-

Hard

n.b.

n.b.

Hard

600*

450

Hard

330*

250

Hard

560*

425

Zacht

en modernisering van een reeds in Gilze aanwezige supermarkt
voorzien. De supermarkt krijgt een omvang van maximaal 1.700
m² bvo. Daarnaast is plaats voor enkele dagwinkels en ondersteunde niet-winkelfuncties. Per saldo is de toename van detailhandel beperkt.
Centrumplan Rijen: Het plan Oostwand Wilhelminaplein voorziet in de toevoeging van nieuwe commerciële ruimten tegenover
De Laverije. Hierin wordt ook de verplaatsing van een supermarkt beoogd, met een maximale toevoeging van per saldo 450
m² wvo.
Heusden

Centrum Vlijmen: herontwikkeling centrumgebied. Bouw is
momenteel gestart. Naar verwachting is de herontwikkeling eind
2017 gereed.
Aldi Drunen: Aldi is voornemens te verplaatsen en te moderniseren naar een locatie net buiten het centrum (locatie Dillenburg). Het achterblijvende pand blijft de centrumbestemming
behouden, maar de aanduiding supermarkt verdwijnt. De Aldi
krijgt een omvang van 1.500 m² bvo. Waarschijnlijk gaat dit om
ca. 1.030 m² wvo.

Loon op Zand

Centrum Loon op Zand: Herinrichting verkeer en openbare
ruimte Oranjeplein/Kerkstraat is momenteel in uitvoering.
Centrum Kaatsheuvel: Ontwikkeling ‘Bruisend Dorpshart'.
Onder de noemer ‘Winkelhart’ worden de fysieke en functionele
relaties versterkt met het kernwinkelgebied - het gebied rondom
de Hoofdstraat, Peperstraat en Schotsestraat - dat wordt gerevitaliseerd.

Waalwijk

Centrum Sprang Capelle: Herontwikkeling Raadhuisplein
(centrum Vrijhoeve). In totaal wordt er ca. 2.260 m² bvo nieuwe
winkelruimte gerealiseerd. Ca. 1.300 m² bvo is gereserveerd
voor de modernisering van Emté. Per saldo gaat het om een
toevoeging van maximaal 450 m² wvo.
Emté Grotestraat: Emté is voornemens de vestiging te verplaatsen en uit te breiden naar het terrein van garagebedrijf
Appels aan de Laageindsestoep. De supermarkt wordt maximaal
2.000 m² bvo. De huidige supermarktmeters worden uit de markt
genomen. Het gaat om een uitbreiding van per saldo 250 m²
wvo.
Lidl Dr. Kuyperlaan: Lidl beoogt een modernisering en uitbreiding van het huidige winkelcentrum tot 2.068 m² bvo. De Lidlsupermarkt zal worden vergroot tot 1.550 m² wvo. Per saldo gaat
het om een toevoeging van maximaal 425 m² wvo.
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Gemeente

Planinitiatief

Oisterwijk

Centrum: Lidl is voornemens de huidige vestiging buiten het

Aantal m² programma

Planstatus

m² bvo

m² wvo

425*

320

Hard

n.b.

n.b.

Hard

55.110 –

41.660 –

62.165

46.660

centrum aan de Gemullenhoekenweg te verplaatsen naar het
centrum op de Boerenbond-locatie. De supermarkt beoogt een
omvang van maximaal 1.200 m² wvo, wat neer komt op een
uitbreiding van per saldo 320 m² wvo.
Centrum: Emté zal uit het centrum verdwijnen. Het pand wordt
heringevuld door Jumbo, wat waarschijnlijk ook een modernisering zal betekenen.
KVL-terrein: Het KVL-terrein zal worden herontwikkeld tot een
multifunctioneel gebied waar wonen, werken, leisure en detailhandel centraal staat.
Totaal

* er is gebruik gemaakt van een omrekenfactor tussen BVO:WVO met de factor 100:75

Deelconclusie plannen en initiatieven
In de regio Hart van Brabant zijn diverse plannen en initiatieven van winkelontwikkelingen,
waarvan het overgrote deel een harde planstatus heeft. In totaal wordt mogelijk ca. 41.500 tot
46.500 m² wvo detailhandel toegevoegd. Als gevolg van de bevolkingsgroei in de regio ontstaat er theoretisch ca. 23.000 m² wvo extra ruimte voor detailhandel. Er worden op regioniveau per saldo dus de komende jaren aanzienlijk meer detailhandelsmeters toegevoegd, dan
feitelijk mogelijk is als gevolg van de toename van de eigen inwoners. Dit betekent dat het
aanbod meer koopkracht van buiten de regio moet aantrekken en/of een hogere koopkrachtbinding moet behalen om rond het gemiddelde te kunnen blijven functioneren. Als dit niet lukt,
zal het aanbod in de regio minder goed gaan functioneren. De gemiddelde vloerproductiviteit
komt meer onder druk te staan als alle plannen en initiatieven worden uitgevoerd. De kans op
het verdwijnen van aanbod neemt daardoor toe. Als het winkels op vanuit de (beoogde) detailhandelsstructuur bezien slechte locaties betreft, hoeft dit echter niet negatief te zijn.
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4.

DE REGIONALE DETAILHANDELSSTRUCTUUR
4.1 Inleiding
In de regio Hart van Brabant zijn vele winkelgebieden met verschillende verzorgingsfuncties
aanwezig. Vanuit de regio bezien zijn met name de winkelgebieden met een regionale of bovenlokale verzorgingsfunctie relevant, omdat deze vaak gemeentegrens overschrijdende effecten hebben. Dit betekent dat ook bezoekers uit andere gemeenten worden getrokken. In dit
hoofdstuk is de huidige regionale detailhandelsstructuur bepaald, waarbij de winkelgebieden
met een regionale of bovenlokale betekenis zijn gecategoriseerd op basis van de verzorgingsfunctie.

4.2 Regionale hoofdstructuur
In samenspraak met de individuele gemeenten van de regio Hart van Brabant, zijn de relevante
winkelgebieden voor de onderhavige detailhandelsfoto bepaald. Deze winkelgebieden zijn gecategoriseerd op basis van de primaire verzorgingsfunctie van het desbetreffende winkelgebied.
Dit betekent dat rekening is gehouden met het gebied waar het grootste deel van de koopkracht
vandaan komt. In de navolgende tabel en het navolgende kaartbeeld is de huidige hiërarchie
van de regionale detailhandelsstructuur in de regio Hart van Brabant weergegeven.
Tabel 4.1: Regionale hoofdstructuur
Verzorgingsfunctie

Winkelgebied

Regionaal verzorgend centrum (200 - 400 winkels)

Centrum Tilburg

Beperkt regionaal verzorgend centrum (100 - 200 winkels)

Centrum Waalwijk

Centrum Oisterwijk

Lokaal verzorgend centrum (50 - 100 winkels)

Centrum Kaatsheuvel

Centrum Drunen

Centrum Dongen

Centrum Rijen

Centrum Goirle
Lokaal verzorgend centrum (5 - 50 winkels)

Centrum Hilvarenbeek

Centrum Moergestel

Centrum Vlijmen

Centrum Waspik

Centrum Heusden

Centrum Loon op Zand

Centrum Udenhout

Centrum Sprang Capelle

Centrum Gilze

Centrum Diessen

Centrum Berkel Enschot
Bovenlokaal verzorgend wijkcentrum

Westermarkt

Heyhoef

Wagnerplein
Regionaal verzorgend perifeer cluster

Zanddonk

Beperkt regionaal verzorgend perifeer cluster

Vossenberg-Oost

Keukenboulevard

AaBe Fabriek

heuvel

Lokaal verzorgend perifeer cluster

Sprendlingenpark
Bosscheweg

Solitaire winkel met regionale trekkracht
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Van Cranenbroek

Kaats-

Figuur 4.1: Regionale hoofdstructuur
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Toelichting op de regionale hoofdstructuur
De winkelcentra binnen de regionale hoofdstructuur zijn gecategoriseerd op basis van 9 verschillende winkelgebiedstypen met ieder een eigen verzorgingsfunctie en definitie. Navolgend
wordt dit verder toegelicht.
 Regionaal verzorgend centrum (200 - 400 winkels): Het centrum van Tilburg heeft een
regionaal verzorgende functie en staat bovenaan de regionale hiërarchie. De mix van winkels (met name in modische branches), leisure, horeca en cultuur, zorgt voor een hoge beleving. De consument gaat hier heen voor een dagje uit. Kijken en vergelijken staat centraal. Tilburg-centrum heeft primair een functie voor de inwoners van de eigen gemeente,
maar heeft daarnaast een functie voor de hele regio.
 Beperkt regionaal verzorgend centrum (100 - 200 winkels): De centra van Waalwijk en
Oisterwijk, zijn qua omvang kleiner dan het centrum van Tilburg. De beperktere omvang
zorgt er voor dat het verzorgingsgebied ook kleiner is. Desalniettemin hebben beide centra
eveneens een belangrijke recreatieve functie, maar speelt het boodschappen doen ook een
rol. Waalwijk-centrum heeft met name een verzorgingsfunctie voor het noordelijke deel van
de regio en heeft primair een recreatieve functie, met aanvullend boodschappen doen voor
de eigen inwoners. Oisterwijk-centrum heeft primair een functie voor de omliggende kernen,
maar trekt vanwege de uniciteit van het aanbod en de sfeer ook bezoekers van verder weg.
 Lokaal verzorgend centrum (50 - 100 winkels): De grotere winkelcentra (50 – 100 winkels) met primair een lokaal verzorgende functie hebben primair een boodschappenfunctie
met aanvullend recreatief winkelaanbod. Het betreft de hoofdcentra van Kaatsheuvel, Dongen, Goirle, Drunen en Rijen. Primair bedienen deze centra de inwoners uit de eigen kern
en eventueel de omliggende (kleinere) kernen. Het boodschappen doen met efficiënt recreatief winkelen staat hier voor de consument centraal. Voor beleving en het uitgebreid recreatief winkelen gaat men eerder naar de centra van Waalwijk, Oisterwijk en Tilburg.
 Lokaal verzorgend centrum (5 - 50 winkels): De kleinere winkelcentra (5 – 50 winkels)
met een lokaal verzorgende functie hebben primair een boodschappenfunctie. Vaak is er
ook niet-dagelijks winkelaanbod aanwezig, maar dit staat veelal in het verlengde van het
dagelijkse aanbod. Het betreft de centra van de kernen Hilvarenbeek, Vlijmen, Heusden,
Udenhout, Gilze, Berkel Enschot, Moergestel, Waspik, Loon op Zand, Sprang Capelle en
Diessen.
 Bovenlokaal verzorgend wijkcentrum: De grotere wijk-/stadsdeelcentra Westermarkt,
Wagnerplein en Heyhoef hebben primair een verzorgingsfunctie voor het eigen stadsdeel.
De boodschappenfunctie staat centraal, maar de centra bieden ook de mogelijkheid voor efficiënt recreatief winkelen. Qua type bestaan overeenkomsten met lokaal verzorgende centra. Het verschil is dat de bovenlokale wijkcentra onderdeel van een grote stad zijn (Tilburg).
De invloedsfeer is bovenlokaal, omdat vanwege de aard en omvang er ook bezoekers van
buiten getrokken worden.
 Regionaal verzorgend perifeer cluster: Zanddonk heeft een regionale verzorgingsfunctie.
Het verzorgingsgebied omvat primair het noordelijke deel van de regio Hart van Brabant
(boven Tilburg). Door de aanwezigheid van onder andere grootschalige concentraties in ‘sHertogenbosch, Breda en Son en Breugel staat de regionale verzorgingsfunctie voor Zanddonk wel enigszins onder druk.
 Beperkt regionaal verzorgend perifeer cluster: Vossenberg-Oost, AaBe-Fabriek en de
Keukenboulevard zijn getypeerd als beperkt regionaal verzorgende perifere clusters. Vossenberg-Oost en de Keukenboulevard hebben primair een verzorgingsfunctie voor een beperkte regio, maar door de aanwezigheid van enkele (boven)regionale trekkers worden ook
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bezoekers van verder weg aangetrokken. De AaBe-Fabriek met name een functie voor Tilburg zelf.
Lokaal verzorgend perifeer cluster: Het Sprendlingenpark in Oisterwijk heeft primair een
functie voor de eigen kern. In beperkte mate zullen de omliggende dorpen ook georiënteerd
zijn op dit perifeer cluster.
Solitaire winkel met regionale trekkracht: Van Cranenbroek is de enige winkel in de regio met een solitaire ligging, maar wel een zeer sterke autonome aantrekkingskracht. Van
Cranenbroek trekt doorgaans bezoekers uit een regio binnen ca. 30 autominuten.

4.3 Profiel winkelgebieden
Om het toekomstperspectief per winkelgebied te kunnen bepalen is inzicht in het profiel noodzakelijk. Hiermee wordt primair de branchering van het winkelgebied bedoeld, maar ook kwalitatieve kenmerken, zoals bereikbaarheid, parkeren, segmentatie, situering, etc. De overige kenmerken die van invloed zijn op het profiel zijn opgenomen in de weerbaarheidsscans in de bijlage met factsheets. In de navolgende tabel is het winkelaanbod naar dagelijks en niet-dagelijks
per winkelgebied in de regio Hart van Brabant weergegeven.
Tabel 4.2: Verdeling aantal m² wvo detailhandel naar dagelijks en niet-dagelijkse sector
Verzorgingsfunctie

Winkelgebied

m² wvo

m² wvo

Regionaal verzorgend centrum

Centrum Tilburg

7.607

53.899

61.506

Beperkt regionaal verzorgend

Centrum Waalwijk

5.111

26.348

31.459

centrum (100 - 200 winkels)

Centrum Oisterwijk

4.919

12.012

16.931

Lokaal verzorgend centrum

Centrum Kaatsheuvel

5.835

10.533

16.368

(50 - 100 winkels)

Centrum Dongen

5.775

10.666

16.441

Centrum Goirle

4.103

6.448

10.551

Centrum Drunen

4.850

5.827

10.677

Centrum Rijen

6.166

4.464

10.630

Lokaal verzorgend centrum

Centrum Hilvarenbeek

3.372

5.832

9.204

(5 - 50 winkels)

Centrum Vlijmen

3.366

4.584

7.950

526

1.469

1.995

Centrum Udenhout

1.850

3.236

5.086

Centrum Gilze

2.152

2.596

4.748

Centrum Berkel Enschot

2.362

1.496

3.858

Centrum Moergestel

1.786

2.501

4.287

Centrum Waspik

1.982

1.908

3.890

Centrum Loon op Zand

1.494

800

2.294

Centrum Sprang Capelle

1.234

421

1.655

Centrum Diessen

1.438

1.500

2.938

Bovenlokaal verzorgend

Westermarkt

4.858

8.257

13.115

wijkcentrum

Wagnerplein

4.550

2.720

7.270

Heyhoef

4.656

3.106

7.762

Zanddonk

1.228

55.800

57.028

dagelijks

Totaal

niet-dagelijks

detailhandel

(200 - 400 winkels)

Centrum Heusden

Regionaal verzorgend
perifeer cluster
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Verzorgingsfunctie

Winkelgebied

Beperkt regionaal verzorgend

Vossenberg-Oost

perifeer cluster

AaBe Fabriek

m² wvo

m² wvo

dagelijks

Totaal

niet-dagelijks

detailhandel

-

27.816

27.816

2.853

22.821

25.674

-

11.750

11.750

907

6.841

7.748

-

7.088

7.088

Keukenboulevard Kaatsheuvel
Lokaal verzorgend

Sprendlingenpark

perifeer cluster

Bosscheweg

Solitaire winkel met regionale

Van Cranenbroek

trekkracht

4.4 Perspectief winkelgebieden
Navolgend is per winkelgebied het profiel en het toekomstperspectief bepaald. Het profiel is
gebaseerd op de drie centrale bezoekmotieven: boodschappen doen, recreatief winkelen en
doelgericht (zie navolgende figuur). Per centrum is middels het icoon aangegeven wat het profiel is. Hoe groter het icoon, hoe belangrijker het bezoekmotief. Het toekomstperspectief is op
basis van een stoplichtmodel aangegeven. Hierin worden drie perspectieven onderscheiden:
weerbaar, onzeker en kwetsbaar (zie navolgende figuur).
Figuur 4.2: Winkelgebiedsprofielen en stoplichtmodel

Boodschappen: Het draait om de aankopen van de consument voor het primaire
levensonderhoud. Deze aankopen worden met een hoge frequentie gedaan en
veelal in de nabijheid van de woonomgeving.
Recreatief: Kijken en vergelijken staan centraal. De consument wil veel keuzemogelijkheden hebben en worden geprikkeld om (impuls)aankopen te doen. Deze
aankopen worden met een wisselende frequentie gedaan en de consument is
bereid een grotere afstand af te leggen.
Doelgericht: Het betreft (duurzame en/of vervangings-)aankopen die met een
lage frequentie en veelal doelgericht worden gedaan. De consument is bereid om
een grote afstand af te leggen.
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Weerbaar: Het winkelgebied is toekomstbestendig

Onzeker: De toekomst van het winkelgebied is onzeker

Kwetsbaar: Als er geen veranderingen plaatsvinden, zal de leegstand toenemen
en neemt het perspectief verder af

Bepaling perspectief winkelgebied: indicatoren
Het perspectief per winkelgebied is bepaald aan de hand van enkele indicatoren. Per indicator
is een score gegeven (+, +/- of -). Bij een + is er sprake van een positieve beoordeling van de
meerderheid van de deelaspecten, bij – van een negatieve beoordeling van de deelaspecten en
bij +/- houden de negatieve en positieve beoordelingen zich min of meer in evenwicht of is het
onderdeel niet van toepassing. In z’n algemeenheid gaat het bij de beoordeling om een ‘per
saldo’ beoordeling met meerdere aspecten die deel uitmaken van de genoemde indicator. Een
deel van de score per indicator kan verklaard worden op basis van de factsheets per centrumgebied (zie factsheetrapportage).
De beoordeling betreft de bijdrage van het aspect aan het functioneren van het winkelgebied als
geheel en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de consumentenverzorging. Navolgend
zijn de belangrijkste indicatoren gedefinieerd die betrekking hebben op de huidige situatie:
 Ligging: Het gaat hierbij om de afstand van het winkelcentrum tot het meest nabije winkelcentrum van een gelijkwaardig of hoger verzorgingsniveau. Naast afstand speelt ook de
aard van de verbinding een rol en de aard/kwaliteit van het andere winkelcentrum.
 Bereikbaarheid: Dit betreft de autobereikbaarheid van het winkelcentrum vanuit het primaire verzorgingsgebied. Bij een perifere ligging in een kern wordt de bereikbaarheid negatiever beoordeeld dan bij een centrale ligging. Verder speelt de aanhaking bij de hoofdwegenstructuur een rol.
 Parkeren: Deelaspecten hierbij zijn de omvang van de parkeercapaciteit, spreiding, locatie
binnen het winkelgebied, comfort, betaald of niet betaald parkeren en waar relevant de verwijzing.
 Aanbod: Deelaspecten zijn: Omvang van het winkelaanbod, branchering, mix met andere
publieksgerichte voorzieningen (o.a. horeca), aanwezigheid bijzondere aanbieders en segmenten.
 Leegstand: Het beoordelingscriterium is hier of de leegstand meer, minder of min of meer
gelijk aan het gemiddelde voor de referentie kernen is. het gaat daarbij om zowel het aantal
panden als de verkoopruimte. Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van de leegstand.
 Omgevingskwaliteit: Centraal hierbij staat de winkelomgeving, het verblijfsklimaat. Deelaspecten zijn inrichting een aankleding van de openbare ruimte, uitstraling van de panden
(gevelbeeld), mate van spreiding/concentratie van de voorzieningen en looproutes.
 Toerisme: Mate waarin het winkelgebied kan profiteren van toeristisch-recreatieve bezoekers door de nabijheid tot grotere verblijfsaccommodaties en/of toeristisch-recreatieve at-
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tracties, dan wel de autonome aantrekkingskracht door een bijzondere omgevingskwaliteit,
bijvoorbeeld een historische ambiance en/of de aanwezigheid van bijzondere publiekstrekkers (bijvoorbeeld een museum)
De navolgende indicatoren hebben betrekking op een toekomstige ontwikkeling/prognose en
zijn van invloed op het toekomstperspectief van een winkelgebied:
 Bevolkingsgroei: Gaat het aantal inwoners toenemen, dalen of min of meer gelijk blijven.
 Plannen: Mate waarin er plannen/initiatieven bestaan voor versterking van het winkelcentrum, gerelateerd aan de noodzaak/wenselijkheid van versterking.
 Trends: Mate waarin de algemene, landelijke trends en ontwikkelingen in vraag- en aanbod
positief of negatief zijn voor het betreffende type winkelgebied (zie bijlage 3).
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4.4.1 Regionaal verzorgend centrum (200 - 400 winkels)
Winkelgebied

Indicatoren

Centrum Tilburg

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Analyse

+/+/+
+/+/+/+/-



Tilburg-centrum staat bovenaan de regionale hiërarchie. Met
veel winkels, horeca en dienstverlening heeft het centrum
een sterke recreatieve functie.



Hoewel Tilburg-centrum qua winkelstad achterblijft bij steden
zoals Eindhoven, Breda en ’s-Hertogenbosch, zal met de uitvoering van de plannen en initiatieven met name het winkelaanbod in Tilburg-centrum aanzienlijk versterkt worden.


Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+
+

De komst van Primark zal het accent en de loop in de binnenstad verleggen en extra regionale koopkracht aantrekken.



Het toenemend lokaal consumentendraagvlak heeft een
positief effect op het toekomstperspectief van het centrum.

4.4.2 Beperkt regionaal verzorgend centrum (100 - 200 winkels)
Winkelgebied

Indicatoren

Centrum Waalwijk

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+
+/+/+/+/-



+
+
-



Door het vertrek van enkele supermarkten is de boodschappenfunctie van het centrum afgenomen, terwijl de
boodschappenfunctie van de omringende kernen (Kaatsheuvel, Drunen, Sprang Capelle) is of wordt versterkt.



Toenemende druk op modische branches in middelgrote
plaatsen (e-commerce). Toenemende concurrentie vanuit
nabije grote steden (Tilburg, Breda, ‘s-Hertogenbosch en
Eindhoven)

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Te weinig onderscheidend aanbod (ondanks aanwezigheid
Van Dijk).



Matige omgevingskwaliteit (leegstand, weinig verassend,
achterstallig onderhoud De Els).

Centrum Oisterwijk

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+
+
+
+



De Emté wordt vervangen door Jumbo. Dit pand en de
omgeving zal worden gemoderniseerd, wat positief is voor
de kwaliteit van dit deel van het centrum. Aan de overkant
van het spoor (Boerenbond-locatie) komt Lidl.



Met de ontwikkeling van het KVL-terrein wordt een bijzonder element toegevoegd.



Het centrum van Oisterwijk heeft een zeer bijzonder karakter door het hoogwaardig modische aanbod in combina-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+/+
-

tie met de dorpse en historische uitstraling. Hierdoor worden ook toeristisch-recreatieve bezoekers uit de regio aangetrokken.


Het modische aanbod is de afgelopen jaren wel iets afgenomen en de leegstand iets toegenomen.

Hoofdstuk 4

4.4.3 Lokaal verzorgend centrum (50 - 100 winkels)
Winkelgebied

Indicatoren

Centrum Kaatsheuvel

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+/+
+
+
+/+/+



Het centrum heeft een zeer ruim en (deels) modern supermarktaanbod. Het centrum functioneert daarmee primair als boodschappencentrum. Aldi en Lidl liggen echter
wel enigszins solitair ten opzichte van het kernwinkelgebied. De modernisering van Lidl zal een positief effect
hebben op het centrum.



Relatief veel trekkers centraal in het centrum, zoals
Action, Jumbo, Emté en Hema. Daarnaast een relatief

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+/+/-

omvangrijk niet-dagelijks aanbod.


Ruimtelijke uitstraling momenteel niet optimaal. Openbare
ruimte en uitstraling vastgoed is rommelig. De geplande
revitalisering zal zorgen voor een hogere ruimtelijke kwaliteit.

Centrum Dongen

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+
+/+/+/-



De Albert Heijn, Emté en Aldi liggen centraal, maar Jumbo ligt enigszins solitair (parkeerplaats wel een bronpunt).
Per saldo is sprake van een ruim en complementair supermarktaanbod, met veel aanvullende versspeciaalzaken. Primair heeft het centrum een sterke boodschappenfunctie.



Het centrum heeft ook een ruim aanbod aanvullend frequent niet-dagelijks aanbod. Het niet-dagelijkse aanbod

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+/+
+/-

ondervindt echter wel concurrentie van name Oosterhout,
Tilburg en Breda.


Volgens Locatus is de leegstand in Dongen-centrum
sinds 2013 afgenomen. Op basis van de inventarisatie
van de gemeente Dongen, blijkt de leegstand van het
aantal m² wvo juist te zijn toegenomen.



Geen compact centrum met een duidelijk winkelcircuit.



Met het nieuwe verkeersplan voor het centrum zal de
verkeersafwikkeling verbeteren en zal de kwaliteit openbare ruimte versterkt worden.

Centrum Goirle

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+
+
+/+/-



+/+/+/-



Het centrum (De Hovel) is een modern en compact winkelgebied, met goed gesitueerde bronpunten en trekkers
(Emté, Albert Heijn, Blokker en Hema). Naast een goed
dagelijks aanbod, biedt het centrum een divers recreatief
aanbod met opvallend veel damesmodezaken.



Het centrum onderscheidt zich door veel zelfstandige
ondernemers met kwalitatief goede zaken (winkels en horeca).

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

De leegstand is sinds 2013 toegenomen, maar er is
recentelijk ook sprake van dynamiek (meer panden worden ingevuld).



Het aanloopgebied aan de Tilburgseweg kent veel zelfstandig aanbod, maar is qua uitstraling enigszins verouderd.
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Het centrum trekt ook bezoekers uit de regio, waaronder
Tilburg (11%), België (4%) en diverse andere nabije kernen (Bron: Strabo Passantenonderzoek 2015).



Er vloeit wel koopkracht uit de gemeente af naar met
name Tilburg-centrum (33%) en de Broekhovenseweg(31%), (Bron: Strabo Koopstromenonderzoek 2015)..

Centrum Drunen

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+/+
+/+/-



Het draagvlak in de eigen kern is relatief omvangrijk.



Het centrum heeft een sterk complementair supermarktaanbod, maar de supermarkten liggen wel aan de randen
van het centrum. Het dagelijks aanbod bestaat verder uit
relatief veel aanvullende versspeciaalzaken en levensmiddelenzaken. Het centrum heeft primair een boodschappenfunctie.



Aldi gaat verplaatsen naar de locatie Dilleburg net buiten
het centrum. De verplaatsing gaat gepaard met een uit-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+/-

breiding naar moderne maatvoering (ca. 1.030 m² wvo).


Het niet-dagelijkse aanbod kenmerkt zich door relatief
veel zelfstandige ondernemers in diverse branches.



Het is geen compact centrum en de winkels zijn enigszins
versnipperd aanwezig.



Op gemeenteniveau is sprake van een relatief forse
bevolkingsgroei.

Centrum Rijen

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+/+
+/+/-



+/+
+/-



De Laverije kan worden beschouwd als het kernwinkelgebied en is met twee moderne supermarkten (Albert
Heijn en Emté) en diverse aanvullende dagelijkse en frequent benodigd niet-dagelijkse aanbod een sterk en
compact centrum, met primair een boodschappenfunctie.



Er is relatief veel versnipperd aanbod aanwezig aan de
Hoofdstraat en Stationsstraat. Hierdoor heeft het centrum
als geheel een langgerekte ruimtelijke structuur.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Met de ontwikkeling van de planlocatie aan de overzijde
van De Laverije (Oostwand Wilhelminaplein), kan worden
ingezet op de verplaatsing en modernisering van een nu
enigszins solitair gelegen centrumsupermarkt (Jumbo of
Lidl). Bovendien zal een compacter centrumgebied ontstaan.

4.4.4 Lokaal verzorgend centrum (5 - 50 winkels)
Winkelgebied

Indicatoren

Centrum Hilvarenbeek

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+
+
+
+
+/+/+



Het centrum heeft twee moderne supermarkten (Albert
Heijn en Jumbo) die ten opzichte van overige dagelijkse
en niet-dagelijkse aanbod op strategische posities aanwezig zijn. Het centrum heeft primair een boodschappenfunctie.



Action en Hema zijn eveneens belangrijke trekkers en
zijn op strategische plekken gesitueerd, wat resulteert in
een logisch winkelrondje.
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Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum Vlijmen

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+/+/-



+
+/+/+
+/-



Met name het deel tussen de twee supermarkten heeft
een nette en moderne uitstraling.

Hoewel het centrum drie complementaire supermarkten
telt, is de omvang van met name en Jumbo en Aldi beperkt. Het centrum heeft primair een boodschappenfunctie met aanvullend frequent niet-dagelijks aanbod.



Het centrumplan zal een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, de parkeermogelijkheden en de kwaliteit van de Oostwand. De
modernisering van Emté zorgt echter wel voor een toe-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+
+/-

nemende kloof met de Aldi en Jumbo.


Vlijmen-centrum

en

de

Helftheuvelpassage

in

’s-

Hertogenbosch liggen relatief op korte afstand tot elkaar
(ca. 5 autominuten).


Op gemeenteniveau is sprake van een relatief forse
bevolkingsgroei.

Centrum Heusden

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+/+/+
+/+
+



Het centrum van Heusden is bijzonder, vanwege de
historische ambiance, de karakteristieke en unieke winkels en het omvangrijke horeca-aanbod.



Het aanbod is gericht op toeristisch-recreatieve bezoekers uit de regio en bestaat hoofdzakelijk uit modische
branches. Het dagelijkse aanbod is zeer beperkt aanwezig. Inmiddels is het pand van Attent ingevuld met een
verswinkel/kruidenier. Deze winkel functioneert als lokale

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum Udenhout

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+/+
+
+
+/+/-

dorssupermarkt.


In zijn algemeenheid neemt toeristisch-recreatief bezoek
aan historische centra toe.



Het aanbod is sterk versnipperd aanwezig. Plus en Aldi
zijn de belangrijkste trekkers, maar vanwege de ruimtelijke structuur is het combinatiebezoek met andere winkels
in het centrum niet optimaal.



Emté ligt aan de rand van de kern.



De supermarkten hebben een relatief beperkte omvang,
terwijl het supermarktaanbod in de omgeving wordt versterkt.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+/+/+/-



Het niet-dagelijkse aanbod wordt met name doelgericht
bezocht (in/om huis) en heeft daardoor slechts een beperkte relatie met het dagelijkse winkelaanbod. Het aanvullend frequent niet-dagelijkse aanbod is beperkt.
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Centrum Gilze

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+/+/+/+/-



Het centrum van Gilze heeft een zeer langgerekte ruimtelijke structuur. Jumbo en Emté zijn de belangrijkste
trekkers, maar Jumbo ligt enigszins solitair.



Beperkt aanvullend dagelijks en frequent benodigd nietdagelijks aanbod aanwezig.



Het centrumplan zet in op een versterking van het centrum. Hierin wordt ook de verplaatsing en modernisering
van Jumbo beoogd, wat zal resulteren in een compacter

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum

Ligging

Berkel Enschot

Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+/-

centrumgebied. Het toekomstperspectief is afhankelijk
van het centrumplan.

+/+/+/+
+/-



+
+
+/-



+/+
+/+
+/+/-



+/+/-



+
+
+
+/+
+/+/-



Momenteel heeft het centrum (Eikenbosch) een verouderde uitstraling en is er relatief veel leegstand aanwezig. Jumbo ligt centraal in het centrum, terwijl Albert Heijn
aan de rand aanwezig is.



Met de verplaatsing van het gehele centrum naar ontwikkellocatie Koningsoord, zal een modern en toekomstbestendig boodschappencentrum worden gerealiseerd met
een goed toekomstperspectief.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum Moergestel

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

De ontwikkeling van woningbouw op de locatie Koningsoord levert in potentie meer koopkracht op voor het
(nieuwe) centrum.

Het centrum heeft primair een boodschappenfunctie met
Jumbo en Aldi als trekker. Jumbo ligt echter enigszins
solitair, maar is recentelijk gemoderniseerd en uitgebreid.
Het niet-dagelijks aanbod is zeer divers en wordt met
name doelgericht bezocht.



Moergestel heeft een enigszins geïsoleerde ligging,
waardoor de inwoners snel op het supermarktaanbod in
de eigen kern georiënteerd zijn.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum Waspik

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Gezien het

complementaire supermarktaanbod,

de

goede bereikbaarheid en het gratis parkeren, wordt er
ook koopkracht uit Oisterwijk getrokken.

Aldi en Plus zijn de belangrijkste trekkers van het centrum. Aldi is modern. Plus heeft voor een service supermarkt een beperkte omvang. Hierdoor heeft het centrum
een boodschappenfunctie. Het draagvlak is echter beperkt, waardoor de kans bestaat dat een supermarkt op
termijn verdwijnt.



Er is geen sprake van een compact en samenhangend
winkelcentrum. Winkels worden met name doelgericht

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends
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+/+/-

bezocht, wat in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. De leegstand is beperkt.

Centrum

Ligging

Loon op Zand

Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+



+/+/-



+
+/+
+/-



Het centrum heeft primair een boodschappenfunctie met
Emté als belangrijkste trekker. De omvang van de supermarkt is beperkt. De supermarkt heeft nauwelijks mogelijkheden om uit te breiden en het parkeren is eveneens beperkt.



Het aanbod aan het Oranjeplein is geconcentreerd, maar
het aanbod aan de Kerkstraat kan daar niet optimaal van
profiteren.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Centrum

Ligging

Sprang Capelle

Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

De positie van de aanwezige supermarkt bepaalt de
toekomst.

Het centrumplan ‘Vrijhoeve’ voorziet in de realisatie van
een nieuw winkelcentrum met woningen. De Plussupermarkt zal worden verplaatst en wordt gemoderniseerd.



De centrumontwikkeling zal de algehele ruimtelijke kwaliteit van het centrum aanzienlijk opwaarderen, wat ten
gunste komt van het toekomstperspectief. Desalniettemin
blijft het centrum van Kaatsheuvel (met veel supermark-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+
+/-

ten) en het aanbod in Waalwijk op korte afstand aanwezig, wat zorgt voor concurrentie.


Ontwikkeling Landgoed Driessen zorgt voor extra consumentendraagvlak.

Centrum Diessen

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends
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+
+
+/+
+/+/+/-



De Emté in het centrum heeft een moderne omvang,
parkeren voor de deur en een goede bereikbaarheid. Het
perspectief voor Emté is daardoor gunstig.



Het overige winkelaanbod in het centrum is versnipperd
aanwezig en kan slechts beperkt profiteren van de aantrekkingskracht van de supermarkt. Op termijn is het perspectief voor deze winkels daardoor slecht.

4.4.5 Bovenlokaal verzorgend wijkcentrum
Winkelgebied

Indicatoren

Westermarkt

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+
+/+
+/+/-



Winkelcentrum Westermarkt is een groot compact winkelcentrum en functioneert als boodschappencentrum
met efficiënt recreatief winkelen. De twee supermarkten
(Emté en Albert Heijn) van moderne omvang zijn belangrijke trekkers. Daarnaast zijn er relatief veel versspeciaalzaken.



De kwaliteit en uitstraling van de overdekte winkelpassage is goed. De leegstand is beperkt. Er zijn enkele win-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Wagnerplein

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+/+/+
+/+/+/+
+/+/-

kels buiten de overdekte winkelpassage aanwezig, zoals
Hema en Action. De uitstraling vanaf de buitenkant is
matig.


Aan de achterzijde en bij de Emté is er beperkt parkeren.



Er is opvallend veel allochtoon aanbod aanwezig.



Winkelcentrum Wagnerplein wordt momenteel gemoderniseerd. Dit uit zich momenteel in het deel van Albert
Heijn en Gall en Gall. De modernisering zal een nadrukkelijk positief effect hebben op de weerbaarheid van het
winkelgebied.



Naast Albert Heijn, zijn Nettorama en Emté belangrijke
trekkers. Er zijn enkele versspeciaalzaken. Het winkelcentrum heeft primair een boodschappenfunctie met

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Heyhoef

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+/+
+
+
+
+/+
+/-

aanvullend recreatief.


Relatief veel allochtoonaanbod in de vorm van zelfstandige ondernemers.



Heyhoef is een modern opgezet winkelcentrum centraal
in stadsdeel Reeshof te Tilburg. Het centrum heeft een
T-vormige structuur met de supermarkten (Jumbo, Emté
en Lidl) op strategische punten gesitueerd. Het centrum
heeft primair een boodschappenfunctie met aanvullend
recreatief.



Het aanbod versspeciaalzaken is relatief beperkt. Het
nieuwste Lidl-concept is aanwezig met relatief veel vers.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends
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+
+/+

4.4.6 Regionaal verzorgend perifeer cluster
Winkelgebied

Indicatoren

Zanddonk

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+
+/+/+
+/-

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+
+
-



Zanddonk is qua omvang een middelgrote woonboulevard,
waarbij Piet Klerkx Meubelwereld met 20.000 m² wvo de grootste winkel is.



Het woonaanbod bestaat uit zowel winkels in het hogere segment (Goossens) als het lagere segment (Jysk, Kwantum) en
wordt aangevuld met traditionele PDV-winkels (bouwmarkten en
tuinwinkels).



De woonboulevard is enigszins monofunctioneel (geen GDV).



Opvallend is de aanwezigheid een Plus-supermarkt.



Hoewel Zanddonk wordt gemoderniseerd en er bestemmingsplanmatig ruimte is voor uitbreiding, is het perspectief onzeker.



Het perspectief voor middelgrote woonboulevards in Nederland
is ongewis, terwijl het toekomstperspectief van grootschalige
bovenregionaal verzorgende grootschalige concentraties goed
is.



De aanwezigheid en groei van de grootschaligere woonboulevards in Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zal op termijn
de regionale positie van Zanddonk onder druk zetten.

4.4.7 Beperkt regionaal verzorgend perifeer cluster
Winkelgebied

Indicatoren

Vossenberg-Oost

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+
+
+
+
+/+/+/-



+
+/+/-



+
+
+/+
+
+/-



Het concentratiegebied op bedrijventerrein VossenbergOost, bestaat hoofdzakelijk uit doe-het-zelfzaken en winkels in keukens en badkamers. Hornbach heeft een sterke
regionale aantrekkingskracht.



Het winkelgebied is relatief compact, waardoor de winkels
van elkaars aantrekkingskracht kunnen profiteren.



De bereikbaarheid is redelijk tot goed en er zijn voldoende
parkeermogelijkheden.

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

AaBe Fabriek

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

locatie, met een divers aanbod op het gebied van het thema ‘in/om het huis’. Het centrum functioneert primair als dé
grootschalige concentratie van Tilburg. Het perifeer aanbod biedt in tegenstelling tot enkele aankoopplaatsen in de
regio (Son en Breugel, Breda, ’s-Hertogenbosch) weinig
toegevoegde waarde.


Bevolkingsgroei
Plannen
Trends
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+
+/+

De AaBe Fabriek is een modern opgezette PDV/GDV-

Naast perifere en grootschalige detailhandel, heeft het
winkelcentrum ook een boodschappenfunctie met de aanwezigheid van een complementair supermarktaanbod
(Jumbo en Lidl) en diverse aanvullende dagelijkse speci-

aalzaken.


De AaBe Fabriek en de concentratie Vossenberg-Oost zijn
qua aanbod, profiel en ligging complementair aan elkaar.

Keukenboulevard

Ligging

Kaatsheuvel

Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

+/+
+
+
+
+/-



Er is enige leegstand aanwezig.



Keukenboulevard Kaatsheuvel heeft door het zeer ruime
aanbod aan keukenzaken een uniek profiel, wat koopkracht uit de gehele regio trekt.



De keuken- (en badkamer)zaken zijn aan de doorgaande
weg aanwezig. Van een compact winkelgebied is geen
sprake.



Vanwege het duidelijke profiel is het winkelgebied complementair aan meer algemene perifere concentraties in en

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

+/+/+

buiten de regio Hart van Brabant.

4.4.8 Lokaal verzorgend perifeer cluster
Winkelgebied

Perspectief

Sprendlingenpark

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Toelichting

+/+/+
+/+/+
+/-



Het Sprendlingenpark heeft primair een functie voor de
inwoners van Oisterwijk. Het aanbod sluit ook aan op dit
lokale draagvlak.



Desalniettemin is het perifeer en grootschalig aanbod in de
regio recentelijk aanzienlijk versterk. Naar de toekomst toe
zal de positie van de grootschalige concentraties in de omgeving

(Tilburg

AaBe

Fabriek,

Eindhoven

en

’s-

Hertogenbosch) verder versterkt worden.
Bevolkingsgroei
Plannen
Trends

Bosscheweg

Ligging
Bereikbaarheid
Parkeren
Aanbod
Leegstand
Omgevingskwaliteit
Toerisme

Bevolkingsgroei
Plannen
Trends
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+/+/+/+
+
+
+/+
+/-



Aan de Bosscheweg in Tilburg zijn diverse perifere winkels
aanwezig. Daarnaast is een Lidl-supermarkt aanwezig. Het
profiel is onduidelijk.



Het winkelgebied heeft een verouderde uitstraling en
ondervindt met andere grotere perifere concentraties in
Tilburg en de regio sterke concurrentie.

Conclusie centrumgebieden regio Hart van Brabant
Uit het voorgaande overzicht komt naar voren dat 16 van de 28 winkelgebieden een weerbaar
toekomstperspectief hebben: de uitgangspositie is goed en de vooruitzichten eveneens. Positief is ook dat geen van de onderscheiden winkelgebieden als kwetsbaar getypeerd kan worden. Dat heeft er mee te maken dat in vrijwel alle gevallen sprake is van voldoende consumentendraagvlak in het primaire verzorgingsgebied. Daar staat echter tegenover dat 12 van de 28
winkelgebieden het toekomstperspectief toch onzeker is. Voor deze gebieden geldt dat een
versterking van het aanbod en/of het winkel-klimaat gewenst is (met het oog op de toekomst).
Gebeurt dit niet, dan moet gevreesd worden voor een verschraling van het aanbod en steeds
meer koopkrachtafvloeiing naar omringende, attractievere winkelgebieden.
Figuur 4.3: Weerbaarheid winkelcentra regio Hart van Brabant
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Bijlage 1: Begrippenlijst
Bestedingspotentieel
Totaal aan winkelbestedingen die door de inwoners van een bepaald gebied gedaan kunnen
worden. Gebaseerd op inwoneraantal en gemiddelde (landelijke) toonbankbesteding per hoofd
van de bevolking. Groepering daarvan noemt men bestedingsvolumes.
Bruto vloeroppervlak (BVO)
De oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Meten vindt plaats op
basis van NEN 2580.
Dagelijkse artikelen
Voedings- en genotmiddelen (vgm) en artikelen op het gebied van persoonlijke verzorging. In
de praktijk gaat het hierbij om supermarktaanbod, aanbod in vgm-speciaalzaken, drogisterij- en
parfumeriezaken
Detailhandel (als activiteit)
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan de uiteindelijke gebruiker of verbruiker.
Koopkrachtafvloeiing
Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun detailhandelsbestedingen plaatsen bij gevestigde winkels buiten dat gebied.
Koopkrachtbinding
Mate waarin inwoners van een bepaald gebied hun bestedingen verrichten bij winkels die in dat
gebied gevestigd zijn.
Koopkrachttoevloeiing
Mate waarin inwoners van buiten een bepaald gebied detailhandelsbestedingen plaatsen bij
winkels die in dat gebied gevestigd zijn (aandeel omzet van buiten).
Vloerproductiviteit
Gemiddelde omzet in gevestigde winkels per m² verkoopvloeroppervlak (wvo).
Winkelvloeroppervlak (WVO)
De voor publiek toegankelijke, zichtbare, overdekte en ommuurde winkelruimte (dus excl. magazijn, kantoor, etalage, e.d.).
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Bijlage 2: Definitie leegstand
Absolute leegstandscijfers
Locatus registreert een pand als leegstand indien het redelijkerwijs de verwachting is dat in het
(leegstaande) pand een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen. Het begrip ‘leegstand’ heeft dus een bredere definitie dan alleen
winkelleegstand. Locatus maakt ook onderscheid tussen leegstaande panden binnen en buiten
winkelgebieden.
Binnen een winkelgebied:
 Het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg.
 Of het pand is op dat moment niet meer als winkel of horeca in gebruik, maar op het pand
staat wel aangegeven dat het te koop/huur is (als verkooppunt).
Buiten winkelgebieden moeten beiden criteria gelden:
 Er moet een verkooppunt ingezeten hebben én er moet daadwerkelijk te koop/te huur of
verkocht/verhuurd op het pand staan.
In feite komt het er op neer dat een pand waar eerder een verkooppunt (in detailhandel, Leisure, Diensten en Transport & Brandstoffen) in heeft gezeten kan worden aangemerkt als leegstand. De vigerende of toekomstige bestemming is niet van invloed op de definitiebepaling.
Berekenen leegstandspercentage
Omdat de ‘categorie Leegstand’ niet uitsluitend winkels betreft, moet een correctiefactor worden
toegepast om iets te kunnen zeggen over de winkelleegstand. Een correctiefactor is ook noodzakelijk, omdat Locatus alleen vierkante meters registreert van de detailhandel en niet van de
overige verkooppunten (Leisure, Diensten en Transport & Brandstoffen).
De verhouding tussen detailhandel en niet-detailhandel is ongeveer fiftyfifty (aantal panden). De
panden in de detailhandel zijn echter groter dan panden in de niet-detailhandel. Om de leegstandsoppervlakte per groep te berekenen wordt de gemiddelde grootte van de leegstaande
panden berekend en als rekenfactor gebruikt. In detailhandelsonderzoek wordt doorgaans gebruik gemaakt van deze ‘Locatus-methodiek’, omdat anders zuivere vergelijkingen niet mogelijk
zijn.
Stel er staan 10 panden leeg en er zijn 100 winkelpanden in functie. Het leegstandspercentage
naar aantal panden wordt dan als volgt berekend. ((10/110)/2) = 4,5%. Het leegstandspercentage naar aantal m² wvo wordt anders berekend. Op 1 januari 2013 stond 3.109.193 m² wvo
leeg. De detailhandel inclusief leegstand bedroeg 31.038.810 m² wvo. De berekening ziet er als
volgt uit: (2/3 * 3.109.193)/(31.038.810 – (1/3 * 3.109.193)) = 6,9%.
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Bijlage 3: Trends en ontwikkelingen
In de onderhavige bijlage zijn landelijke trends en ontwikkelingen voor vergelijkbare type winkelgebieden uit de regio Hart van Brabant uiteen gezet.
Regionaal verzorgend centrum (200 - 400 winkels)
De grootste binnensteden in Nederland hebben over het algemeen een sterke identiteit dankzij
de cultuurhistorie en sfeer. Voor Tilburg-centrum geldt dit echter in mindere mate. De steden
hebben een verzorgende functie binnen de regio en zijn tamelijk divers in de demografische- en
winkelstructuur. In deze gebieden komt de consument recreatief winkelen en hecht waarde aan
ontspanning en vermaak. De centra bieden een totaalbeleving aan, met een compleet detailhandels-, horeca- en leisure-aanbod. In deze gebieden zal de filialisering doorzetten, waarbij er
op de A-1 locaties steeds meer nationale spelers plaatsmaken voor internationale spelers. Er is
sprake van zowel schaalvergroting als schaalverkleining. Enerzijds worden de bekende formules groter, anderzijds blijft een aantal gespecialiseerde ‘local heroes’ over.
 In de binnensteden krimpt het detailhandelsaanbod zowel in verkooppunten als in wvo. Er is
met name een sterke krimp in het modisch segment, veroorzaakt door de faillissementen
van V&D en MacIntosh Retail Group (o.a. Dolcis, Invito en Manfield).
 Het aanbod krimpt ook door de afnemende omvang van de winkelsectoren vrije tijd en inen-om-het-huis. Deze detailhandel staat onder druk door enerzijds de concurrentie met internet en anderzijds de concurrentie met het ruimere aanbod in (nog) grotere steden en/of
perifere detailhandelslocaties.
 Het aanbod in de dagelijkse sector groeit licht vooral door de supermarktbranche, maar ook
het aantal minisupers (gemakswinkels), supermarkten en parfumerieën neemt toe. Er is ook
een stijging in de overige detailhandel vooral in zaken in tweedehands spullen, zoals kleding en diversen.
 Het leisure aanbod neemt toe, zo verdubbelde het aantal lunchrooms bijna en ook het aantal restaurants en fitnesscentra groeide, zij het minder snel. Daartegenover staat dat het
aanbod in de dienstensector sterk afnam.
 De leegstand neemt toe. In 2010 was deze nog 5,0% in aantal verkooppunten en 5,8% in
5
wvo. In 2016 bedragen deze cijfers respectievelijk 6,4% en 12,3% .
Toekomstperspectief
De grootste binnensteden van Nederland hebben een goed toekomstperspectief, omdat zij aantrekkelijk zijn voor de steeds mobielere consument. Wel neemt dominantie van winkels af ten
faveure van horeca en leisure. De minder aantrekkelijke binnensteden zullen meer moeten inzetten op andere functies in de binnenstad (zoals wonen). Tevens dient de geïntegreerde citymarketing en het centrummanagement op orde te zijn.

5

Berekend volgens Locatus-methode: binnen de leegstand is de verhouding tussen detailhandel en niet-detailhandel
ongeveer fiftyfifty (aantal panden). De panden in de detailhandel zijn echter groter dan panden in de nietdetailhandel. Om de leegstandsoppervlakte te berekenen wordt de gemiddelde grootte van de leegstaande panden
berekend en als rekenfactor gebruikt. Oppervlakte leegstaande panden: verhouding detailhandel - niet-detailhandel
is 2:1.
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Beperkt regionaal verzorgend centrum (100 - 200 winkels)
De aantrekkelijkheid en het perspectief van centra met een beperkt regionaal verzorgende functie in Nederland, zoals Waalwijk en Oisterwijk, verschillen onderling zeer sterk. Relevante invloedaspecten zijn de historiciteit van het centrum, de sterkte van de regio, de nabijheid van
sterke(re) winkelgebieden en het parkeerregime. Over het algemeen staan deze centra onder
druk.
1. Zij hebben onvoldoende onderscheidend karakter ten opzichte van de grootste binnensteden, waardoor de consument in zijn zoektocht naar ‘beleving' steeds vaker kiest voor deze
grotere binnensteden.
2. De centra in de groep hoofwinkelcentra klein worden dan ook minder bezocht voor recreatief winkelen en vaker voor efficiënte aankopen. Hierdoor moeten deze centra concurreren
met het ‘drempelloos’ winkelen op het internet en met goed bereikbare PDV-clusters met
gratis parkeren voor de deur.
In deze gebieden krimpt het totale detailhandelsaanbod in verkooppunten, maar de omvang
blijft nagenoeg gelijk.
 In de dagelijkse sector vindt schaalvergroting plaats en worden supermarkten belangrijker.
 In de groep mode en luxe is de omvang van het aanbod gestegen. Er is dan wel een krimp
in het beperkt vertegenwoordigde modisch segment, veroorzaakt door de faillissementen
van V&D en MacIntosh Retail Group (o.a. Dolcis, Invito en Manfield). Maar anderzijds is er
sprake van een groei van zaken in huishoudelijke en luxe artikelen. Dit komt door de opkomst van nieuwe spelers zoals Action en Big Bazar.
 Het aanbod krimpt ook door de afnemende omvang van de winkelsectoren vrije tijd en inen-om-het-huis.
 Over de hele linie groeit het aanbod aan overige detailhandel, dit komt met name door een
groei van zaken in tweedehands spullen, zoals boeken, kleding en diversen, maar ook in
paramedische zaken bijvoorbeeld orthopedie en logopedie.
 Ook het leisure aanbod neemt toe. Er komen steeds meer lunchrooms, caférestaurants en
fitnesscentra in deze winkelgebieden, waardoor de winkelbeleving wordt verbeterd en de
verblijfsduur wordt vergroot.
 Het aantal dienstverlenende bedrijven krimpt en dan door de sterke daling van het aantal
videotheken, makelaardijen en uitzend- en reisbureaus. Wel neemt het aantal kappers en
schoonheidsspecialisten toe.
 De leegstand neemt toe. Zo bedroeg in 2010 de leegstand in het aantal verkooppunten
4,7% en 5,9% in wvo. In 2016 bedragen deze cijfers respectievelijk 9,0% en 12,5%.
Toekomstperspectief
Het toekomstperspectief verschilt sterk per gebied. Wel is de verwachting dat het recreatieve
winkelaanbod in deze gebieden verder zal afnemen, waardoor de leegstand en de druk toenemen. Voor deze centra wordt functionaliteit steeds belangrijker en moet er meer ruimte worden
geboden voor andere functies zoals wonen en werken. Ook dient de geïntegreerde marketing
en het centrummanagement op orde te zijn.
Lokaal verzorgend centrum
Dit zijn de centrumgebieden van de grotere kernen of dorpen met een lokaal verzorgende functie. Voor dit soort centra wordt snelheid, bereikbaarheid, gemak en comfort steeds belangrijker.
Vrij parkeren speelt hierin een rol, omdat de consument voor de boodschappen vaak ook keuze
heeft uit buurtcentra. Centra met drie of meer supermarkten functioneren vaak goed.
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Het aanbod in de dagelijkse sector neemt toe en wordt verklaard door de schaalvergroting
in de supermarktsector.
Ook in de groep mode en luxe is de omvang van het aanbod nog beperkt gegroeid. Dit
komt vooral door de opschaling van het functionele modische aanbod en vooral door de
groei van het aanbod aan huishoudelijke en luxe artikelen. Dit wordt verklaard door de opkomst van nieuwe spelers zoals Action en Big Bazar.
Het aanbod van de winkelsectoren vrije tijd en in-en-om-het-huis neemt af. Deze detailhandel staat onder druk door enerzijds de concurrentie met internet en anderzijds de concurrentie met het ruimere aanbod in grotere winkelgebieden en/of perifere detailhandelslocaties.
Over de hele linie groeit het aanbod aan overige detailhandel, dit komt met name door een
groei van zaken in tweedehands spullen, zoals boeken, kleding en diversen, maar ook in
paramedische zaken bijvoorbeeld orthopedie en logopedie.
Het aantal aanvullende voorzieningen in leisure en diensten neemt toe. Binnen de groep
leisure neemt het aantal lunchrooms, restaurants ijssalons en fitnesscentra toe. Deze zaken
hebben een positieve invloed op de totaalbeleving van centra en vergroten de verblijfsduur.
In de groep diensten neemt het aantal kappers en schoonheidsspecialisten toe.
De leegstand is toegenomen. In 2010 bedroeg de leegstand in verkooppunten 5,5% en in
wvo 6,7%. In 2016 bedragen deze percentages 8,1% en 9,9%.

Toekomstperspectief
Het toekomstperspectief verschilt sterk per gebied. Wel is de verwachting dat het recreatieve
winkelaanbod in deze gebieden verder zal afnemen. Toch staan deze gebieden minder onder
druk dan van de grotere typen winkelgebieden omdat het niet-dagelijkse winkelaanbod hier
relatief klein is en meer functioneel van aard is. Voor deze winkelgebieden wordt de functionaliteit en het dagelijks aanbod steeds belangrijker en zal er een breed scala aan winkels, voorzieningen en diensten geclusterd moeten worden om de leegstand een halt toe te roepen.
Bovenlokaal verzorgend wijkcentrum
Dit zijn de grootste planmatig ontwikkelden ondersteunende winkelgebieden die doorgaans
worden beschouwd als stadsdeelcentrum. Het functioneren van deze centra verschilt sterk, wel
neemt de druk op deze centra toe door de toenemende concurrentie met grotere winkelgebieden en het internet.
Als gevolg van bovenstaande druk krimpt het detailhandelsaanbod in deze centra zowel in verkooppunten als in wvo.
 Het dagelijks aanbod is stabiel en is afhankelijk van de (vrije) parkeervoorziening.
 In de groep mode en luxe is sprake van krimp en wordt verklaard door de faillissementen
van V&D en MacIntosh Retail Group (o.a. Dolcis, Invito en Manfield). Wel groeit het aanbod
aan huishoudelijke en luxe artikelen. Dit wordt verklaard door de opkomst van nieuwe spelers zoals Action en Big Bazar.
 Het aanbod krimpt ook door de afnemende omvang van de winkelsectoren vrije tijd en inen-om-het-huis. Deze detailhandel staat onder druk door enerzijds de concurrentie met internet en anderzijds de concurrentie met het ruimere aanbod in de hoofdwinkelcentra en/of
perifere detailhandelslocaties.
 Het aanbod in de overige detailhandel neemt toe en dan vooral het aantal winkels in tweedehands spullen, zoals kleding en diversen, maar ook hoortoestellen en partijgoed.
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Ook neemt het horeca en leisure-aanbod toe. Zo groeit het aantal fastfoodzaken en lunchrooms en ook vestigden er meer fitnesscentra in de stadsdeelcentra. Deze zaken vergroten
de belevingswaarde en verlengen de verblijfstijd.
Binnen de groep diensten neemt het aantal kappers, schoonheidsspecialisten toe en krimpt
het aantal videotheken, makelaardijen en reis- en uitzendbureaus.
De leegstand neemt toe. In 2010 bedroeg de leegstand in het aantal verkooppunten 2,7%
en 3,1% in wvo. In 2016 bedragen deze cijfers respectievelijk 6,2% en 9,0%.

Toekomstperspectief
Het perspectief van deze ondersteunende winkelgebieden verschilt. Relevante invloedaspecten
zijn de aantrekkelijkheid van het hoofdwinkelcentrum en de kleinere omliggende wijk- en buurtcentra. Maar ook of er sprake is van één eigenaar of gedeeld eigenaarschap. Tevens is het
supermarktaanbod van wezenlijk belang. Dit moet relatief gemakkelijk bereikbaar zijn. Vrij parkeren speelt hierin een relevante rol, omdat de consument immers ook keuze heeft uit kleinere
boodschappencentra. Ook speelt de sociaal-demografische structuur en de bevolkingsdichtheid
van de wijk een rol. Over het algemeen zijn ouderen minder mobiel en zullen eerder het stadsdeelcentrum eerder bezoeken dan de stadscentra. In dichtbevolkte wijken zijn de afstanden
tussen winkelgebieden kleiner, waardoor eerder voor het stadsdeelcentrum dan voor buurtcentra wordt gekozen.
Perifere clusters
Het betreft een breed scala aan soorten clusters, van enkele winkels, tot de meest complete
woonboulevards. Binnen deze clusters ligt het accent op de brede invulling van het thema wonen. Vaak zijn er bouwmarkten, tuincentra en zaken in de woninginrichting gevestigd. Aanvullend vestigen zich steeds vaker zaken uit verwante branches in deze clusters. Voorbeelden zijn
elektrowarenhuizen (Mediamarkt) en grootschalige speelgoed- en sportzaken zoals (Toychamp
en Decathlon). Het aantal grootschalige (perifere) concentratiegebieden en daarmee ook het
detailhandelsaanbod is sterk toegenomen en hierdoor neemt de druk toe. De groei vindt vooral
plaats in de branches doe-het-zelf en woninginrichting.
 Binnen de hoofdbranche doe-het-zelf groeit zowel het aantal en de omvang van de bouwmarkten. Dit komt enerzijds doordat bekende formules zoals Praxis en Gamma opschalen
en nieuwe vestigingen openen, maar ook door de opkomst van Bauhaus en Hornbach. Die
laatste formule is in de periode 2010-2016 met bijna 70.000 m² wvo gegroeid in Nederland.
 Binnen de branche woninginrichting is het aantal meubelzaken het harst gegroeid en is ook
de groei in totale omvang aanzienlijk. Gelet op de omvang is enkel de groei van de woonwarenhuizen groter. De totale omvang van de formule Ikea groeide met ca. 40.000 m² wvo.
Ook komen er nieuwe spelers op de markt zoals Poco.
 Het aanbod aan tuincentra neemt toe en wordt verklaard door een groei van bijvoorbeeld
Intratuin.
 Het leisure aanbod neemt toe en dan vooral het aantal fastfoodzaken (zoals Mc Donalds en
Burger King) maar ook het aantal lunchrooms (zoals Subway), waardoor de winkelbeleving
wordt verbeterd en de verblijfsduur wordt vergroot. Vooral Subway wil zich steeds vaker op
perifere trafficlocaties vestigen zoals bij bouwmarkten en pick-up-points bij supermarkten.
Daarbij is het aantal wereldrestaurants gegroeid en ook neemt het aantal fitnesscentra toe.
 De leegstand neemt toe. In 2010 bedroeg deze 0,3% in aantal verkooppunten en 4,1% in
wvo. In 2016 bedragen deze cijfers respectievelijk 5,7% en 6,7%.
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Toekomstperspectief
Het perspectief van deze clusters verschilt zeer sterk. Wel kan in algemene zin worden geconcludeerd dat er sprake is van een overaanbod, waardoor niet elk cluster toekomstbestendig is.
Relevante aspecten zijn de bereikbaarheid, de aanwezigheid van trekkers, zoals een bouwmarkt of een groot woonwarenhuis, maar ook of er al dan niet grotere soortgelijke winkelgebieden in de nabijheid aanwezig zijn. Met de name de grootschalige multifunctionele perifere clusters met een bovenregionale aantrekkingskracht hebben een goed toekomstperspectief. De
middelgrote tot kleine perifere clusters, zijn beperkt toekomstbestendig. Naar verwachting zullen
veel van deze concentraties de komende jaren verdwijnen.
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Bijlage 4: Beleidskaders
Navolgend is per gemeente aangegeven in welke documenten het beleid omtrent detailhandel
is verankerd. Daarna is in een tabel beknopt aangegeven wat het beleid op verschillende onderdelen voor de betreffende gemeente inhoud.
Gemeente Dongen
De gemeente Dongen heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Visie op de detailhandelsstructuur
 Centrumvisie (is reeds in ontwikkeling)
Tabel A: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Dongen
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum



Er wordt ingezet op een versterking van het centrumaanbod.



Er wordt geen medewerking verleend aan concurrerende ontwikkelingen buiten het
centrum.



Uitbreiding van bestaande winkels buiten het centrum is alleen mogelijk als er geen
andere geschikte locatie in het centrum beschikbaar is. Er bestaat wel een positieve
grondhouding tegenover schaalvergroting van supermarkten in Dongen (ook buiten
het centrum).

Buurt-wijkcentra



Perifere detailhandel



Nee, ‘tenzij’ voor detailhandel op Dongense bedrijventerreinen.



PDV/GDV concentreren op Tichelrijt. Op PDV/GDV-locaties kunnen enkel branches

Geen specifiek beleid, maar uitgangspunt is dat bestaande locaties kunnen blijven
bestaan c.q. positief bestemd zijn.

een plaats krijgen die artikelen verkopen in de sfeer van ‘in en om het huis’, vervoer en
buitensport en die qua maat, schaal en verkeersaantrekkende werking niet goed in het
centrum passen.
Solitaire/verspreide



Geen toevoeging van nieuwe winkels.



Afhaalpunten/webwinkels als ondergeschikte activiteit (maximaal 10%, ca. 150 m² van

winkels
Afhaalpunten/internet

de hoofdactiviteit) worden toegestaan op bedrijventerreinen (Tichelrijt in het bijzonder).


In het geval van internetverkoop als hoofdactiviteit (ofwel: een afhaalpunt dat functioneert als een winkel tot 1.500 m²) primair in het centrum als vestigingsbeleid hanteren.

Nevenassortimenten/



brancheverbreding

kleinschalige nevenactiviteiten worden toestaan bij agrarische ondernemers (boerderijwinkels), indien de nevenactiviteit in het verlengde ligt van de hoofdactiviteit.



Voorwaarde is dat het geen concurrentie vormt met het centrum. Geadviseerd wordt
de omvang van een dergelijke boerderijwinkel te maximeren op 100 m² winkelvloeroppervlak.

Leegstand



Geen specifiek beleid, wel extra aandacht door actieve monitoring en op de agenda
van het overleg BW-winkeliersvereniging.

Gemeente Gilze en Rijen
De gemeente Gilze en Rijen heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Structuurvisie Stedelijk Gebied 2025

Bijlagen

Tabel B: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Gilze en Rijen
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum

Centrum Rijen


Inzetten op de verblijfsfunctie van het centrum om meer onderscheidend te zijn ten
opzichte van omliggende centra.



Inzet op concentratie van het winkelaanbod.

Centrum Gilze


Inzetten op een compact centrumgebied met primair een boodschappenfunctie.



Consolideren verspreid aanwezig aanbod en deze verplaatsen naar het compacte
centrumgebied.

Buurt-wijkcentra



Geen specifiek beleid.

Perifere detailhandel



Geen specifiek beleid.

Solitaire/verspreide



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Geen specifiek beleid.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid.

winkels

brancheverbreding
Leegstand

Gemeente Goirle
De gemeente Goirle heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Geen specifiek beleidskader.
Tabel C: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Goirle
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum



Gemeente Goirle hanteert beleid dat detailhandel in beginsel moet worden gevestigd
in centrum Goirle, Van Hogendorpplein of Boerenschuur Riel. Dit beleid wordt gehanteerd maar is niet officieel vastgesteld.

Buurt-wijkcentra



Geen specifiek beleid.

Perifere detailhandel



Perifere detailhandel wordt toegestaan op bedrijventerreinen.

Solitaire/verspreide



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Afhaalpunten worden beschouwd als detailhandel en mogen in beginsel niet op bedrij-

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



De gemeente probeert te sturen op concentratie van voorzieningen. Daarnaast worden

winkels

venterrein gevestigd worden.

brancheverbreding
Leegstand

initiatieven ten aanzien van transformatie van winkels naar woningen buiten de winkelgebieden gefaciliteerd.


De gemeente is voornemens de winkels in de aanloopstraat meer richting De Hovel te
concentreren.

Gemeente Heusden
De gemeente Heusden heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Sociaal Economisch Plan.
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Tabel D: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Heusden
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Algemeen/centrum

Algemeen


Het detailhandelsaanbod dient vitaal te blijven door realisatie en behoud van een bij de
kern passend voorzieningen- en kwaliteitsniveau. Het behoud van de onderscheidende kwaliteit van de drie grote kernen is uitgangspunt.



De Heusdense detailhandel kenmerkt en onderscheidt zich door zelfstandige ondernemers met een eigen kleur en kwaliteit.

Vier beleidslijnen


Behoud van het eigen karakter en het versterken onderscheidenheid.



Inzetten op bereikbaarheid. Dit betekent dat parkeerplaatsen liefst dichtbij de winkels
op maaiveld in voldoende mate aanwezig moeten zijn en het hanteren van een goed
parkeerbeleid en de handhaving daarvan.



Inzetten op concentratie en comfort. Dit betekent dat winkels voldoende geconcentreerd moeten zijn en dat er genoeg te beleven en te genieten is (horeca, sfeer, uitstraling, etc.)



Inzetten op een goede samenwerking. De verschillende winkelcentra kunnen aan
kracht winnen door gezamenlijke reclame en promotie. Tegelijkertijd moeten de verschillende centra onderscheidend van elkaar kunnen zijn.

Centrum Drunen


Drunen onderscheidt zich door de een relatief hoge kwaliteit en diversiteit van het
aanbod.

Centrum Vlijmen


Vlijmen onderscheidt zich door een relatief breed assortiment en laagdrempeligheid.

Centrum Heusden


Heusden richt zich op hoge kwaliteit met een exclusief karakter.

Buurt-wijkcentra



Geen specifiek beleid.

Perifere detailhandel



Geen specifiek beleid.

Solitaire/verspreide



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Geen specifiek beleid.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid.

winkels

brancheverbreding
Leegstand

Gemeente Hilvarenbeek
De gemeente Hilvarenbeek heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Economisch Actieplan.
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Tabel E: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Hilvarenbeek
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum



Het doel is behoud van de lokale koopkracht binnen de gemeente Hilvarenbeek. Het
resultaat is dat er een groei van bezoekers waarneembaar is.



Winkels centreren in de centra van Hilvarenbeek en Diessen.



Eenheid in de uitstraling van de winkelcentra (samenwerking).



Freeriders doen mee met de uitvoering van het centrumplan.

Buurt-wijkcentra



Geen specifiek beleid.

Perifere detailhandel



Geen specifiek beleid.

Solitaire/verspreide



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Geen specifiek beleid.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid.

winkels

brancheverbreding
Leegstand

Gemeente Loon op Zand
De gemeente Loon op Zand heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Structuurvisie.
 Lintenvisie centrum (reeds in ontwikkeling).
Tabel F: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Loon op Zand
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum

Centrum Kaatsheuvel


Versterken hoofdkernfunctie centrum Kaatsheuvel.



Versterken aantrekkelijkheid, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers van
buiten.



Onder de noemer ‘Winkelhart’ worden de fysieke en functionele relaties versterkt met
het kernwinkelgebied - het gebied rondom de Hoofdstraat, Peperstraat en Schotsestraat - dat wordt gerevitaliseerd.



In Lintenvisie (reeds in ontwikkeling) de linten beter herkenbaar maken als aantrekkelijke en logische doorgaande routes.

Centrum Loon op Zand


Aan het Oranjeplein bevindt zich de supermarkt van Loon op Zand, een belangrijke
‘trekker’ van het (winkel)centrum.

Buurt-wijkcentra



Geen specifiek beleid.

Perifere detailhandel



Geen concurrentie met de dorpscentra.



Vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen in relatie tot de dorpscentra op peil
houden.



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Geen specifiek beleid.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid.

Solitaire/verspreide
winkels

brancheverbreding
Leegstand
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Gemeente Oisterwijk
De gemeente Oisterwijk heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Detailhandelsstructuurvisie 2016.
Tabel G: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Oisterwijk
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum

Centrum Oisterwijk


Behoud van de sterke uitgangspositie: heldere hoofdstructuur, bijzondere en kansrijke
positie centrum Oisterwijk.



Kwaliteit boven kwantiteit: marktruimte voor uitbreiding van aanbod is beperkt. Versterking vooral door blijvende inzet op kwaliteit. Blijvende en gezamenlijke inzet voor
mix aan functies (ook horeca) en doelgroepen.

Centrum Moergestel


Moergestel: inzet op clustering/compactisering van voorzieningen en behoud van
leefbaarheid.

Buurt-wijkcentra



De gemeente heeft 1 wijkwinkelcentrum: Pannenschuurplein. Buurtvoorzieningencluster met winkels en overige voorzieningen gericht op de omliggende buurt. Beleid is gericht op behoud van dit winkelcentrum.

Perifere detailhandel



Perifere detailhandel wordt alleen toegestaan op Sprendlingenpark. Er is geen aanleiding dit PDV-cluster substantieel verder uit te breiden.

Solitaire/verspreide



winkels
Afhaalpunten/internet

Buiten bestaande heldere winkelstructuur, zowel in Oisterwijk als Moergestel, geen
nieuwe winkels toestaan.



in huidig beleid zijn showrooms, afhaalpunten en internetwinkels waar je als consument naar toe kan alleen toegestaan in panden met een detailhandelsbestemming of
brede centrumbestemming waarbinnen detailhandel is toegestaan.

Nevenassortimenten/



brancheverbreding

Bij voorkeur wordt de verkoop van branchevreemde artikelen op perifere locaties
zoveel mogelijk beperkt. Vanuit de detailhandelsstructuurvisie zijn er geen goede argumenten voor verkoop van branchevreemd aanbod.

Leegstand



Geen specifiek beleid.

Gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg heeft haar detailhandelsbeleid verankerd in:
 Detailhandelsvisie gemeente Tilburg.
 Binnenstadsvisie (reeds in ontwikkeling).
Tabel H: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Tilburg
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum



Basis van de structuur is de binnenstad en de stadsdeel- en dorpscentra. Buurtcentra
en solitaire supermarkten verfijnen deze structuur.



Er is een binnenstadsvisie in voorbereiding. Kern is dat de binnenstad een brede
functie heeft. Belangrijkste functie is ontmoeten. Winkelen, horeca en werken zijn
daarbij de pijlers. Wonen voegt ook levendigheid toe. Doel is een sterke en compacte
binnenstad met regionale aantrekkingskracht.

Buurt-wijkcentra



Basis van de structuur is de binnenstad en de stadsdeel- en dorpscentra. Buurtcentra
en solitaire supermarkten verfijnen deze structuur.

Perifere detailhandel



Concentratie perifere detailhandel op beperkt aantal clusters is toegestaan. Per cluster
is een branchering aangegeven.
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Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Solitaire/verspreide



winkels
Afhaalpunten/internet

Dit is een ontwikkeling die de gemeente wilt inperken. De gemeente werkt momenteel
aan beleid op dit onderdeel en is opgenomen in de lokale Retailagenda.



Afhaalpunten worden toegestaan, ook op bedrijventerreinen. Uitgangspunt is dat als
de consument ter plaatse kan ‘kijken en vergelijken’ dat het als detailhandel wordt beschouwd. Dan mag het alleen op locaties waar winkels zijn toegestaan.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid, maar er wel veel contact met ondernemersverenigingen. Via

brancheverbreding
Leegstand

centrummanagement wordt veel gedaan om de leegstand te beperken.

Gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe beleidskader voor
detailhandel. Het vigerend beleid is momenteel:
 Visie op de structuur van boodschappencentra (2014).
Tabel I: Detailhandelsbeleid op onderdelen gemeente Waalwijk
Beleidsonderdeel

Hoofdpunten beleid

Centrum

Centrum Sprang Capelle


Het beoogde centrumplan draagt bij aan de positie van het centrum. Het behoud van
de supermarkt is essentieel en zal ook koopkracht uit Landgoed Driessen trekken.

Centrum Waalwijk


De supermarkten zijn de belangrijkste trekkers voor het centrum en het behoud van
het supermarktaanbod in het centrum is uitgangspunt van de momenteel vigerende
detailhandelsvisie.

Buurt-wijkcentra



Door diverse plannen en initiatieven in de wijken blijft er in Waalwijk een evenwichtige
spreiding van supermarkten over de kern gehandhaafd: zowel de oostelijke, westelijke
als de zuidelijke woonwijken beschikken straks over modern supermarktaanbod, terwijl
het boodschappenaanbod in het centrum een overkoepelende functie voor de inwoners van de hele kern (en omgeving) blijft houden. Het beleidsmatige doel van een
centrale ligging voor supermarkten in de wijken wordt losgelaten in Noordoost en
Zuidwest, om wel een toekomstbestendig supermarktaanbod mogelijk te maken.

Perifere detailhandel



Geen specifiek beleid.

Solitaire/verspreide



Geen specifiek beleid.

Afhaalpunten/internet



Geen specifiek beleid.

Nevenassortimenten/



Geen specifiek beleid.



Geen specifiek beleid.

winkels

brancheverbreding
Leegstand

Deelconclusie beleidskaders gemeenten
De meeste gemeenten hebben specifiek beleid opgenomen voor het detailhandelsaanbod in
de gemeente. Dit richt zich primair op het behoud c.q. de versterking van het winkelaanbod in
de centrumgebieden van de kernen. Het op peil houden van de leefbaarheid in met name de
dorpen speelt hierbij een belangrijke rol. De ene gemeente heeft dit echter scherper genoteerd
dan de ander. Detailhandel buiten de centrumgebieden moet worden beperkt of mag in elk
geval niet concurreren met het aanbod in centrumgebieden. Let op: niet voor alle gemeenten
is dit laatste punt even duidelijk vastgelegd in het beleid.
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Beleidskader provincie Noord-Brabant
Structuurvisie ruimtelijke ordening
Op 19 maart 2014 is de structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant in
werking getreden. Dit is een actualisatie van de voorloper uit 2010 en onderschrijft het belang
van een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur, welke ruimte biedt aan innovaties
en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.
Verordening Ruimte 2014 (geconsolideerd 1 januari 2017)
In dit beleidsstuk is een aantal opmerkingen en spelregels opgenomen ten aanzien van detailhandel:
 Streef naar concentratie van detailhandel en voorkom verspreide bewinkeling;
 Scherp de toepassing van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ aan door detailhandelsontwikkelingen in of aansluitend aan bestaande winkelgebieden te accommoderen.
 Wees terughoudend met perifere detailhandelsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als
branchering betreft).
Ten aanzien van detailhandelslocaties en/of de eventuele ontwikkeling hiervan geldt het volgende:
4.8 Detailhandelslocaties
1. Een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied kan voorzien in een ontwikkeling of een uitbreiding van een detailhandelslocatie tenzij deze ontwikkeling of uitbreiding
leidt tot een bovenregionale detailhandelslocatie.
2. Onder een bovenregionale detailhandelslocatie als bedoeld in het eerste lid, wordt begrepen een detailhandelslocatie waarbij:
a. uit onderzoek blijkt dat ten minste 20% van de bezoekers afkomstig is buiten een straal
van 35 kilometer vanaf de beoogde detailhandelslocatie; of
b. het te verwachten aantal bezoekers ten minste 2.500.000 per jaar bedraagt.
3. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ontwikkeling of een uitbreiding
van een detailhandelslocatie bevat een verantwoording over de wijze waarop de afspraken
die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg bedoeld in artikel 37.4, onder b,
worden nagekomen.
37.4 Taken regionaal ruimtelijk overleg
Het regionaal ruimtelijk overleg bevordert in het belang van de regionale ruimtelijke samenhang
dat de deelnemers:
a. de inhoudelijke voorbereiding van een gemeentelijke of provinciale structuurvisie of van een
beheerplan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet op elkaars beleid afstemmen, met in
begrip van de wijze waarop deelnemers de voorgenomen ruimtelijke inrichting willen verwezenlijken;
b. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de programmering en planologische
voorbereiding van:
1. de bouw van woningen;
2. de aanleg, uitbreiding, herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties;
3. overige stedelijke voorzieningen, waaronder detailhandelslocaties;
4. infrastructurele voorzieningen;
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5. landschapsontwikkeling en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.
c. elkaar informeren over de voortgang van hiervoor bedoelde voornemens en afspraken;
d. een monitoringssysteem opzetten en bijhouden waarin de voortgang van de woningbouw,
van de herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties en zo nodig van andere ruimtelijke ontwikkelingen van regionaal en provinciaal belang worden bijgehouden.
Regionale afspraken over detailhandelslocaties
De afspraken als bedoeld in artikel 37.4, onder b, sub 3:
a. worden ieder jaar uiterlijk 31 december gemaakt en in voldoende mate uitgewerkt ten behoeve van de verantwoording als bedoeld in artikel 4.8, derde lid;
b. hebben betrekking op de aard en omvang van de te ontwikkelen of uit te breiden detailhandelslocaties;
c. kunnen betrekking hebben op één of meer detailhandelslocaties waaraan in regionaal verband de voorkeur wordt gegeven;
d. worden gemaakt in samenhang met het bepaalde van zorgvuldig ruimtegebruik als bepaald
in artikel 3.1, tweede lid.
Deelconclusie beleidskader provincie
De provincie roept de regio’s en gemeenten op om te streven naar concentratie van detailhandel en het voorkomen van verspreide bewinkeling. Het principe van de ‘Ladder voor duurzame
verstedelijking’ moet worden toegepast, door detailhandelsontwikkelingen in of aansluitend
aan bestaande winkelgebieden te accommoderen. Tot slot moet terughoudend worden omgegaan met perifere detailhandelsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als branchering betreft).
De provincie stelt bepaalde normen ten aanzien van regionale afstemming. Hier is in de separate notitie inzake de evaluatie van het Regionaal Afsprakenkader specifiek op ingegaan.
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Bijlage 5: Berekening economische impact toerisme
Toelichting op de berekening van tabellen
De tabellen in de rapportage zijn tot stand gekomen op basis van de navolgende stappen:
 Ten eerste zijn de gegevens van het aantal slaapplaatsen (kamers voor hotels) uit het CBS
gehaald en is op basis van de bezettingsgraad een raming gemaakt van het totaal aantal
overnachtingen per verblijfstype. Dit is uitgesplitst naar soort.
 Vervolgens is per verblijfsvorm de gemiddelde besteding per persoon berekend.
 Het resultaat is het totale toeristische bestedingspotentieel per COROP-gebied
 Dit bedrag is vervolgens per COROP-gebied gedeeld door het totaal aantal inwoners per
gebied.
 Zo is gekomen tot de toeristische bestedingen per hoofd. Dit geeft een indicatie van de
invloed van het toerisme op de detailhandel en horecasector.
Gehanteerde uitgangspunten:
 De gegevens zijn afkomstig van CBS Statline (meest actuele cijfers zijn gehanteerd). De
cijfers zijn naar soort uitgesplitst en tevens is de bezettingsgraad berekend, om te komen
tot het totaal aantal overnachtingen:
- Hotels, pensions, en jeugdherberg: aantal kamers * 1,7 personen bedbezetting *
65% hotelbezetting * 365.
- Kamperen: Totaal aantal slaapplaatsen* 60 dagen terreinbezetting. (uitgangspunt
CBS=5 slaapplaatsen per kampeerplek).
- Huisjesterreinen: aantal * 0,75 bedbezetting * 60% terreinbezetting * 365.
 Op basis van bovenstaande bezettingsgraden is de navolgende tabel het totaal aantal
overnachtingen weergegeven.
 Vervolgens is de besteding per persoon per dag en naar soort verblijfstype berekend.
 De bestedingscijfers ten aanzien van detailhandel zijn gebaseerd op de omzetkengetallen
6
en omgerekend naar de gemiddelde besteding per dag .
 De besteding aan dagelijkse artikelen is voor de hotelsector gehalveerd. Toeristen besteden minder aan maaltijden.
 De besteding in de niet-dagelijkse sector zijn gehalveerd, aangezien toeristen niet tot nauwelijks bestedingen doen in de doelgerichte branches zoals doe-het-zelf en woninginrichting.
 Tot slot zijn de totale toeristische bestedingen berekend.
Tabel: Aantal slaapplaatsen/kamers en gemiddelde bezettingsgraad
West- Brabant
Slaap-

Bezet-

plaatsen tingsgraad

Midden-Brabant
Slaap-

Bezet-

plaatsen tingsgraad

Noordoost
Slaap-

Bezet-

plaatsen tingsgraad

Zuidoost
Slaap-

Bezet-

plaatsen tingsgraad

Hotels, pensions.
Jeugdherberg
Kamperen
Huisjesterreinen
Totaal

6

2.606

1.050.964

1.687

680.208

2.118

854.041

4.084

1.647.280

12.648

758.875

18.772

1.126.320

20.686

1.241.155

36.887

2.213.200

7.737

1.270.720

8.068

1.325.101

4.109

674.917

13.905

2.283.842

3.080.559

Bron: Detsailhandel.info, Omzetkengetallen 2015.
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3.131.628

2.770.113

6.144.322

Tabel: Besteding per hoofd per dag naar verblijfstype
Kamperen

Hotels, pensions, etc.

Huisjesparken

Dagelijkse art.

€ 6,96

€ 3,36

€ 6,96

Niet-dagelijkse art.

€ 3,42

3.42

€ 3,42

Horeca

€ 2,03

€ 2,03

€ 2,03



Drankverstrekkers

€ 0,49

€ 0,49

€ 0,49



Fastservice

€ 0,54

€ 0,54

€ 0,54

Restaurants

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00
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