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Voorwoord 

Afstuderen, de laatste stap voor het professionele leven. Een periode van maar liefst tien maanden, 

die uiteindelijk voorbij gevlogen zijn. Focussen op één onderwerp, het lijkt een hele opgave, 

terugkijkend was het echter vooral een leerzame periode. Niet alleen om uit te groeien tot een 

vastgoed professional, maar ook mijzelf te ontwikkelen in de privé sfeer. 

 

Na diverse gesprekken met mevrouw Van de Ven waarin verscheidene onderwerpen besproken 

zijn als afstudeerthema, was het dan eindelijk zover. Op naar Rotterdam en een gesprek voeren bij 

Ecorys over een mogelijk afstudeeronderwerp. Sindsdien verliep alles in een stroomversnelling, 

binnen een maand huisvesting en inrichting regelen, waarna er na de jaarwisseling begonnen kon 

worden met de afstudeeropdracht.  

 

Tijdens mijn afstuderen ben ik mij bewuster geworden van de kennis en kunde die niet alleen in de 

literatuur te vinden is, maar ook kennis die bij collega’s en geïnterviewden aanwezig was. 

Terugkijkend op de gehele afstudeerperiode waren deze gesprekken met diverse professionals het 

meest waardevolle voor mijn verdere ontwikkeling in het vakgebied.  

 

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn begeleiders te bedanken, zonder 

hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Allereerst de begeleiders vanuit de Technische 

Universiteit Eindhoven, Mevrouw Leonie van de Ven en Mevrouw Astrid Kemperman. Ik wil u 

beiden danken voor de tijd die u gestoken heeft in het begeleiden en kritisch doorlezen van de 

aangeleverde hoofdstukken, dit heeft mijn afstudeeronderzoek van een hogere kwaliteit gemaakt. 

Daarnaast wil ik Bart Stek en Ewoud Dekker bedanken, zij hebben mij gedurende mijn afstuderen 

ondersteund in Rotterdam bij Ecorys. Zij waren er niet alleen om waardevolle en bovenal kritische 

input voor mijn afstuderen te geven, maar zij stimuleerden mij ook om mij verder te ontwikkelen in 

het vakgebied buiten het afstuderen om. Deze werkzaamheden buiten het afstuderen om waren 

meestal vele malen leuker dan het focussen op één onderwerp, waardoor de verhouding af en toe 

scheef begon te lopen. Zij waren echter ook diegene die mij juist aangaven dat mijn afstuderen wel 

op nummer één moest blijven staan tijdens de stage, waardoor ik nu, in oktober, mijn 

afstudeerscriptie heb kunnen afronden.   

 

 

 

 

 

 

Roy Külter 

 

Heerlen, oktober 2012 

 

 

 

 

 

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” 

- Albert Einstein      
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Summary 

Background and objective 
The performance of retail, the main function within a city center in the Netherlands, is under 

pressure. For instance, the number of visitors declined the past decade and the vacancy rates 

(especially in the less popular areas of a city center) are increasing. Despite this downward trend, 

the city center is still, as it was for centuries, an important meeting point; due to this importance it 

attracted many different parties as investors and entrepreneurs. These actors should jointly ensure 

the attractiveness of a city center. Research into the reasons for this is of obvious importance to 

maintain retail for the city center. The factors that are important for the functioning of the retail 

sector in inner cities will be an important topic in this study. However, the way the actors could 

improve these factors is central. This leads to the following research question and objective: 

 

Research question 
 

 

 

 

Objective 
 

 

 

 

 
Literature 

Examples from abroad show that a city center can become a deserted place by moving retail to 

peripheral locations. Also in the Netherlands, the policy of retail at peripheral locations eased over 

the past century, making these locations more often an alternative for retailers. 

The trends in the field of retail show that the rise of Internet sales will continue, but the physical 

store, where the contact with the seller is very important, will still remain the main sales channel. 

In addition, the role of social media is an increasingly important role in what the consumer wants to 

stand out from the crowd and the opinions of friends and acquaintances is becoming increasingly 

important. 

 

The Dutch city center is a place that attracts many different actors, of which the consumer is 

perhaps the most important one. He / she is the one who makes the purchases, grabs a bite and 

visits cultural institutions and ultimately makes a city center successful or not. 

 

The other actors (the shopkeeper, the developer, investor and the municipality) need to supply a 

high standard of retail and a nice environment to shop and reside, so that consumers are satisfied 

and want to visit the city center again in the future. In this study at collaboration in inner cities the 

following actors are taken into account: the shopkeeper, the developer (only for new construction 

developments), investor and the municipality 

 

How can actors collaborate to strengthen the functioning of retail in a city center? 

Providing insight in the different ways to collaborate to improve the functioning of retail in 

city centers,  in order to make recommendations towards actors involved with the retail in a 

city center. 
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These actors can influence various endogenous and exogenous factors that affect the functioning 

of the city center. Endogenous factors are factors that the actors can actively influence. These 

factors can be divided into commercial, functional, physical, location, environment and real estate. 

Table S-1: Endogenous factors 

Commercial  Functional  Physical  Locational  Environment  Real Estate 
Events  Mix of functions (amount)  C‐locations  Accessibility (city level)  Policy of the municipality  Vacancy rate 
Adjusting supply with demand  Mix of functions (quality)  Routing  Accessibility (regional level)  Development opportunities  Impoverishment 

Facades  Sectoring  Appearance  Public transport structure     Rental level 
Marketing/website  A‐brands (amount + size)  Quality of public space  Parking facilities     Floor productivity 

      Compactness  Parking costs       

         Signage       
         Purchasing power in‐/outflow       
         Purchasing power bond       

 

The alliance theory is a common form of cooperation to cooperate between different actors in city 

centers. However, the formality of this cooperation’s can vary. For example, the cooperation can be 

organized as a regular consultation (informal), through an agreement (informal / formal), or by 

setting up a joint legal entity (formal). 

In the cooperation a program is made, this program is detailed in projects. Each project can be 

managed via methodical, routine or improvisational work. In cooperation in city centers, where 

many actors and factors are important, and this also may vary from time to time, the methodical 

approach is the most obvious form. 

 
Figure S-1: Conceptual Model 
 

Practice analysis 

The eleven major historical inner cities of the Netherlands (excluding the five largest), are 

investigated in the context of this study and show large differences. For various reasons Maastricht 

and Groningen seem to perform best across the board. For example, Maastricht and Groningen 

have the highest amount of retail surface area. In addition they possess many catering 

establishments are score impressive in the field of purchasing power and floor productivity 

 
Table S-2: Surveyed cities 

City Number of residents City  Number of residents 

Groningen 189.991 Maastricht 119.664 

Breda 174.599 Dordrecht 118.480 

Nijmegen 164.223 Leiden 117.917 

Haarlem 150.670 Alkmaar 93.936 

Arnhem 148.070 Leeuwarden 94.838 

’s Hertogenbosch 140.786   
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The surveyed cities show a varied image of forms of collaboration. Based on several in-depth 

interviews can be concluded that Groningen, Breda, Nijmegen and Dordrecht have no city center 

manager. Alkmaar does have a city center manager, but no central management organization in a 

form that does more than just promotion of the city center. 

What stands out in the cities without a city center manager is the wish of the municipalities Breda 

and Nijmegen to appoint a city center manager in the future, while desire is lacking in Groningen 

and Dordrecht. Groningen has no need for such a city center manager because the chairman of the 

association of undertakings in the city center, Groningen City Club, is partially paid. So the 

chairman can be seen as a replacement for the city center manager.  

 

Conclusion 

 
Due to the study on the cooperation in these eleven city centers it can be concluded that the 

following factors can provide a successful city center management: 

 

 A board of directors consisting of representatives of actors as the association of 

undertakings, retail, catering industry is of great importance (the entrepreneurs). 

 The Supervisory Board or Advisory Council should consist of, at least, a representative of 

the municipality and the Chamber of Commerce. 

 A dedicated city center manager who initiates a lot of new projects. 

 In addition, promotion of the city center is one of the biggest priorities. 

 The (pre)consultation with the municipality about future plans ensures a smoother decision 

making in the council. 

 Funding occurs via an entrepreneurial fund annually supplemented by a surcharge on the 

property tax for all non-dwellings in the municipality or through an advertising levy.  

 

The conceptual model (figure s-1) drafted from the literature does not correspond with the findings 

in practice, so the model is adjusted in figure s-2. For example the financial possibilities are added 

to the model.  

 

 
Figure S-1: Cooperation Model 
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1 Inleiding 

“Of we met onze toekomstige dynamische winkelomgevingen het recreatief winkelen hoger op ons 

‘to do lijstje’ krijgen? De tijd zal het leren… De concurrentie met de Efteling is ten minste 

begonnen.” Judith van Deelen, Managing Director bij MRC (2011) 

 
1.1 Aanleiding 

De binnenstad wordt in Nederland gezien als het meest karakteristieke en levendige deel van een 

stad (NVBO, 2012). Hier bevinden zich veel voorzieningen en de binnenstad heeft een belangrijke 

ontmoetingsfunctie voor de inwoners van een stad. Echter, het functioneren van de binnenstad 

staat onder druk, onder andere door een kortere verblijfsduur en teruglopende bezoekersaantallen 

(NBTC-NIPO Research, 2011 en NVBO, 2012).  

 

De aanwezige functies in een binnenstad kunnen volgens Krug (2008) worden ingedeeld naar: 

wonen; werken; winkelen; leisure (recreëren); verplaatsing; voorzieningen en openbare ruimte. Van 

deze functies is winkelen het belangrijkste motief om een binnenstad te bezoeken (Krug, 2008).  

 

Als er gekeken wordt naar het winkelgedrag van consumenten dan is de binnenstad het 

belangrijkste gebied in Nederland met betrekking tot het recreatief winkelen. In de periode mei 

2010 tot mei 2011 werd er gemiddeld 13 keer per Nederlander (minimaal een uur) recreatief 

gewinkeld in de binnenstad (NBTC-NIPO Research, 2011). Er is echter een dalende trend 

zichtbaar in het aantal bezoeken aan de binnenstad met als doel recreatief winkelen (NBTC-NIPO 

Research, 2011).  

De binnenstad omvat naast een sterke winkelconcentratie (het hoofdcentrum) veelal ook een al of 

niet op deze concentratie aansluitend min of meer verspreid liggend winkelbestand  (Bolt, 2003). 

Dit onderscheid in winkellocaties diept Bolt verder uit door middel van het toepassen van de theorie 

van Alonso. De theorie van Alonso stelt dat veel winkels dicht bij elkaar gesitueerd resulteren in 

hogere huren en weinig winkels in lagere huren  (Mols, 2006). Bolt stelt met behulp van deze 

theorie1 de standplaatskwaliteit van een locatie vast, waarbij een A1-locatie (meestal ingenomen 

door bekende ketens als V&D, C&A en HEMA) de locatie is met de hoogste bezoekersstromen en 

een locatie met C-standkwaliteit de laagste bezoekersstromen (Bolt, 2003).  

 

Bij passantentellingen in winkelgebieden door onderzoeksbureau Locatus valt op dat er in 2011 

37% minder passanten geteld zijn dan in 2001. De grootste daling van het aantal passanten is te 

zien op de B- en C-locaties, hier zal dan ook in de toekomst de omzet verder dalen en de leegstand 

verder stijgen. Zo is de leegstand op C-locaties nu al ruim hoger dan op andere locaties en zal 

deze leegstand alleen maar gaan toenemen (Locatus, 2011).  

Daarnaast huisvesten de binnensteden steeds vaker hetzelfde aanbod aan detailhandel, deze 

trend wordt ook wel filialisering genoemd (Droogh Trommelen en Partners, 2011). Dit heeft tot 

gevolg dat het onderscheidend karakter van de binnenstad kleiner wordt.  

 

                                                                                                                                                               
1  Bolt vervangt in de theorie van Alonso “bereikbaarheid” door “bezoekersstromen” 
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Doordat de binnenstad zoveel verschillende functies herbergt zijn er ook veel actoren actief, 

daarnaast kunnen per functie de actoren verschillen. Doordat in dit onderzoek ingegaan wordt op 

de belangrijkste functie van de binnenstad, namelijk de detailhandel, worden alleen de actoren die 

betrokken zijn bij de detailhandelsontwikkelingen opgenomen in dit onderzoek. Bij 

detailhandelsontwikkelingen spelen de volgende actoren volgens Evers (2004) een belangrijke rol: 

detaillist, financier, ontwikkelaar, politici, planologen en grondeigenaar. Zij zijn dus degene die 

invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van de detailhandel in een stad. Aangezien iedere 

actor meestal bestaat uit meerdere personen, organisaties of instanties is het erg lastig om 

gezamenlijk tot een visie voor de binnenstad te komen.  

Actoren hebben ook ieder een eigen belang bij het goed functioneren van detailhandel in de 

binnenstad. Zo hebben politici en planologen de taak om een gebalanceerde ontwikkeling van de 

detailhandelsstructuur in een stad te garanderen, waarbij toekomstige ontwikkelingen 

overeenkomen met algemene sociale doelstellingen, planningsbeleid en normen voor bijvoorbeeld 

het verminderen van de mobiliteitsgroei en het vermijden van slechte invloeden op het milieu  

(Janssen, 2011). 

Voorkeuren van retailers kunnen per retailer verschillen, echter hebben bepaalde typen retailers 

vaak wel dezelfde voorkeuren. Zo zijn kleinere, zelfstandige retailers vaak sceptisch over nieuwe 

ontwikkelingen dan wel aanpassing van het huidige aanbod, behalve als zij synergievoordelen zien. 

Andere retailers zijn misschien opzoek naar locaties om zich te vestigen dan wel uit te breiden 

(Janssen, 2011). Daarnaast zijn ontwikkelaren primair geïnteresseerd in het ontwikkelpotentieel 

van locaties  (Janssen, 2011).     

 

In historisch gegroeide binnensteden zijn over het algemeen de meest diverse actoren actief, 

waardoor het ontwikkelen dan wel behouden van een goede norm voor de detailhandel lastiger 

opgezet kan worden. Onderzoeksbureau Locatus deelt winkelgebieden in naar aanleiding van het 

aanbod dat aanwezig is. Zo geeft Locatus aan dat er in Nederland 17 centrumgebieden het 

predicaat ‘binnenstad’ hebben. Deze binnensteden voldoen aan het criteria van minimaal 400 

winkels geconcentreerd in een winkelgebied. Deze 17 binnensteden zullen centraal staan in dit 

onderzoek, waarbij de 5 grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 

Eindhoven) niet zullen worden meegenomen, dit omdat deze steden dermate groter zijn (in 

inwonersaantal en aanbod) dan de overige steden waardoor er ook andere factoren een grote rol 

spelen (als toerisme). Daarnaast wordt de gemeente Hilversum niet meegenomen, omdat zich hier 

geen historisch centrum bevindt. Daardoor zal dit onderzoek zich in het bijzonder richten op de 

volgende steden: 

Tabel 1-1: Te onderzoeken steden 

Stad Aantal Inwoners Stad Aantal Inwoners 

Groningen 189.991 Maastricht 119.664 

Breda 174.599 Dordrecht 118.480 

Nijmegen 164.223 Leiden 117.917 

Haarlem 150.670 Alkmaar 93.936 

Arnhem 148.070 Leeuwarden 94.838 

’s Hertogenbosch 140.786   

Bron: CBS Statline, 2012 
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1.2 Probleemstelling 

Zoals eerder aangegeven staat de detailhandel, de belangrijkste functie in de binnenstad, onder 

druk. Onderzoek naar de redenen hiervoor is van evident belang om de detailhandel voor de 

binnenstad te behouden.  

Echter, alleen onderzoek naar de redenen van het verval is niet voldoende om in de toekomst een 

sterk aanbod aan detailhandel te verkrijgen/behouden. Er moet van alle actoren verlangd worden 

dat zij gezamenlijk investeren in het behoud van detailhandel in de binnenstad, daar hebben zij 

immers allemaal baat bij. Door het bundelen van expertise en financiële middelen kan er 

daadkrachtig en snel ingegrepen worden in de binnenstad. De factoren die van belang zijn voor het 

functioneren van de detailhandel in binnensteden zullen een belangrijk onderwerp in deze scriptie 

zijn, de manier waarop de actoren deze factoren zouden kunnen verbeteren staat echter centraal.  

Dit leidt tot de volgende vraag- en doelstelling: 

 

1.2.1 Vraagstelling 
 

 

 

 

1.2.2 Doelstelling 
 

 

 

 

 

1.2.3 Deelvragen 
Om antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vraag- en doelstelling zijn de volgende 

deelvragen opgesteld: 

 

1. Wat is het belang van de detailhandel in de Nederlandse binnenstad en hoe is dit historisch 

gegroeid? 

2. Welke actoren zijn aanwezig (m.b.t. detailhandel in de binnenstad) en wat is hun rol? 

3. Welke factoren hebben invloed op detailhandelsfuncties in de binnenstad? 

4. Welke mogelijke vormen van samenwerking bestaan er tussen deze actoren? 

5. Welke mogelijkheden zijn er om de performance van detailhandelsfuncties (in een binnenstad) 

te bepalen? 

6. Wat is de performance van de detailhandelsfuncties in binnensteden? 

7. Welke binnensteden presteren beter op het gebied van detailhandel dan andere?  

8. Op welke manier wordt er samengewerkt in de binnensteden? 

9. Hoe kijken de diverse actoren aan tegen de samenwerking in de binnenstad? 

10. Welke conclusies kunnen er getrokken worden over samenwerking in binnensteden naar 

aanleiding van de literatuurstudie, de casussen en de diepte-interviews?  

 

Hoe kunnen actoren samenwerken om het functioneren van retail functies in de binnenstad 

te versterken? 

Het inzichtelijk maken van de samenwerkingsvormen die het functioneren van retail 

functies in de binnenstad versterken, teneinde aanbevelingen te kunnen doen aan actoren 

die betrokken zijn bij het functioneren van de binnenstad.  
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1.3 Onderzoeksopzet 

Aan de hand van de deelvragen genoemd in paragraaf 1.2.3  zal de vraagstelling beantwoord 

dienen te worden, deze deelvragen zullen de leidraad zijn voor dit onderzoek. De deelvragen zullen 

worden ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen.  

In deze paragraaf zal per deelvraag een opzet tot onderzoek gegeven worden, waardoor duidelijk 

wordt op welke manieren er onderzoek gedaan dient te worden en welke informatie nodig is om zo 

tot een antwoord op de vraagstelling te komen.  

  

1.3.1 Het ontstaan van de Nederlandse detailhandel 

Om een beeld te schetsen van de detailhandel wordt er eerst een onderzoek gedaan naar het 

ontstaan van de detailhandel in Nederland. Door middel van een literatuurstudie zullen de 

belangrijkste punten met betrekking tot het ontstaan en groei van de detailhandel besproken 

worden.   

 

1.3.2 Aanwezige actoren in de binnenstad (m.b.t. detailhandel) en hun rol 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de diverse actoren die invloed kunnen uitoefenen op het 

functioneren van retail functies in de binnenstad besproken aan de hand van literatuur. Deze 

actoren zijn al kort aangehaald in de aanleiding en zullen verder worden uitgediept in deze scriptie. 

Verder wordt weergegeven wat het belang is van iedere actor om de retail functies in de binnenstad 

goed te laten functioneren.  

 

1.3.3 Invloed factoren op detailhandel in de binnenstad 

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het functioneren van de retail in de binnenstad 

worden verkregen via een literatuurstudie. Deze factoren kunnen worden ingedeeld naar endogene 

en exogene factoren. Waarbij endogene factoren de factoren zijn waar de diverse actoren direct 

invloed op kunnen uitoefenen en exogene factoren de factoren waar de diverse actoren juist geen 

invloed op kunnen uitoefenen. Deze exogene factoren zijn hierdoor echter niet minder belangrijk, 

omdat zij wel invloed hebben op de retail in een binnenstad.  

 

1.3.4 Mogelijke vormen van samenwerking tussen de actoren 

Naast het beschrijven van de actoren, zoals aangegeven in de vorige subparagraaf, dienen ook de 

manieren van samenwerking besproken te worden. Hiervoor wordt er een literatuurstudie verricht 

naar de mogelijke vormen van theoretische samenwerking van actoren in binnensteden, waarna er 

ook inzicht verkregen dient te worden in de samenwerkingsvormen die daadwerkelijk op dit 

moment in de praktijk worden toegepast.   

 

De voorgaande subparagrafen behoren allen tot het theoretisch kader van het onderzoek. Het 

theoretisch kader wordt afgesloten met een conceptueel model waarin de  factoren die van invloed 

zijn op  het functioneren van de retail functies in de binnenstad worden benoemd. Deze factoren 

zullen verder in het onderzoek onder andere gemeten worden, waarna er bepaald kan worden 

welke binnensteden het beter doen dan andere binnensteden op het gebied van retail.  

 

1.3.5 Mogelijkheden om de performance van detailhandelsfuncties in een binnenstad te bepalen 

Naar aanleiding van de factoren benoemt in het conceptueel model, wordt er onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om deze factoren te meten. Zo zal de database van advisiesbureau Locatus 

geregeld geraadpleegd worden om bijvoorbeeld de branchering van de detailhandel in de 

binnenstad in kaart te brengen. Ook kan door middel van deze database het percentage en de 

locatie van leegstand in een binnenstad bepaald worden. 
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Verder zullen diverse Koopstromenonderzoeken geraadpleegd worden om de vloerproductiviteit 

(omzet per m2 bvo) in binnensteden te bepalen, de vloerproductiviteit kan gezien worden als een 

van de belangrijkste instrument om de performance van binnensteden te bepalen.  

Ook de koopkrachtbinding van bewoners uit de stad wordt weergegeven in Koopstroom-

onderzoeken, waardoor de populariteit van de binnenstad voor de bewoners uit de stad inzichtelijk 

gemaakt kan worden. Daarnaast geven Koopstroomonderzoeken ook de toevloeiing weer, 

waarmee kan worden bepaald uit welke andere gemeenten bezoekers naar een bepaalde 

binnenstad trekken.   

 

1.3.6 De performance van de detailhandel in binnensteden 

Na het bepalen van de mogelijkheden om de factoren te meten, zullen nu de factoren daadwerkelijk 

gemeten worden in de steden genoemd in de aanleiding. Deze steden zijn: Groningen, Breda, 

Nijmegen, Haarlem, Arnhem, ’s Hertogenbosch, Maastricht, Dordrecht, Leiden, Alkmaar en 

Leeuwarden.  

 

1.3.7 Goed presterende binnensteden op het gebied van detailhandel 

Na het onderzoek dat zal worden verricht zoals beschreven in de subparagrafen 1.3.6 en 1.3.7 kan 

er bepaald worden welke binnensteden ‘beter’ presteren op het gebied van detailhandel dan 

andere. De uitkomst hiervan is van belang om een koppeling te kunnen maken tussen de 

prestaties, een eventueel aanwezige samenwerking en de tevredenheid over deze samenwerking 

 

1.3.8 De aanwezige samenwerkingsvormen 

De binnensteden worden onderzocht op het hebben van een samenwerkingsvorm. Als deze 

aanwezig is wordt er verder onderzoek gedaan naar de structuur van deze samenwerking, de 

actoren die deelnemen en de doelen die gesteld zijn.  

 

1.3.9 Tevredenheid actoren 

Middels diepte-interviews zullen diverse actoren betrokken bij de te onderzoeken binnensteden 

ondervraagd worden. Belangrijke vragen tijdens deze interviews hebben betrekking op de 

tevredenheid over de samenwerking. 

 

1.3.10 Conclusies samenwerken in binnensteden 

Naar aanleiding van de prestaties die binnensteden leveren, de eventuele samenwerking aanwezig 

en de tevredenheid van de betrokken actoren over de samenwerking kan er een conclusie 

getrokken worden over de manieren van samenwerking in binnensteden. Welke structuur is van 

belang bij samenwerking, welke doelen moeten centraal staan en welke financiële middelen zijn 

hierbij voorhanden.  

 

1.4 Plan van Aanpak 

Naar aanleiding van de vraag-, doelstelling en onderzoeksopzet kan een plan van aanpak worden 

vastgesteld. Dit plan van aanpak is weergegeven in figuur 1.1 waarbij de belangrijkste thema’s zijn 

weergegeven voor dit onderzoek. 

De belangrijkste thema’s zijn het theoretisch kader, waarin de theoretische achtergrond van 

samenwerking en de actoren en factoren aanwezig in de binnenstad centraal staan. Dit theoretisch 

kader dient als input voor het meten van de diverse te onderzoeken binnensteden. Deze 

binnensteden worden beoordeeld op de factoren die opgesteld zijn in het theoretisch kader, waarna 

er gekeken wordt naar de manier van samenwerking in deze binnenstad. Actoren worden 

ondervraagd over de samenwerking (wat gaat er goed en wat gaat er minder, is er wel een vorm 

van samenwerking aanwezig et cetera), waarna zij deze samenwerking kunnen evalueren en hun 
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ideaalbeeld kunnen schetsen. Conclusies hieruit, samen met de conclusies uit het theoretisch 

kader, vormen de basis voor het samenwerkingsmodel. 

 

 
Figuur 1.1 Plan van aanpak 

 
1.5 Leeswijzer 

In deel 2 van dit onderzoek zal de theorie centraal staan. Allereerst zal er het belang en de 

geschiedenis van de detailhandel in de binnenstad besproken worden, waarna de laatste trends en 

ontwikkelingen op het gebied van detailhandel uiteengezet worden. Hierna worden de actoren die 

betrokken zijn bij de binnenstad bepaald (hoofdstuk 3), waarbij zowel commerciële als publieke 

actoren aangehaald zullen worden. Deze actoren kunnen invloed uitoefenen op de binnenstad door 

te sturen op endogene factoren, deze endogene factoren worden dan ook besproken in hoofdstuk 

4.  De actoren hebben invloed op de factoren, echter dit dienen zij gezamenlijk te doen, daar geen 

een actor invloed heeft op alle factoren, de manieren van samenwerken staan dan ook centraal in 

hoofdstuk 5. Het theoretisch deel wordt afgesloten met een conceptueel model over de 

samenwerking in binnensteden.  

Na afronding van het theoretisch kader zal in deel 3 de diverse genoemde steden beoordeeld op de 

diverse factoren, waarbij er zogenaamde ‘best practices’ naar voren komen. Daarnaast zal door 

middel van interviews met diverse actoren de bereidheid van de diverse actoren tot samenwerking 

achterhaald worden, waardoor er randvoorwaarden aan een samenwerking gesteld kan worden. 

Dit onderzoek wordt afgesloten met een conclusie over de manieren van samenwerking in 

binnensteden waarbij er aanbevelingen voor verder onderzoek gedefinieerd worden.  
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2 Detailhandel in binnensteden 

In paragraaf 2.1 zal er worden ingegaan op de geschiedenis van de Nederlandse binnenstad, hoe 

deze zich ontwikkeld heeft de afgelopen decennia zal hierin centraal staan. De belangrijkste functie 

voor consumenten in de binnenstad is de detailhandel, hier zal dan ook in paragraaf 2.2 worden 

ingegaan, hoe is de detailhandel tegenwoordig in Nederland opgebouwd en wat is het belang van 

de detailhandel. Detailhandel en binnensteden zijn echter geen Nederlands fenomeen, daarom 

wordt het beleid van de omringende landen van Nederland samen met de detailhandel in de 

Verenigde Staten besproken in paragraaf 2.3. Waarna een aantal trends en ontwikkelingen op het 

gebied van detailhandel in paragraaf 2.4 worden benoemd. Er wordt afgesloten met een conclusie.  

 

2.1 Geschiedenis van de Nederlandse detailhandel en binnensteden 

Van oudsher is het centrum van de stad een plaats waar gehandeld wordt. Zo kenmerkt het 

centrum van de middeleeuwse stad zich door de vele markten waar goederen verkocht worden 

(Braudel, 1982). Doordat deze markten voor overlast zorgden (zoals stank en lawaai), werden 

markten overdekt of begonnen handelaren goederen te verkopen vanuit aparte ruimtes in hun 

eigen huis (dit zou gezien kunnen worden als de eerste winkels).  

 

2.1.1 De Industriële Revolutie (begin 20e eeuw) 

Deze structuur blijft leidend tot het begin van de 20e eeuw, waarna Nederland in het teken staat van 

de Industriële Revolutie, die in de buurlanden al eerder is ingezet. De indeling en bedrijfsvoering 

van de winkels veranderen en de grootschalige logistieke mogelijkheden doen hun intreden (Evers, 

Hoorn, & Oort, 2005). Ondanks dat de Industriële revolutie later opgang komt komen de meeste 

vernieuwende winkeltypes, toegepast in de buurlanden, ook voor in Nederland. Zo kenmerkt het 

Nederlandse winkellandschap zich in het begin van de 20e eeuw met de komst van de passage, de 

speciaalzaak, het warenhuis, de verbruikscoöperaties en de eenheidsprijzenwinkel (met als 

bekendste keten de HEMA: Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam). Van deze 

vernieuwende vormen van detailhandel heeft vooral het warenhuis de meest omvangrijke 

ruimtelijke betekenis in Nederland. In 1912 opent het eerste warenhuis in Nederland 

(Vroom&Dreesmann, Kalverstraat, Amsterdam) (Evers, Hoorn, & Oort, 2005). 

Het warenhuis kan gezien worden als een optimalisatie van de passage, waar in een passage 

winkels verhuurd worden aan diverse individuele winkeliers, kenmerkt het warenhuis zich als één 

enkele winkel, met vast personeel in dienst. Door de vaste prijzen in de winkel, is het personeel 

toegespitst op het bieden van service naar de klant. Daarnaast kan het warenhuis gezien worden 

als het startpunt van het begrip ‘funshoppen’. Zo richt het warenhuis zich op beleving: ontdekken, 

vermaak en verwondering. (Borking, 1988) Ook het toevoegen van rustruimtes en cafés dragen 

hieraan bij. De winkeliers maken in deze dus een bewuste keuze naar ‘ winkelen als pret’ (Evers, 

Hoorn, & Oort, 2005).  

 

2.1.2 De Wederopbouw (1945-1960) 

Na de Tweede Wereldoorlog had Nederland te maken met een grote demografische groei, 

waardoor er een gestructureerdere vorm van winkelplanning nodig was om de groei in het aantal 

detailhandelsvestigingen onder controle te houden. Zo werd er gebruik gemaakt van de ‘centrale 

plaatsen theorie’ van Christaller (waarbij de afstand van consumenten tot winkelgebieden het 

belangrijkste thema is) om via een hierarchische verdeling de ruimtelijke verdeling van winkels te 

bepalen (Bolt, 2003). De ‘centrale plaatsen theorie’ werd ook toegepast in landen als Duitsland en 

Engeland, echter in Nederland is het netwerk van de detailhandel veel fijnmaziger doorgevoerd 
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doordat men (in tegenstelling tot de omliggende landen) uitging van de fiets als vervoermiddel. 

Daarnaast heeft de Vestigingswet Bedrijven uit 1954 een grote invloed gehad op de detailhandel in 

Nederland, zo stelde deze wet bekwaamheidseisen aan ondernemers (Lambooy & Wever, 1995). 

De wet zorgde er daarnaast voor dat uitgegeven vergunning alleen gebonden waren aan één 

specifieke branche, waardoor het niet mogelijk was om te diversifiëren.   

In de periode na 1956 kende Nederland een stijging van de koopkracht, hierdoor werden mensen 

mobieler. Dit had twee gevolgen, allereerst een schaalvergroting van de bestaande detailhandel, 

waardoor er monofunctionele gebouwen in de binnenstad worden ontwikkeld voor voornamelijk de 

detailhandel (Smook, 1984). Door deze schaalvergroting beginnen winkels zich uit te breiden door 

het aankopen van buurpanden. Ten tweede werd deze toename aan mobiliteit gezien als een kans 

voor detailhandelsontwikkelingen op perifere locaties.  

 

2.1.3 Het PDV-beleid 

De jaren ‘60 kunnen gezien worden als de beginjaren van de grootschalige ontwikkelingen in de 

binnenstad, zoals de ontwikkeling van Hoog-Catherijne in Utrecht en Babylon in Den Haag. 

Daarnaast ontstaat er een grotere mate van functiescheiding in de binnenstad, waardoor bewoners, 

maar ook veel bedrijven uit de binnenstad wegtrekken (Krug, 2008). Daarnaast blijven de 

ontwikkelingen op de periferie niet stilstaan, echter was er de wens tot behoud en bescherming van 

het historische karakter van de binnenstad (Seip, 1999). Daardoor werd er door de regering in 1973 

het Perifere Detailhandel Vestigingen-beleid (PDV-beleid) opgesteld (Boekema, Spierings, & Wiel, 

2000). Het PDV-beleid voorzag in een verbod op het openen van nieuwe detailhandelsvestigingen 

buiten de bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen werden gemaakt voor de verkoop van brand- 

en explosiegevaarlijke stoffen en de verkoop van grote goederen als auto’s en boten (Evers, Hoorn, 

& Oort, 2005). 

Het strenge PDV-beleid werd in 1984 soepeler geformuleerd, waardoor bedrijven die konden 

aantonen dat ze een groot oppervlakte nodig hebben voor de bedrijfsvoering en deze niet te vinden 

is op de huidige locaties, zich ook mogen vestigen op perifere locaties. Hierdoor hebben vooral 

bouwmarkten, tuincentra en meubelverkopers zich gevestigd op de perifere locaties (Boekema, 

Spierings, & Wiel, 2000).  

 

2.1.4 Schaalvergroting detailhandel 

De jaren ’90 kenmerkt zich door de internationalisatie van de detailhandel. Grote internationale 

detailhandelsondernemingen vestigen zich in Nederland. Daarnaast vindt er een schaalvergroting 

plaats en wordt de filialisering zichtbaar. Dit leidde tot uniforme winkelcentra en binnensteden met 

hetzelfde aanbod aan detailhandel.  

Daarnaast wordt er in 1993 het Grootschalige Detailhandel Vestigingen-beleid (GDV-beleid) 

ingevoerd. Het GDV-beleid voorzag het toestaan van grootschalige detailhandel (groter dan 1.500 

m2 bvo) op perifere locaties in geconcentreerde vorm (Boekema, Spierings, & Wiel, 2000). Dit had 

tot gevolg dat er onder andere de Arena Boulevard in Amsterdam, Megastores Den Haag en 

Alexandrium in Rotterdam ontwikkeld konden worden (Evers, Hoorn, & Oort, 2005).  

Daarnaast investeert de overheid actief in de kwaliteit van de binnenstad, hierdoor groeide het 

aantal terrassen en horecagelegenheden aanzienlijk. Zo heeft de overheid het Grote Steden Beleid 

opgesteld, waarin er een integrale aanpak wordt voorgesteld voor de 31 grootste steden van 

Nederland (Rijksoverheid, 2011). Deze integrale aanpak richt zich op het herstel van de sociale, 

economische en fysieke infrastructuur van de steden, waarin de binnenstad een belangrijke rol 

speelt. Met de invoering van de Nota Ruimte in 2006 is het Grote Steden Beleid voortgezet, waarbij 

de vrijheid voor de lagere overheden om zelf de ruimtelijk ordening te regelen vergroot zijn. 

Daarnaast is met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bevoegdheden voor de 

lagere overheden nogmaals benadrukt dat gemeenten en provincies zelf een grote invloed hebben 

op de ruimtelijke ordening  
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Figuur 2.1: Schematisch overzicht geschiedenis detailhandel in Nederlandd 
 

2.1.5 Kenmerken van de Nederlandse detailhandel 

Paragraaf 2.2 zal ingaan op de relatie van de Nederlandse detailhandel met de stedelijke 

economie, waarna de hieraan gekoppelde legitimering van publieke aandacht voor de ruimtelijke 

structuur van detailhandel uiteengezet wordt. Er zal worden ingaan op ruimtelijke aspecten van de 

detailhandel en de wederzijdse invloed van de detailhandel op de ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

2.1.6 Definitie van detailhandel 

Er zijn vele definities van detailhandel, zo geeft Bolt (2003) aan dat detailhandel gedefinieert kan 

worden als: “Het bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen aan 

eindgebruikers.” Van der Kind stelt dat: “Detailhandel is een economische activiteit waarbij fysieke 

goederen te koop worden aangeboden aan de eindgebruikers, dat wil zeggen consumenten” (Kind, 

2004). 

Beide definities geven aan dat detailhandel een economische activiteit is waar goederen worden 

verkocht aan consumenten. Echter is dit niet volledig, aangezien zakelijke dienstverlening en 

horeca & recreatie hetzelfde doel hebben. In de horeca en recreatie consumeren eindgebruikers, 

net als in de detailhandel, vaak tastbare goederen. Echter, bij de detailhandel gebeurt dit niet ter 

plekke; dit is in de horeca en recreatie wel het geval. Onder zakelijke dienstverlening hoort onder 

andere juridisch advies, architecten- en de schoonmaakbranche. Deze bedrijven leveren geheel 

andere diensten dan de detailhandel, waarbij de focus van detailhandel ligt op tastbare goederen 

en dit bij de andere diensten vaak niet het geval is.  

De groothandel wordt vaak ook gezien als detailhandel, dit is echter niet correct. Het onderscheid 

met de groothandel wordt bepaald door de focus op de consument. De groothandel biedt ook 

fysieke producten aan, maar dan aan producenten en detailhandelaren. In de detailhandel plaatst 

de verkoper zich juist tussen de consument en producent. Zo kan hij producten van verschillende 

bedrijven samenbrengen om de consument meer keuze te bieden (Evers, Hoorn, & Oort, 2005). 

Hierdoor wordt voor dit onderzoek de volgende definitie voor detailhandel opgesteld: Detailhandel 

is een economische activiteit waarbij artikelen worden aangeboden aan eindgebruikers, waarbij de 

aangeboden artikelen niet ter plekke worden geconsumeerd. 

 

2.1.7 Belang van detailhandel 

Het belang van de detailhandel, als onderdeel van de Nederlandse economie en cultuur, wordt 

volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel opgesplitst in drie aspecten: consumentenbestedingen, 

werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding. 

De totale bestedingen van consumenten, bij alle verkooppunten die gerekend kunnen worden tot 

de detailhandel over het jaar 2010 bedragen €82,7 miljard (HBD, 2011). Dit komt overeen met 
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30,9% van het totaal besteedbaar consumentenbedrag2. Het overig besteedbaar 

consumentenbedrag wordt besteed aan bijvoorbeeld entertainment, horeca, onderwijs, vakanties 

en zorg.  

Detailhandel is ook een belangrijke bron van werkgelegenheid, in 2011 werkten er in totaal 822.200 

mensen in de detailhandel (verdeeld over 680.200 werknemers en 142.000 ondernemers en 

meewerkende gezinsleden) (HBD, 2011). Daarmee vertegenwoordigt detailhandel circa 11% van 

de totale beroepsbevolking in Nederland. Daarnaast is winkelen de op een na belangrijkste 

vrijetijdsbesteding in Nederland (funshoppen: 18% van alle vrijetijd). Alleen buitenrecreatie (24% 

van de vrijetijd) is populairder (Sociaal en cultureel planbureau, 2009).  

 

2.1.8 Kenmerken van de vraag 

Het indelen van de consument in groepen kan op verschillende manieren, zoals socio-economische 

kenmerken als inkomen, onderwijsniveau en autobezit, maar ook op basis van houding ten 

opzichte van ‘ consumptie’ of ‘de maatschappij’ (Evers, Hoorn, & Oort, 2005). In dit onderzoek zal 

echter de nadruk liggen op de koopmotieven van de consument. Het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (2001) onderscheidt drie koopmotieven, namelijk Run, Fun en Doel:  

 Run: boodschappen doen. De consument richt zich hierbij vooral op de dagelijkse artikelen, 

bijvoorbeeld voedingsmiddelen, en op doelmatige niet-dagelijkse artikelen, zoals persoonlijke 

verzorgingsproducten. Nabijheid, gemak, comfort en efficiëntie staan bij het boodschappen 

doen centraal; 

 Fun: recreatief winkelen. Bij deze vorm van winkelen vormt het vergelijken van artikelen met 

een zekere emotionele waarde een belangrijk element. De aankopen worden vaak gedaan als 

onderdeel van vrijetijdsbesteding. Door het tekort aan tijd en het hogere besteedbaar inkomen 

stellen consumenten hogere eisen aan de winkelomgeving en het assortiment: winkelen moet 

uitdagend zijn. De consument wil het gevoel hebben iets nieuws te vinden, iets dat garantie 

biedt op een succesvolle beleving. Een hoge gebiedskwaliteit (onder andere de inrichting van 

de openbare ruimte, de kwaliteit van de bebouwde omgeving en de stedenbouwkundige 

structuur) is een voorwaarde om consumenten te trekken, ook over grotere afstanden; 

 Doel: Doelgericht winkelen. Hierbij bezoekt de consument winkelvoorzieningen met het 

specifieke doel bepaalde, vooral niet-dagelijkse, producten aan te schaffen. Denk aan doe-het-

zelfartikelen of meubilair. 

 

2.1.9 Kenmerken van het aanbod 

Het winkelaanbod in Nederland kan op veel manieren worden ingedeeld, zo kan er een indeling 

naar de fysieke eigenschappen van het verkooppunt gemaakt worden: er zijn verkopers met een 

vaste plek (winkels), maar ook verkopers die een marktkraam beheren, rondrijden (ambulant) of het 

internet als verkoopkanaal gebruiken. 

Daarnaast kan de detailhandel worden ingedeeld naar branches, een branche kan gezien worden 

als een verzameling winkels met dezelfde verkoopdoelstelling.3 Naar aanleiding van deze branches 

kan het totale aanbod aan detailhandel in een binnenstad ingedeeld en vergeleken worden. De 

volgende hoofdbranches worden er onderscheiden in de detailhandel: dagelijks; mode & luxe; vrije 

tijd; in/om huis; overige detailhandel (Locatus, 2011). Het totale winkelvloeroppervlakte in 

Nederland bedraagt 30.805.747m2, hiervan is 9,68% leegstand oftewel 2.961.763m2 WVO 

(Locatus, 2012).    

 

                                                                                                                                                               
2  Het besteedbaar consumentenbedrag is het bedrag dat een consument kan besteden nadat er lasten als huisvesting en 

voedsel voldaan zijn.  
3  Zie bijlage 1 voor de verschillende typen branches en de beschrijvingen per branche. 
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2.2 Detailhandel in het buitenland 

Als er gekeken wordt naar het detailhandelsbeleid in Nederland dan valt op dat dit een uitzonderlijk 

beleid is. In de omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië) is er in de jaren 

zeventig, net als in Nederland een vorm van PDV-beleid ingevoerd. Echter dit werd in de loop der 

tijd liberaler dan in Nederland dan wel functioneerde minder goed, hierdoor zijn er in de omringende 

landen grootschalige perifere winkels en winkelcentra gebouwd (Evers, 2011). 

Het beleid in Frankrijk, België en Duitsland was erop gericht dat vestigingen boven 1.500 m2 wvo 

niet zondermeer in de periferie mochten worden gebouwd. In Frankrijk en België waren verplichte 

impactstudies nodig en goedkeuring van een commissie. Echter door de vele corruptie in het 

toenmalige Frankrijk zijn er toch veel hypermarkten gebouwd. In België hebben 

projectontwikkelaars juist ingezet op vestigingen net onder de grens van 1.500 m2 wvo, waardoor 

er niet zozeer minder, maar vooral kleinere perifere winkels ontwikkeld zijn. In Duitsland, naar 

Belgisch model, pasten de ontwikkelaars dezelfde strategie toe door het ontwikkelen van 

detailhandel onder de norm van 1.500 m2 wvo.  

In Groot-Brittannië is het beleid gestuurd op locatie, nieuwe winkels dienen allereerst te worden 

ingepast in de bestaande structuur, als dit niet mogelijk is, wordt er gezocht naar een locatie aan de 

rand van de stad of op een perifere locatie (Evers, 2011). Er zijn dus geen bepalingen over de grote 

van de detailhandel, alleen over de locatie.  

Ook in de Verenigde Staten heeft de detailhandel zich sterk ontwikkeld. Tijdens de industrialisatie 

trokken veel mensen naar de steden toe, waardoor er ongezonde plaatsen ontstonden in de 

steden. Door de toegenomen welvaart en de opkomst van de auto konden mensen zich 

veroorloven om zich buiten de stad te vestigen. Hierdoor ontstonden ook de eerste shopping malls 

in de Verenigde Staten (Evers, 2004).  

Daarnaast is de ruimtelijke planning in de Verenigde Staten decentraal geregeld, doordat elke Staat 

haar eigen bestuur regelt en ook belasting heft. Wat verder heeft meegeholpen met de wildgroei 

aan shopping centers in de Verenigde Staten is de inkomstenbron van de lagere overheden, bijna 

driekwart van de lokale inkomsten ontvangen zij uit onroerend goed belasting (Hall, 1996). Steden 

waren dus naarstig opzoek naar inkomsten en de komst van een shopping mall kan hieraan 

bijdragen.  

 

2.3 Trends en ontwikkelingen 

CBW-Mitex (de brancheorganisatie voor ondernemers in de woon-, mode-, schoenen en 

sportbranche) heeft in 2010 tien trends beschreven die het winkellandschap tussen nu en 2020 

zullen veranderen. Deze tien trends zijn als volgt (CBW-Mitex, 2010): 

 Individualisering: Elke consument is een individu met specifieke wensen en behoeften. En zo 

wil hij of zij ook behandeld worden. Maar de ervaring van consumenten met retailers is vaak 

“veel van hetzelfde” terwijl ze duidelijk minder gevoelig zijn voor massacommunicatie. 

Consumenten zoeken juist maatwerk. En willen tegelijkertijd mee kunnen bepalen en bijdragen 

aan wat retailers hen te bieden hebben. Met andere woorden: consumenten willen het gevoel 

hebben dat het aanbod speciaal voor hen is gecreëerd. Met persoonlijke benadering en 

diensten en services die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd. 

 Cross channel commerce: Het internet als verkoopkanaal biedt veel nieuwe mogelijkheden in 

de retail. Het is een belangrijke drijfveer voor traditionele (offline)verkoopkanalen. Ten minste, 

als deze in staat zijn om de bestaande online en offline verkoopkanalen goed op elkaar af te 

stemmen. En dat is niet altijd even makkelijk. Houd in ieder geval een ding in uw achterhoofd: 

consumenten willen hun producten op elk moment van de dag via elk kanaal kunnen kopen. 

Speel hier slim op in. 

 De digitale superconsument: Het zoekgedrag van de consument is met de komst van het 

internet compleet veranderd. Vandaag de dag is de consument een goed geïnformeerde expert 
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op verschillende terreinen en blijft up-to-date door online en offline bronnen te gebruiken. Dit 

blijkt uit het toenemende gebruik van social media, fora en reviewsites. Er komt een generatie 

consumenten aan die volledig gewend is aan het communiceren via deze kanalen. Tegelijkertijd 

ontstaat hiermee ook een grote kloof tussen de 40+’ers en de 20-jarigen van nu. Voor retailers 

betekent dit dat zij gebruik moeten maken van zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ vorm van media. 

 Einde van de piramide: De traditionele bevolkingspiramide - met een relatief kleine groep 

ouderen en een brede aanwas van jongeren aan de onderkant - is voltooid verleden tijd. De 

piramide maakt plaats voor een geleidelijk opgebouwde bevolking met een groei in niet-

westerse Nederlanders. De ontwikkeling van het aantal huishoudens, maar vooral ook de 

veranderende samenstelling van de bevolking, zal ook zijn weerslag hebben op de detailhandel. 

In zowel het aanbod van producten als van personeel. 

 Glocalisering: Retailers zijn steeds meer actief in verschillende landen. De combinatie van 

globaal en lokaal creëert toenemende mogelijkheden voor retailers om producten wereldwijd in 

te kopen en te produceren. Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit worden steeds meer 

mondiale strategieën opgezet. Daarbij is men zich ook bewust van lokale verschillen en 

behoeften. Met als logisch gevolg: consumenten die wensen dat daarop ingespeeld wordt. Dit 

betekent een globale strategie met ruimte voor lokale aanpassingen. Global goes local. 

 Prioritijd: Gebrek aan tijd vergt er slim mee om te gaan. Consumenten moeten prioriteiten 

stellen. Zo is de hij een multitasker die naast winkelen nog veel andere dingen te doen heeft. 

Winkeltijden moeten aangepast worden aan de wensen van de klant en de winkel moet 

bereikbaar zijn voor de consumenten. Gemak en snelheid zijn belangrijk bij (online) kopen. 

Genieten en beleven doet men graag in de offline wereld. 

 Transparantie: Consumenten zijn zich steeds bewuster over wat ze kopen en wat ze 

consumeren. Kwaliteit van het leven voor de volgende generaties, natuur- en milieu bewust 

leven, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

wordt steeds belangrijker. Van retailers wordt verwacht dat zij daar bewust mee omgaan. Zij 

moeten eerlijk en open zijn en consumenten informeren over hun doen en laten: transparantie. 

Transparant zijn gaat niet alleen over verantwoord ondernemen. Onder invloed van internet zijn 

consumenten steeds beter geïnformeerd over producten en winkels. Ze weten steeds beter wat 

ze van een merk of winkel kunnen verwachten. En ze worden kritischer. 

 Het nieuwe midden: Het midden van de markt is veranderd. En daarmee ook het 

concurrentieveld voor veel retailers. De traditionele onderkant van de markt is onder invloed van 

price/value retailers langzaam opgeschoven naar het midden. De prijs is daarbinnen 

belangrijker geworden. Retailers kunnen niet de hele markt bedienen en moeten kiezen om een 

price/value retailer te zijn of ze moeten kiezen voor een positie aan de top. Enkel voor grote 

spelers is het mogelijk om zowel de bovenkant als de onderkant van de markt te bedienen. Dit 

zorgt voor een nieuwe definitie van ‘het midden’. 

 Consuminderen: De economische stagnatie, de woningmarkt, werkeloosheid, inflatie en hoge 

kosten zorgen ervoor dat consumenten terughoudend worden in hun bestedingen. Er is een 

vooruitzicht op een periode van beperkte groei met inflatie en onzekerheid. Retailers krijgen te 

maken met hoge(re) grondstofkosten en steeds oudere (dus duurdere) werknemers. Ondanks 

dat de prijzen onder druk staan verwachten consumenten hoge prestaties van retailers. 

 Nieuwe markten: Meer dan vier miljard consumenten in opkomende markten zoals China en 

India zien hun inkomen de komende twintig jaar verdrievoudigen. Deze nieuwe middenklasse 

biedt enorme winst- en groeimogelijkheden voor internationale retailers. De focus zal de 

komende jaren op uitbreiding naar deze groeimarkten liggen. Ook onder invloed van 

stagnerende economieën in Europa. Deze trend staat op zichzelf en heeft grote invloed op retail 

in het algemeen. 
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Ook de Nederlandse Raad voor Winkelcentra heeft in samenwerking met haar leden in 2011 

zeventien trends geformuleerd die het winkellandschap tot het jaar 2025 zullen beïnvloeden, deze 

zijn als volgt (NRW & BeBright, 2011):   

 Knopen: winkelcentra worden multifunctionele knooppunten van gelijkwaardige of verschillende 

voorzieningen; tezamen een totaalconcept. 

 WereldWijdWinkelen: Landen, bedrijven en individuen raken wereldwijd met elkaar 

verbonden, doordat productielijnen en handelsstromen steeds internationaler worden. In 

Nederland zullen de diversiteit en pluriformiteit ook verder doorzetten. 

 Dynamische positionering: Een door economische omstandigheden gedreven tweedeling in 

de maatschappij maakt dat retailers en winkelgebieden zich duidelijker moeten gaan 

positioneren; weg van het midden, naar de onder- of bovenkant van de markt. 

 Blikverkortende overheid: Door een decentraliserende overheid is er minder aandacht voor 

centrale planning en controle. Politiek dichter bij de burger betekent ook meer aandacht aan 

deelbelangen en voor de korte termijn. 

 Tweedeling: Door economisch moeilijke tijden, politieke onzekerheid en afnemende solidariteit 

komen groepen tegenover elkaar te staan. Dat zal gevolgen hebben voor de winkelomgeving. 

 Nieuwe ®et@il: Merken en retailconcepten willen controle op alle niveaus over hun relaties met 

de klant. De vraag is niet online of offline, maar welk kanaal op welk moment. De consument 

blijft geïnteresseerd door flexibiliteit in het aanbod en door de beleving.   

 Winkelen waar je bent: Winkelen gebeurt nu per product, per gelegenheid langs verschillende 

kanalen. Dit zal steeds meer omni-channel worden, total access, 24/7, altijd en overal. 

Aanbieders komen naar de consument toe. 

 Groener: Maatschappelijk verantwoord en groen ondernemen ontgroeit de marginale status en 

is niet langer slechts een marketingslogan. Onder druk van de consument wordt groen 

ondernemen de hoofdstroom. 

 Ons kent ons: Consumenten kunnen zich steeds beter informeren over zaken als prijs, 

kwaliteit en service. Ouderwetse marketing volstaat niet langer. Het initiatief komt bij de 

consument te liggen en marketing wordt maartwerk. 

 Bewust uitgeven: De westerse consument heeft zijn basisvoorzieningen op orde. De aandacht 

verschuift naar vermaak en belevenissen. Er is veel aanbod, maar mensen hebben weinig tijd. 

De consument zal steeds bewuster gaan kiezen waar hij zijn tijd en budget aan besteed.  

 Mijn maat: Retailers hebben tegenwoordig de (digitale en technologische) mogelijkheden om 

steeds kleinere doelgroepen te bedienen. Zij kunnen maatwerk leveren. De retailsector zal 

minder aanbodgestuurd en meer vraaggestuurd worden.  

 De winkel als podium: Nu de basisbehoeften bevredigd zijn, wordt status niet langer ontleend 

aan het bezit van een product. De consument onderscheidt zich door de experience; winkels 

zullen die experience moeten bieden. 

 Co-shopping: Sociale media veranderen de verhoudingen tussen consumenten en 

producenten, tussen vragers en aanbieders. Consumenten raadplegen steeds vaker hun 

netwerk van friends, fans en followers voor het ontdekken, bediscussiëren en aanschaffen van 

producten en diensten. Merken en retailers moeten werken aan hun f-factor.  

 Easy: Consumenten willen snel en eenvoudig vinden wat ze zoeken. Onvoorwaardelijke 

beschikbaarheid en moeiteloze bereikbaarheid zijn essentieel.  

 Feminisering: Vrouwen worden, ook economisch, steeds gelijkwaardiger aan mannen. Zij 

nemen zelf (aankoop)beslissingen en dan niet alleen over ‘typische vrouwelijke’ producten. 

Retailers moeten daarop een antwoord hebben. 

 Gezond grijs: Er komen steeds meer ouderen en deze ouderen zijn, als babyboomers, ook 

kritischer en mondiger dan de huidige generatie ouderen. Zij zullen duidelijke eisen stellen aan 

het retailaanbod.  



 

R.H.T. Külter                             oktober 2012 

 

25

 Back to the core: Door de razendsnelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 

gaan mensen op zoek naar tegenwicht; naar menselijke ontmoetingen en contacten en naar 

producten die betrouwbaar en authentiek zijn.     

 

Aan de hand van deze zeventien trends heeft BeBright drie scenario’s opgesteld voor winkelen in 

2025, deze zijn (NRW & BeBright, 2011): 

 Hoop op uitverkoop: Tussen nu en 2025 zijn alle spelers in de retailmarkt druk met overleven: 

de omzetten dalen, de consument houdt de hand op de knip en de huren hebben hun plafond 

bereikt. Ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden, grote ketens 

onderhandelen stevig over huurprijzen, ontwikkelaars strijden om de schaarse 

herontwikkelingsprojecten en consumenten zoeken naar de laagste prijs. In Den Haag regeert 

tegen 2025 ‘Nieuw Solidair’, een coalitie van linkse partijen. Financiële pijn en de achteruitgang 

van het winkelaanbod leiden tot ingrijpen door een aantal voortvarende gemeenten: 

winkelgebieden worden gesaneerd en herbestemd. Er ontstaat een tweedeling: regio’s met een 

retail roadmap en regio’s die bij gebrek aan visie de boel de boel laten. Consumenten moeten 

soms grotere afstanden afleggen, maar met wat moeite heeft men toegang tot het gewenste 

winkelaanbod. Daarbij zijn online kanalen goede alternatieven met vaak lagere prijzen.  

 Winkel van Sinkel: Economisch gaat het niet voor de wind. Geld kan maar één keer 

uitgegeven worden, maar waar? Het maken van de juiste keuze is in magere tijden extra 

belangrijk. Grote buitenlandse online winkels lijken wel precies te weten wat wij willen en leggen 

de ‘®et@il’-lat hoog voor Nederlandse winkeliers. Doorberekenen van hogere vaste lasten naar 

de klant is geen optie, want die bestelt gewoon online. Door toenemende leegstand en 

verpaupering zijn veel winkelgebieden op zoek naar nieuwe gebruikers. De overheid probeert 

krampachtig het winkelaanbod op peil te houden en tussendoor ook nog duurzaamheid te 

bevorderen. Vernieuwing en innovatie op grote schaal blijven achter, maar wie goed kijkt ziet 

aan de randen van de sector veel nieuws ontstaan. Winkelen in Nederland in 2025 is op het 

eerste gezicht weinig aantrekkelijk, maar wie goed zoekt stuit op verrassend nieuw aanbod.  

 Winkelicious: In 2011 loopt Nederland nog achter op het gebied van winkelinnovatie. Londen 

krijgt het eerste pop-up winkelgebied Box Park, Duitsland heeft retailkerncentrales en 

retailinspiratietours gaan steevast naar Antwerpen. Gelukkig zit het economische klimaat in 

2025 mee. Terwijl de overheid op retailgebied weinig anders doet dan parkeergeld innen, zijn 

het de consumenten die winkels dwingen tot innovatie. Online groeperen ze zich om winkelen 

tot een prettige sociale bezigheid te maken, compleet met wedstrijdelement, gezelligheid en 

koopjes. Nederlanders geven hun geld vooral daar uit waar wat te doen is, via welk kanaal dan 

ook. Uit het overvloedige aanbod maken ze gericht keuzen op basis van criteria als 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, gemak en service. Onder beleving verstaat men -

niet alleen ‘iets voor alle zintuigen’, maar ook continue vernieuwing, originaliteit, luxe en total 

access. Winkelen in 2025 is één groot avontuur.     

 

De voorgaande trends en ontwikkelingen laten zien dat de toekomst van de detailhandel aanzienlijk 

gaat veranderen, daarnaast laten de drie scenario’s zien dat vooral het politieke en economisch 

landschap onzeker zijn voor de toekomst. Echter, de technologische revolutie in de detailhandel is 

al begonnen en zal alleen maar sterker doorzetten. De detailhandel, en de binnenstad in het 

bijzonder, zullen hier actief aan moeten meedoen om zo concurrerend te blijven. De combinatie van 

online en offline kopen staat hierin centraal. 

Daarnaast wordt het maatwerk en de individualisering steeds belangrijker, dit biedt kansen voor de 

kleine ondernemer. Deze staat echter nu ernstig onder druk door de hoge huren op de betere 

locaties in een binnenstad, terwijl ze dus wel erg gewaardeerd worden door de consument, behoudt 

van deze ondernemers kan als een kans gezien worden voor binnensteden.  
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2.4 Conclusie 

Detailhandel is van groot belang voor de samenleving in Nederland. Niet alleen voor de 

noodzakelijk inkopen van mensen, maar ook voor het creëren van werkgelegenheid (ruim 820.000 

banen). Consumenten hebben niet alleen een doel met winkelen (het doen van noodzakelijke 

aankopen), zij zien dit ook als tijdverdrijf (met name het funshoppen). Zeker de binnenstad neemt 

hierin een belangrijke rol. Echter de binnenstad staat onder druk, de concurrentie is groot met 

winkelcentra gelegen op perifere locaties en door de crisis is de consument kritischer en heeft men 

minder te besteden. Er kan worden geconcludeerd dat om de binnenstad levendig te houden 

ingrepen nodig zijn.  

De binnenstad bestaat niet alleen uit detailhandel, maar ook uit functies als horeca en culturele 

instellingen. Zij profiteren van het winkelend publiek, waardoor het blijven trekken van consumenten 

naar de binnenstad, niet alleen voor de detailhandel goed is, maar voor meerdere functies in de 

binnenstad.   

Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat kaalslag van de binnenstad op de loer ligt door 

verplaatsing van detailhandel naar perifere locaties, het beleid in Nederland is de afgelopen eeuw 

versoepeld op het gebied van detailhandelsvestigingen op perifere locaties, waardoor deze  

locaties vaker als alternatief worden onderzocht door retailers. 

De trends op het gebied van detailhandel laten zien dat de opkomst van de internetverkopen gaat 

doorzetten, maar dat de fysieke winkel, waarbij het contact met de verkoper nog steeds het 

belangrijkste verkoopkanaal zal blijven (hoewel de invloed van internet per branche erg kan 

verschillen). Daarnaast wil de consument zich onderscheidden van de massa en is de mening van 

vrienden en bekenden steeds belangrijker, de rol van sociale media hierin wordt alleen maar 

sterker.     
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3 Actoren detailhandel in binnenstad 

De (detailhandel in de) binnenstad is van groot belang voor de Nederlandse samenleving, hoe dit 

georganiseerd wordt in Nederland staat centraal in dit hoofdstuk. Welke actoren hebben direct 

invloed op de detailhandel in de Nederlandse binnenstad is van belang op zo te komen tot een 

vorm van samenwerking. In dit hoofdstuk worden de diverse actoren besproken, waarbij allereerst 

de actoren benoemd worden die van invloed zijn op de binnenstad, waarna er per actor een 

verdiepingsslag wordt gegeven. Er wordt afgesloten met een conclusie. 

 

3.1 De aanwezige actoren 

Onderzoek naar actoren in een centrummanagementorganisatie in 23 Nederlandse gemeenten met 

meer dan 55.000 inwoners laten het volgende beeld zien: 

 

Tabel 3-1: Kader participanten van cemtrummanagement 2009 

Actor Aantal aanwezig in 

centrummanagement 

Actor Aantal aanwezig in 

centrummanagement 

Ondernemersvereniging 96% Woningbouwcorporatie 14% 

Gemeente 86% Makelaars 13% 

Horeca vereniging 76% Winkeliersvereniging 9% 

Kamer van Koophandel 66% VVV 9% 

Vereniging van Eigenaren 62% Onverenigde eigenaren 4% 

Ambulante handel 39% Banken 4% 

MKB 26% Politie 4% 

Bewonersvereniging 18% Parkeergarages 2% 

Culturele instelling 18% Projectontwikkelaars 0% 

Raad Nederlandse Detailhandel 17%     

Bron: (BRO, 2010) 

 

Bij centrummanagement gaat het primair om de partijen die investeren in het centrum en met die 

investeringen het centrum maken tot wat het is. Dat zijn de gemeente (in de openbare ruimte), de 

vastgoedeigenaren (in de panden) en de ondernemers (als gebruikers van de panden). Andere 

organisaties als culturele en sociaal-maatschappelijke instellingen (zoals theaters, bioscopen, VVV-

kantoren, etc.) haken geregeld aan bij het centrummanagement, maar vormen niet de primaire 

doelgroep.  

De vele organisaties die de ondernemers in de binnenstad vertegenwoordigen 

(ondernemersvereniging, horeca vereniging, de Kamer van Koophandel, plaatselijke MKB-afdeling 

etc.) kunnen het centrummanagement bemoeilijken. Zij proberen ieder op hun eigen manier de 

belangen van de ondernemers te waarborgen, waardoor er één krachtige organisatie die de 

ondernemers vertegenwoordigd ontbreekt. Doordat er in iedere stad een andere samenstelling van 

deze verenigingen aanwezig is, wordt in dit onderzoek de belangen van de belangrijkste 

ondernemers in de binnenstad behandelt, dit zijn namelijk de winkeliers. 

    

In bovenstaande tabel 3.1 valt verder op dat de projectontwikkelaars niet voorkomen in het centrum 

management, waar dit voorheen wel het geval was (18% van de gevallen in 1995 en 6% in 2001). 

Zij zijn echter wel van belang voor de toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad. Daarom zullen 

zij toch meegenomen worden in de actoren analyse.    
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In dit overzicht worden een aantal actoren niet genoemd, waarbij de consument wellicht de 

belangrijkste actor is. Deze zal dan ook besproken worden in de volgende paragraaf, hij/zij wordt 

niet vertegenwoordigd in het centrummanagement, maar het centrummanagement dient wel de 

belangen van de consument centraal te stellen. Daarnaast worden de provinciale en landelijke 

overheid niet genoemd, zij hebben echter wel invloed op het beleid in de steden door middel van 

wet- en regelgeving, zij zullen dan ook behandeld worden in dit hoofdstuk, maar niet meegenomen 

worden in het verdere onderzoek.  

 

3.2 De Consument 

De consument is misschien wel de belangrijkste actor in de binnenstad, de consument is namelijk 

diegene die uiteindelijk het succes bepaalt van een binnenstad. De consument zorgt voor de 

bezoekersaantallen en de bestedingen in de binnenstad, waardoor de consument bepaalt of een 

winkelgebied levensvatbaar is of niet. De behoefte van de consument moet dan ook centraal staan 

bij het ontwikkelen dan wel behouden van de binnenstad. 

Er kan niet gesproken worden over de consument of de binnenstadbezoeker, er zijn tal van 

consumententypen en soorten van binnenstadbezoekers, met elk heel uiteenlopende gedrags- en 

bestedingspatronen (Boekema, Buursink, & Wiel, 1996). Er is echter één kwalificatie die op alle 

consumenten en bezoekers van de binnenstad van toepassing is: de klant is koning. De consument 

bepaalt wat hij wil bekijken en besteden.  

Winkelen in de binnenstad is een van de meest populaire vrijetijdsbestedingen, zo werd er in de 

periode mei 2010 tot mei 2011 gemiddeld 13 keer per Nederlander (minimaal een uur) recreatief 

gewinkeld in de binnenstad (NBTC-NIPO Research, 2011).  

Bij recreatief winkelen zijn consumenten bereid meer tijd uit te trekken voor het winkelen dan 

misschien strikt noodzakelijk nodig is voor het doen van de inkopen, door het diverse aanbod aan 

functies in de binnenstad is de binnenstad aantrekkelijker dan winkelcentra in de buitenwijken dan 

wel aan de randen van de stad.  

 

3.2.1 Hedonisch en utilitair winkelgedrag 

Het winkelgedrag van consumenten kan worden ingedeeld naar hedonisch en utilitair gedrag. 

Waarbij hedonisch winkelen betrekking heeft op de waarde en voldoening die de klant krijgt van het 

emotionele aspect van winkelen. Utilitair winkelgedrag heeft juist te maken met de aanschaf van 

het product en/of het informatie verzamelen op een efficiënte manier (Babin, Darwen, & Griffin, 

1994; Hirschman & Holbrook, 1982). Zo kan het utilitair winkelgedrag gezien kan worden als meer 

de taakgeoriënteerde, cognitieve en niet-emotionele kant van winkelen. Het utilitair winkelgedrag is 

meer het gedrag dat men vertoont bij het doen van dagelijkse boodschappen, waar het hedonische 

winkelgedrag juist gericht is op vermaak, een dagje uit voor de consument. De binnenstad moet 

zich dan ook vooral richten op dit hedonische gedrag.  

 

3.2.2 Diverse typen hedonisch winkelgedrag 

Hedonisch winkelgedrag kan volgens Arnold en Reynolds (2003) ingedeeld worden in zes 

categorieën, namelijk: 

 Avontuurlijk winkelen; avontuur, sensatie, stimulatie, opgewondenheid en het binnengaan van 

een wereld die bestaat uit fascinerende uitzichten staan centraal bij dit type consument.  

 Sociaal winkelen; het contact met familie en vrienden, evenals het contact met andere 

consumenten is voor deze consumenten van belang.  

 Bevredigend winkelen; consumenten die winkelen om zichzelf te verwennen met nieuwe 

spullen, dan wel het vergeten van de stress van alledag door te winkelen staan centraal bij het 

bevredigend winkelen. 

 Idee-winkelen; moderne consumenten die gaan winkelen om zo de nieuwste trends op te 

vangen en de laatste mode te kopen. Innovatie is voor hen erg belangrijk. 
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 Rollenspel winkelen; consumenten die het vinden van het perfecte cadeau voor anderen een 

goed gevoel geven. Zij halen voldoening doordat zij mede door dit cadeau vrienden en familie 

gelukkig maken.  

 Waarde-winkelen; de consument die op zoek is naar koopjes. Zij zien winkelen als een spel en 

hebben gewonnen als ze de beste prijs vinden voor de producten die zij nodig hebben.  

 

3.3 De winkelier 

De winkelier is diegene die de winkel gebruikt om zijn waren te verkopen aan de consument. Bolt 

(2003) definieert de winkel als volgt: “Een winkel is een detailhandelsvorm met een voor het publiek 

vrij toegankelijk pand dat hoofdzakelijk in gebruik of bedoeld is voor de verkoop van artikelen aan 

eindgebruikers en als zodanig door het publiek als zelfstandige commerciële ruimte wordt ervaren.” 

 

Een andere definitie van een winkel is als volgt: “Een winkel bestaat uit een fysieke structuur (een 

gebouw of onderdeel van een gebouw) waar klanten, personeel en leveranciers goederen 

uitwisselen” (Evers, Hoorn, & Oort, 2005). 

 

Beide definities geven aan dat een winkel in alle gevallen een fysiek gebouw dient te zijn, dit 

gebouw kan in eigendom zijn van de winkelier dan wel gehuurd worden van een belegger.  

Daarnaast zijn er vele typen winkeliers, zo is er de zelfstandige winkelier, de franchise ondernemer 

en het filiaalbedrijf. De zelfstandige winkelier zorgt zelf voor zijn inkoop en verkoop van producten, 

ook zal hij zelf moeten zorgen voor bijvoorbeeld reclame, salaris, huur dan wel hypotheekkosten en 

onderhoud van zijn pand. Een franchise ondernemer heeft dezelfde taken als een zelfstandige 

winkelier, echter is een franchise ondernemer gelieerd aan een moederbedrijf, hij betaalt ervoor om 

de naam (en producten) van het moederbedrijf te mogen voeren. Het bedrijf wordt dus geleid door 

een zelfstandig ondernemer, hierdoor is het franchisebedrijf in staat om bijvoorbeeld zelf haar 

vestigingsplaats te bepalen. Echter een filiaalbedrijf is in handen van een moederbedrijf, het 

moederbedrijf zorgt voor de inkoop van de goederen, bepaalt de locatie van het pand en neemt het 

loon van de medewerkers voor haar rekening. Bij een filiaalbedrijf is de leiding in handen van een 

medewerker van het moederconcern.  

 

3.4 De projectontwikkelaar 

In de literatuur worden er diversie definities gegeven van een projectontwikkelaar/ 

projectontwikkeling, zo stelt stelt Kousemaeker (1998) dat: “Projectontwikkeling is het risicodragend 

initiëren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het 

vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor 

benodigde opstallen en/of gronden.” 

 

Verder stelt Keeris (2001) dat: “Een projectontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt, 

welke actief als initiator en drager van financiële risico’s betrokken is bij 

projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt.” 

 

Het doel van de projectontwikkelaar is continuïteit van de onderneming en het halen van een zo 

hoog mogelijke winstmarge door voor eigen rekening en risico projecten voor de markt tot stand te 

brengen. Dit wordt mogelijk door het hebben dan wel verkrijgen van grondposities. 

Projectontwikkelaars bewegen zich vooral aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt. Indien een 

ontwikkelaar het initiatief neemt, zal deze op basis van bestuurlijke en marktinformatie een bepaald 

idee uitwerken en dit voorleggen aan bijvoorbeel een gemeente en/of een belegger. De 

projectontwikkelaar heeft daarbij niet de intentie om het project voor een langere periode te 

exploiteren, maar (liefst vooral al) het object te verkopen aan bijvoorbeeld een belegger danwel 
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eigenaar. Overigens worden ontwikkelaars ook wel ingeschakeld door gemeenten indien de 

gemeente risicodragens nodig heeft voor de ontwikkeling van bepaald projecten.  

 

In de praktijk zijn er diverse typen ontwikkelaars aanwezig in de vastgoedmarkt, zo zijn er de 

particuliere projectontwikkelaren (als Blauwhoed en OVG), de ontwikkelaren gelieerd aan een 

financiële instelling (als MAB Development en Bouwfonds Property Development) en de 

projectontwikkelaar gelieerd aan een bouwonderneming (als BAM en Heijmans). 

 

3.5 De belegger 

In de literatuur worden er diverse definities gegeven van een belegger, zo stellen Gool, Jager, & 

Weisz (2001) dat: “Een belegger legt vermogen vast in o.a. onroerend goed, direct (stenen) dan 

wel indirect (vastgoedaandelen), met het doel uit de exploitatie en de verkoop van het onroerend 

goed een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te genereren.”  

 

Een andere omschrijving wordt er gegeven door Keeris (2001): “Een financiële instelling welke als 

uitvloeisel van haar hoofdfunctie –en rekening houden met de aangegane verplichtingen- met een 

zekere regelmaat de beschikking krijgt over gelden, waar voor met name langlopende beleggingen 

moeten worden gezocht, waarmee in het algemeen een afzonderlijk onderdeel van de organisatie 

belast wordt, alsmede de daaruit voortvloeiende operationele betrokkenheid.” 

 

Beide definities geven aan dat beleggers gericht zijn op de lange termijn, dit kan zowel in direct 

vastgoed dan wel in indirect vastgoed. Vaak is de belegger dus eigenaar van een vastgoedobject 

(direct vastgoed). In Nederland is een aantal grote beleggers aanwezig die zich vooral focussen op 

de detailhandelsmarkt, zoals Corio, Redevco en Unibail Rodamco. Zij bezitten vaak de grotere 

winkelcentra in de binnenstad, dan wel op PDV/GDV locaties. Ook vele institutionele beleggers als 

pensioenfondsen en verzekeraars zijn ook actief op de vastgoedmarkt. Zo belegt het 

pensioenfonds ABP indirect via Corio in winkelvastgoed (ABP bezit maar liefst 38% van de 

aandelen in Corio). De portefeuille van deze beleggers wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij er 

steeds een afweging wordt gemaakt tussen het risico dat men loopt en het rendement wat men op 

de belegging kan verdienen.  

Naast deze multinationals zijn er ook de particuliere beleggers, vaak mensen die behoorlijk wat 

geld verdiend hebben en dit op een redelijk veilige manier willen beleggen komen vaak uit bij 

vastgoed als belegging. Zij kunnen dit direct dan wel indirect beleggen. Aangezien vastgoed de 

afgelopen decennia een hoger rendement behaalde dan de obligatiemarkt en minder risicovol is als 

de aandelenbeurs zagen velen vastgoed als een relatief veilige belegging, sinds de economische 

crisis is echter duidelijk dat de risico’s op het beleggen in vastgoed toch aanzienlijk kunnen zijn.  

 

3.6 De gemeente 

De belangrijkste rol van de gemeente is het behartigen van de lokale gemeenschap en optimale 

ruimtelijke ontwikkeling van de eigen gemeente. Zo legt de gemeente haar beleid vast in diverse 

plannen, nota’s en verordeningen. In het regionale of gemeentelijk structuurplan wordt op 

hoofdlijnen het ruimtelijke beleid vastgelegd. Waarna er een streekplan wordt opgesteld, hierin 

staat nauwkeuriger uitgedrukt waar steden en dorpen kunnen uitbreiden. Aan de hand van het 

streekplan stellen gemeenten ten slotte bestemmingsplannen op waarin de ruimte nauwkeurig 

wordt ingevuld.  

Naast het toepassen van deze plannen, nota’s en verordeningen kan de gemeente een aantal 

publiekrechtelijke instrumenten inzetten zoals Wet Voorkeursrecht Gemeenten, onteigeningswet en 

de baatbelasting (rijksoverheid, 2012). 
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De gemeente kan niet gezien worden als één orgaan doordat er verschillende diensten en directies 

namens de gemeente bij projecten betrokken zijn. In een gemeente kunnen twee organisaties 

worden onderscheiden: de politieke organisatie en de ambtelijke organisatie. Deze worden hierna 

kort toegelicht: 

 De politieke organisatie: deze bestaat uit de gemeenteraad en het college van Burgemeester en 

Wethouders. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders zijn van 

elkaar gescheiden doordat ze andere rollen vertegenwoordigen. De gemeenteraad is de 

volksvertegenwoordiger, stelt de beleidskaders vast en heeft een controlerende functie over het 

college van Burgemeester en Wethouders. De dagelijkse besluiten worden echter genomen 

door het college van Burgemeester en Wethouders. Het is lastig voor een commerciële partij 

om in te schatten wat de toekomstige gedachte van de gemeente zal zijn, doordat er iedere vier 

jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, waarbij er mogelijk een nieuwe gemeenteraad en 

wethouders worden gekozen. Hierdoor kan de koers van de gemeente veranderen, waardoor er 

kansen dan wel bedreigingen ontstaan voor plannen van commerciële partijen.  

 De ambtelijke organisatie: deze is opgedeeld in diverse directies en diensten. Diensten die zich 

vooral bezig houden met de ontwikkeling van de binnenstad zijn de Dienst Stadsbeheer en de 

Dienst Stad Ontwikkeling. De Dienst Stadsbeheer heeft als taak dat de stad leefbaar blijft. Dit 

betekent dat men toeziet op een schone stad, maar ook dat men bijvoorbeeld 

milieuvergunningen behandelt. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de 

bereikbaarheid van een stad, maar stelt bijvoorbeeld ook de woningvoorraad vast en waar 

detailhandel gevestigd mag worden.  

 

Door de invoering van de Nota Ruimte in februari 2006 hebben de lagere overheden (gemeenten 

en provincies) meer bevoegdheden gekregen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. De Nota 

Ruimte zal in 2012 opgenomen worden in de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, dit 

naar aanleiding van het opsplitsen van het Ministerie van VROM (Rijksoverheid, 2012).  

De Grondexploitatiewet heeft ervoor gezorgd dat de gemeente het gemeentelijk grondbeleid kan 

versterken. De Grondexploitatiewet is opgesteld zodat de samenwerking tussen gemeenten en een 

projectontwikkelaar, in situaties waarbij de grond in het bezit is van de projectontwikkelaar, 

soepeler verloopt. Zo dient de Grondexploitatiewet als een begin voor het maken van afspraken 

tussen de projectontwikkelaar en de gemeente over de manier van samenwerking. Ook de 

inrichting van de locatie, zoals de infrastructuur en de groenvoorzieningen, en de verdeling van de 

kosten die gemaakt moeten worden hierin opgenomen (Brand, et al., 2008).  

 

3.7 De provincie 

Sinds de invoering van de Nota Ruimte hebben de provincies in Nederland meer bevoegdheden 

gekregen om het locatiebeleid vorm te geven. De diverse provincies in Nederland hebben 

gezamenlijk in 2006 een brief opgesteld naar de minister van VROM betreffende het 

detailhandelsbeleid in de provinciën. Zij stellen dat de bestaande detailhandelsstructuur 

ondersteund en beschermd dient te worden en de weidewinkels verboden dienen te worden (Evers, 

2011). 

Deze brief heeft gediend als leidraad voor de Wro (Wet ruimtelijke ordening), waarin indicatieve 

structuurvisies en juridisch bindende provinciale verordeningen zijn opgenomen. Verder is het in de 

Wro verplicht voor provincies om een ruimtelijke structuurvisie op te stellen. Daarnaast mogen 

provincies sectorale structuurvisies maken over bijvoorbeeld detailhandel. De meeste provinciale 

ruimtelijke structuurvisies bevatten echter al beleidsuitspraken over detailhandel.  

Ondanks de grotere vrijheid voor de provincies is het locatiebeleid voor detailhandel niet losgelaten 

en is er vorm van PDV/GDV-beleid voortgezet. Provincies verschillen van elkaar in de 

beweegruimte voor de gemeenten gelegen in de provincie, De bewegingsruimte voor gemeenten in 

bijvoorbeeld Groningen en Zuid-Holland is relatief beperkt. Andere provincies bieden meer ruimte 
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door geen verordening op te stellen, zoals Limburg, of zachte regels te stellen (kwalitatieve regels 

in Utrecht, eisen op toelichting in Zeeland) (Evers, 2011). 

De verruiming van de mogelijkheden voor de provincies kan leiden tot bijvoorbeeld de komst van 

de Amerikaanse shopping malls of Franse hypermarchés, echter door de voortzetting van het oude 

beleid door de provincies wordt het niet verwacht dat deze op grote schaal zullen worden 

toegestaan.  

 

3.8 Het Rijk 

In Nederland is de centrale overheid, ofwel het Rijk verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid op 

landelijk niveau. Dit wordt vastgelegd in planologische kernbeslissingen, ook wel een 

structuurschema of structuurschets genoemd. Een planologische kernbeslissing bevat in beginsel 

een beschrijving van de meest gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op de middellange termijn en 

van de fasering daarvan. Het gaat hierbij om onderdelen van het ruimtelijke ordeningsbeleid die zo 

omvattend en ingrijpend zijn dat ze slecht op nationaal niveau kunnen worden bepaald, deze 

plannen zijn kaders voor de provincie en gemeentelijke ruimtelijke plannen.  

Het versterken van de economische structuur van Nederland kan gezien worden als het meest 

evidente belang van het Rijk ten aanzien van de ruimtelijke ordening, daarnaast is het verbeteren 

van de internationale concurrentiepositie een speerpunt. Dit in samenhang met de belangrijke 

randvoorwaarden dat de kwaliteit en de leefbaarheid van de (niet-)gebouwde leefomgeving 

duurzaam gehanteerd worden (Rijksoverheid, 2012).  

Het Rijk is bij gebiedsontwikkeling betrokken door het toetsen van de door de gemeente en 

marktpartijen gemaakte plannen aan het Rijksbeleid. Het Rijksbeleid is de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle ministers. Elk van deze ministers heeft een eigen post. Bij het 

Ruimtelijk beleid van de overheid is vooral het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van belang, dit 

ministerie zal dan ook in de volgende subparagraaf besproken worden.  

 

3.8.1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Voordat het Kabinet Rutte I aantrad werd de wetgeving betreffende volkshuisvesting en ruimtelijke 

ordening in Nederland bepaald door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, echter sinds het aanstellen van het kabinet Rutte I is een aantal ministeries vervallen 

of samengevoegd. Hierdoor is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer als zelfstandig ministerie komen te vervallen. Het Ministerie is opgesplitst en 

onderdeel geworden van diverse andere ministeries. Ruimte en Milieu zijn sindsdien 

samengevoegd in het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit Ministerie is verantwoordelijk voor 

de wetgeving op het gebied van de Ruimtelijke Ordening in Nederland (Rijksoverheid, 2012).  

Om beleid te kunnen uitvoeren wordt het Ministerie ondersteund en geadviseerd door zogenaamde 

Directoraten-Generaal met ieder hun eigen aandachtspunten. Het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu bestaat uit drie Directoraten-Generaal, waarvan het Directoraat-Generaal Ruimte en Water 

belast is met de ruimtelijke ordening van Nederland. Zij hebben als doel om Nederland duurzaam te 

ontwikkelen en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland, speerpunten zijn de 

aangewezen sleutelprojecten (zoals Breda Stationskwartier en Amsterdam Zuidas) en de 

ontwikkelingsplanologie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 

Door het verdwijnen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

is ook de VROM-inspectie verdwenen. De VROM-inspectie was belast met de inspectie op 

handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. Sinds 1 januari 2012 zijn de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat 

gefuseerd. Sindsdien vormen zij samen de Inspectie Leefomgeving en Transport. Waarbij zij nog 

steeds dezelfde doelen nastreven als dat de VROM-inspectie deed (Inspectie Leefomgeving en 

Transport, 2012). 
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3.9 Conclusie 

De binnenstad in Nederland is een verzamelplaats van vele actoren, waarbij de consument wellicht 

de belangrijkste is. Hij is namelijk degene die de aankopen doet, de horeca en culturele instellingen 

bezoekt en er uiteindelijk voor zorgt of een binnenstad succesvol is of niet. De overige actoren (de 

winkelier, de ontwikkelaar, belegger en de gemeente) moeten de binnenstad zo inrichten en het 

aanbod zo afstemmen dat de consument tevreden is. Zo worden de randvoorwaarden gecreëerd 

waardoor vele consumenten de binnenstad kunnen bezoeken. Men moet echter niet inzetten op 

een eenmalig bezoek, maar de consument goede ervaringen laten beleven met het betreffende 

winkelgebied, zodat men in de toekomst graag terugkomt.  

 

De volgende actoren worden meegenomen in dit onderzoek naar de samenwerking in 

binnensteden: 

 De winkelier: is de actor die het dichts bij de consument staat, hij verkoopt namelijk direct 

producten aan de consument. Zij moeten dan ook hun winkel inrichten op de wensen van de 

consument. Service en expertise van producten worden steeds belangrijker om de concurrentie 

met internetverkopen aan te gaan. 

 De projectontwikkelaar: zoekt in een binnenstad naar kansen om nieuwe rendabele 

ontwikkelingen te starten. Zij zijn dus alleen betrokken bij nieuwe ontwikkelingen; onderhoud 

van bestaand vastgoed heeft voor hen geen prioriteit. Om kansen in de binnenstad te vinden, 

dient men het huidige aanbod te analyseren, en te zoeken naar unieke producten om zo de 

consument te trekken.  

 De belegger: is de eigenaar van een pand (dan wel meerdere panden), met als doel het 

verhuren van ruimten aan onder andere retailers. De belegger int de huursom, waarmee men 

een bepaald rendement hoopt te behalen. Door middel van het aantrekkelijk maken van een 

pand, hoopt men meer bezoekers te trekken, waardoor er een hogere huursom gevraagd kan 

worden. 

 De gemeente: bestaat uit een ambtelijke en een politieke organisatie, waarbij de veranderingen 

op vooral het politieke vlak door verkiezingen geregeld wijzigt. Sinds de invoering van de Nota 

Ruimte in 2006 heeft de gemeenten meer vrijheid in het zelf opstellen van beleid, waarbij men 

nog niet altijd de expertise heeft of de mogelijkheden ziet die men tot haar beschikking heeft.  
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4 Factoren binnenstad 

Na het opstellen van de actoren die aanwezig zijn in de binnenstad (en die invloed kunnen 

uitoefenen op de detailhandel) worden de factoren die van belang zijn voor een 

toekomstbestendige binnenstad bepaald. Dit hoofdstuk richt zich specifiek op deze factoren. Deze 

factoren kunnen worden ingedeeld naar endogene en exogene factoren. Endogene factoren zijn 

factoren waar de betrokken actoren in de binnenstad invloed op kunnen uitoefenen. Exogene 

factoren zijn echter die factoren die wel van invloed zijn op het functioneren van de binnenstad, 

echter de actoren kunnen hier niet of nauwelijks invloed op uit oefenen. Er wordt afgesloten met 

een conclusie. 

 

4.1 Endogene Factoren  

Endogene factoren zijn de factoren die van invloed zijn op het functioneren van bijvoorbeeld de 

detailhandel in binnensteden; waar de actoren actief op kunnen sturen. Zimmer (1996) geeft aan 

dat factoren die bepalend zijn op de commerciële waardeontwikkeling van een winkelcentrum of 

winkelgebieden kunnen worden ingedeeld in vijf kwaliteitsgroepen (Zimmer, 1996):  

 Commerciële kwaliteiten; aspecten die betrekking hebben op de wervingskracht en de 

uitstraling van het winkelgebied.  

 Functionele kwaliteiten; aspecten die betrekking hebben op de functie en de branchering. 

 Fysieke kwaliteiten; aspecten met betrekking tot de verschijningsvorm en het functioneren van 

het winkelgebied.  

 Locatie kwaliteiten; aspecten die betrekking hebben op de bereikbaarheid en de ligging 

 Omgevingskwaliteit; aspecten die betrekking hebben op het marktgebied en de concurrentie 

positie van het winkelgebied, evenals het overheidsbeleid dat geldt voor de omgeving. 

Onderzoeksbureau WPM gebruikt bij het beoordelen van winkelgebieden dezelfde indeling van 

kwaliteiten waarbij WPM er nog een toevoegt, namelijk:  

 Vastgoed kwaliteiten; waarbij de prestaties van het vastgoed zelf op het gebied van financiën 

centraal staan. 

Gianotten (2007) deelt de prestaties van winkelgebieden die volgens consumenten van belang zijn 

in op 4 verschillende gebieden, namelijk: functioneel, fysiek, commercieel en naar locatie factoren.  

De diverse factoren worden gegeven in tabel 4.1. Na deze tabel worden de belangrijkste factoren 

met betrekking tot de binnenstad verder uitgediept in de subparagrafen.  
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Tabel 4-1: Factoren binnenstad in literatuur 

 

Bron: Gebaseerd op Zimmer (1996), Gianotten (2007)  WPM in Krug (2008) 
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4.1.1 Commerciële kwaliteiten 

De commerciële kwaliteiten van een binnenstad focussen zich vooral op de meerwaarde van de 

binnenstad ten opzichte van concurrerende binnensteden. Zo is het hebben van vele bijzondere 

evenementen in een stad een trekker voor consumenten om de binnenstad te bezoeken. Ook de 

marketing van de binnenstad middels reclame in dagbladen dan wel het hebben van een duidelijke 

website met informatie over de binnenstad is van groot belang om vooral nieuwe consumenten te 

trekken naar een binnenstad. 

Andere commerciële kwaliteiten zijn bijvoorbeeld of het aanbod aan detailhandel aansluit op het 

verzorgingsgebied. Daarnaast is de kwaliteit van de winkelpanden zelf van belang, een modern of 

juist karakteristiek puibeeld maakt onder andere uit of een stad aantrekkelijk is om in te verblijven.  

 

4.1.2 Functionele kwaliteiten 

De functionele kwaliteit kan gezien worden als de invulling van de binnenstad. Een mix van functies 

is voor de binnenstad van evident belang om in te spelen op de wensen van de consument (Droogh 

Trommelen en Partners, 2011). Door een totaalaanbod aan diverse functies kan een binnenstad 

zich onderscheiden. Deze functies zijn onder andere de detailhandel, culturele instellingen, horeca 

en leisure.  

Gericht op het winkelaanbod in de binnenstad, is de branchering erg belangrijk. Bolt (2003) 

definieert een branche als volgt: “Een branche is een groep van bedrijven die wordt gekenmerkt 

door één bepaalde (dominatie) assortimentgroep of door veel voorkomende combinaties van 

assortimentgroepen (zoals bij warenhuizen het geval is.”  

Het richten van de binnenstad op meerdere branches kan het centrum versterken, er wordt 

namelijk een totaalaanbod aan detailhandel aangeboden. Echter, steeds meer bronnen (waaronder 

Gfk, 2011 en Droogh Trommelen en Partners, 2011) geven aan dat binnensteden zich moeten 

specialiseren op maar een aantal branches. Hierdoor wordt de concurrentiepositie versterkt doordat 

men op andere doelgroepen richt dan andere steden in de omgeving.  

Beide strategieën hebben voor- en nadelen, het hebben van een aantal belangrijke trekkers is 

echter van groot belang bij beide concepten.   

 

4.1.3 Fysieke kwaliteiten 

De fysieke kwaliteiten van een binnenstad worden bepaald door het gevoel dat de consument krijgt 

als hij door de binnenstad loopt. Vaak zijn dit niet tastbare gegevens als sfeer. Echter een aantal 

factoren, die van belang zijn, kunnen toch genoemd worden.  

Zo bepaald de uitstraling van de aanloopstraten al het gevoel van de consument aan de 

binnenstad. Zeker de verbinding tussen parkeergarages en OV-knooppunten (de bronpunten) met 

de binnenstad moeten van een goede kwaliteit zijn, omdat dit de entree tot de binnenstad vormt. 

Daarnaast is de routing in de binnenstad belangrijk, aangezien de consument graag het totale 

aanbod aan detailhandel in de binnenstad op een gemakkelijke manier wil bezoeken. Een 

onduidelijke routing zorgt ervoor dat de consument gedesoriënteerd raakt en wellicht eerder richting 

zijn huis gaat.  

De uitstraling van de binnenstad en de kwaliteit van de openbare ruimte worden ook als zeer 

belangrijk element gezien, zowel door de consument als door de gemeenten (Seip, 1999). Ook hier 

geldt weer, net als bij de aanloopstraten, dat de uitstraling voor een belangrijke mate de sfeer 

bepaalt van de binnenstad. Een sfeervolle binnenstad heeft een grotere kans om consumenten 

langer aan zich te binden.  

Daarnaast kan de compactheid van een binnenstad gezien worden als een kwaliteit, het 

overbruggen van grote afstanden wordt door consumenten als niet wenselijk beschouwd, waardoor 

een winkelgebied minder aantrekkelijk wordt.   
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4.1.4 Locatie kwaliteiten 

Factoren die van invloed zijn op de locatie zijn over het algemeen makkelijker te sturen dan de 

omgevingsfactoren, aangezien locatie factoren onder andere de bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten, 

bezoekersstromen, bevoorradingsroutes, parkeerkosten en bewegwijzering omvatten. De 

gemeenten hebben ook in deze een belangrijke rol, aangezien zij de meeste invloed kunnen 

uitoefenen.     

De bereikbaarheid kan gezien worden als een belangrijke factor voor de keuze van consumenten. 

Een goed bereikbare stad zorgt ervoor dat mensen gemakkelijk de binnenstad bereiken, waardoor 

dit aantrekkelijk is om te doen. De bereikbaarheid kan verbeterd worden door onder andere de ov-

structuur te verbeteren, de parkeervoorzieningen te verbeteren en de bewegwijzering aan te 

pakken (Bakker & Vreede, 2006). De bewegwijzering is van groot belang om mensen zo efficiënt 

mogelijk hun eindbestemming te laten bereiken.  

Niet alleen de parkeervoorzieningen zijn van belang, ook de parkeerkosten zijn voor de consument 

evident. Als de parkeerkosten aanzienlijk hoger zijn dan op een concurrerende locatie, zal de 

consument overwegen om naar de concurrerende locatie te gaan.  

Koopkracht toe-/afvloeiing en koopkrachtbinding laat de populariteit en aantrekkingskracht van een 

gebied zien. De koopkracht toevloeiing laat de mate van aantrekkelijkheid zien voor mensen buiten 

het primaire verzorgingsgebied, dit laat dus de aantrekkingskracht in de regio zien. De 

koopkrachtbinding daarentegen laat de binding van mensen binnen het verzorgingsgebied zien met 

de binnenstad, hoe hoger de waarde van de koopkrachtbinding, hoe aantrekkelijker de binnenstad 

is voor de bewoners van het verzorgingsgebied.  

 

4.1.5 Omgevingskwaliteiten 

Omgevingskwaliteiten die van belang zijn bij het beoordelen van detailhandel kan worden 

ingedeeld naar het verzorgingsgebied, de concurrentie en het detailhandelsbeleid. 

Bolt (2003) definieert het verzorgingsgebied als volgt: “Onder een verzorgingsgebied wordt het 

aaneengesloten gebied rond een winkelvoorziening verstaan van waaruit het belangrijkste deel van 

de omzet afkomstig is.” Belangrijke factoren zijn de omvang van dit verzorgingsgebied, het aantal 

inwoners, het gemiddeld inkomen en de identiteit van het verzorgingsgebied. Hierbij moet genoemd 

worden dat deze factoren met betrekking tot het verzorgingsgebied van indirecte aard zijn. Hier 

invloed uitoefenen door de actoren is bijna niet mogelijk.  

Factoren die wel beïnvloed kunnen worden zijn bijvoorbeeld het detailhandelsbeleid van de 

gemeente, hoewel de tijdsduur tussen aanpassing van het beleid en daarwerkelijk effect op de 

detailhandel vaak lang duurt. De gemeente kan met bestemmingsplannen bepalen waar een winkel 

zich mag vestigen, maar bepaald ook bijvoorbeeld de openingstijden en de koopzondagen. Het 

beleid van de gemeente richt zich niet alleen op het detailhandelsbeleid, de gemeente heeft ook 

invloed op bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een binnenstad.  

Naast het beleid van de gemeente is een ander aspect belangrijk voor de kwaliteit van de 

omgeving (vooral gericht op de toekomstwaarde van de kwaliteit), namelijk de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenstad. Als er vele mogelijkheden aanwezig zijn om de 

binnenstad te ontwikkelen is dit positief voor de toekomstwaarde van de binnenstad.  

  

4.1.6 Vastgoed kwaliteiten 

Bij de vastgoedkwaliteit ligt de focus op de prestaties van het vastgoed in de binnenstad, 

belangrijke pijlers hierbij zijn onder andere het leegstandspercentage in de binnenstad. Een hoog 

leegstandspercentage zorgt ervoor dat de binnenstad er minder aantrekkelijk uitziet om in te 

winkelen.  

Daarnaast kan het nog zo zijn dat de leegstaande panden er verpauperd uitzien, vooral in 

aanloopstraten naar het winkelhart toe wil dit nogal eens voorkomen. Het geeft een onveilig gevoel 

voor de consument en haalt de gehele sfeer weg. Het huurniveau van de binnenstad dient 

concurrerend te zijn met omliggende steden, waardoor er geen drempel is voor ondernemers om 
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zich te vestigen in de binnenstad. Dit staat ook in relatie tot de vloerproductiviteit . De 

vloerproductiviteit van de panden is van groot belang om de prestaties van het vastgoed te 

beoordelen. Bolt (2003) definieert de vloerproductiviteit als volgt: “Onder vloerproductiviteit of omzet 

per m2 van een winkel(centrum) wordt verstaan de door deze voorziening behaalde omzet (inclusief 

BTW) gedeeld door de winkeloppervlakte.”  

 

4.2 Exogene factoren 

Wissema (2001) beschrijft dat een onderneming deel uitmaakt van een externe omgeving. Hierdoor 

is onderzoek naar deze externe omgeving van belang bij het opstellen van een totale analyse bij 

strategische (her)oriëntaties. Waar de interne omgeving beïnvloedbaar is door de onderneming, is 

de externe omgeving een gegeven, dit betekent dat de onderneming er niet of weinig invloed op 

kan uitoefenen.  

Dit model, opgesteld voor individuele ondernemingen, kan ook toegepast worden op bijvoorbeeld 

de binnenstad aangezien de binnenstad als één geheel kan worden gezien. Het model van 

Wissema is een hulpmiddel om de externe omgeving in kaart te brengen. Wissema geeft hiervoor 

vier belangrijke pijlers, namelijk: 

 Economische ontwikkelingen 

 Politieke ontwikkelingen 

 Sociale ontwikkelingen 

 Technologische ontwikkelingen 

Deze vier ontwikkelingen worden ook wel de STEP-methode genoemd, de STEP-methode wordt 

waar nodig uitgebreid met andere factoren die op dat moment van belang zijn voor de 

onderneming. Zo wordt de STEP-methode uitgebreid naar de DESTEP-methode om zo de factoren 

demografie en ecologie te bevatten. In dit onderzoek zal dan ook gebruik worden gemaakt van de 

uitgebreidere DESTEP-methode, aangezien vooral de demografische veranderingen een grote 

impact hebben op de binnenstad.  

 

4.2.1 Demografische factoren 

Demografische factoren zijn factoren die betrekking hebben op kenmerken van de bevolking. Een 

veel besproken factor hierin is de vergrijzing van de bevolking. Vergrijzing is de procentuele 

toename van ouderen in de samenleving. Schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

geven aan dat Nederland in 2040 de vergrijzing zijn maximum zal bereiken, waarna de vergrijzing 

weer langzaam zal afnemen. Schattingen geven aan dat in 2040 ongeveer 26% van de bevolking 

(4,6 miljoen vijfenzestigplussers van in totaal 17,8 miljoen verwachtte inwoners) de minimale leeftijd 

van vijfenzestig jaar hebben bereikt (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012).  

Een gevolg van deze vergrijzing voor de binnenstad is dat deze ouderen meer tijd te besteden 

hebben om de binnenstad te bezoeken, echter de uitgaven van deze ouderen lopen achter ten 

opzichte van consumenten in de opbouwfase van hun leven (o.a. kleding, meubels en sport) 

(Droogh Trommelen en Partners, 2011). Naast een lager bestedingspatroon zijn ouderen 

bovengemiddeld vaker slecht ter been, dit heeft tot gevolg dat binnensteden meer moeten inspelen 

op bijvoorbeeld rollator- en rolstoeltoegankelijkheid. 

Het aantal huishoudens is in de afgelopen periode flink gestegen in Nederland, waren er in 2000 

nog 6,4 miljoen huishoudens, in 2011 is dit gestegen tot 7,4 miljoen. Een toename van ongeveer 

1.000.000 huishoudens (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). Opvallend is dat deze toename 

vooral in de eenpersoonshuishoudens te zien is, deze is namelijk in dezelfde periode gestegen met 

650.000 huishoudens. Dit wordt ook wel individualisering genoemd. Deze individualisering heeft 

ook invloed op de binnenstad, aangezien alleenstaanden vaak minder tijd te besteden hebben, en 

zij die dus efficiënter willen inrichten.  

Een laatste belangrijke ontwikkeling op het gebied van demografie is de toename van het aantal 

allochtonen in Nederland. Volgens Krug (2008) is het bestedingspatroon van allochtonen anders 
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dan van autochtonen. Allochtonen hechten meer waarde aan luxe producten en aan de status die 

verworven kan worden door het dragen van onder meer merkkleding.  

 

4.2.2 Economische factoren 

De behoefte van consumenten hangt in sterke mate samen met de economische situatie waarin 

men zich bevindt. Sinds de economische crisis haar intrede deed in december 2007, toen de 

huizenmarkt in de Verenigde Staten ‘instortte’, kwamen een groot aantal banken in de problemen. 

De invloed van deze crisis op de omzet van de detailhandel in de binnenstad is van een minder 

groot belang dan de daling van het consumentenvertrouwen, dat door deze crisis een flinke daling 

heeft ingezet. Het consumentenvertrouwen in Nederland wordt iedere maand gepresenteerd door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er wordt onderzoek verricht naar de economische en 

financiële situatie van de ondervraagden, en of de ondervraagden het een gunstige tijd vinden om 

een grote aankoop te doen  (Centraal Bureau voor de Statistiek , 2012). Mede door de 

economische crisis is het consumentenvertrouwen gedaald naar een historisch lage waarde van 

minus36 in het eerste kwartaal van 2012. Het consumentenvertrouwen was bijvoorbeeld in het 3e 

kwartaal van 2007, dus vlak voor de economische crisis nog beoordeeld met een plus10. 

 

In de periode 2001 tot en met 2011 is het totale winkeloppervlakte in Nederland gestegen met circa 

25% tot 27,3 miljoen m2 wvo. Ook de gemiddelde oppervlakte per winkel is gestegen van ± 215 m2 

naar 266 m2 WVO (stijging van 23,7%). Dit onder andere door de toenemende filialisering in 

Nederland: het aandeel van filiaalbedrijven in Nederland is gestegen tussen 2001 en 2011 van 28% 

naar 35% van het totale winkelaanbod. Oftewel nieuw winkelaanbod wordt steeds groter en steeds 

vaker ingenomen door een filiaalbedrijf (Droogh Trommelen en Partners, 2011).  

Doordat het winkelvloeroppervlak sneller groeide dan de bevolking in de afgelopen 10 jaar, is er per 

inwoner 20% meer winkeloppervlakte aanwezig in het jaar 2011 dan in 2001. Echter door de 

schaalvergroting van de winkels, is het absolute aantal winkels per inwoner afgenomen (Droogh 

Trommelen en Partners, 2011). Door deze filialisering is het onderscheidend vermogen van de 

binnensteden ten opzichtte van elkaar afgenomen.  

 

Daarnaast zorgt de schaalvergroting ervoor dat grote winkels zich vaker vestigen op perifere 

locaties, omdat er in de binnenstad simpelweg te weinig ruimte is voor deze winkel om zich te 

vestigen. Doordat deze winkels vaak een totaalaanbod aan producten hebben, tegen zeer 

concurrerende prijzen (bijvoorbeeld MediaMarkt) zullen vele consumenten gerichter gaan winkelen 

en bijvoorbeeld de grotere filiaalbedrijven op perifere locaties bezoeken. Een bijkomend voordeel 

voor deze perifere locaties is vaak dat de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden aanzienlijk 

beter zijn dan in de binnenstad.  

 

Als laatste economische factor kan de concurrentie genoemd worden. Dit kan de interne 

concurrentie zijn (de wijkwinkelcentra in een stad) dan wel de externe concurrentie (binnensteden 

in de omgeving). Een groot aanbod aan sterke wijkwinkelcentra heeft tot gevolg dat de consument 

ook hier zijn inkopen kan doen, waardoor een bezoek brengen aan de binnenstad minder 

noodzakelijk is. Binnensteden in de omgeving kunnen ook een bedreiging zijn, de consument kan 

namelijk kiezen waar hij naartoe wilt gaan. 

 

4.2.3  Sociaal-culturele factoren 

Bij een bezoek aan de binnenstad is de consument niet meer voldaan als alleen het winkelaanbod 

van een goed niveau is. Meerdere aspecten zijn van belang voor de consument, zo schrijft de  

NEPROM (2006): “De Nederlandse binnensteden kunnen alleen maar blijven functioneren als ze 

een krachtige impuls krijgen. Het is voor de leefbaarheid van een stad essentieel dat stadscentra 

gebieden zijn met functies als wonen, werken, winkelen en recreëren. De kwaliteit van de 

binnenstad kan worden verhoogd door beter binnenstadsmanagement, een beter winkelaanbod, 
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het toevoegen van voorzieningen en meer kwaliteit in de openbare ruimte. Maar dat is niet genoeg. 

De consument wil continu worden verrast. Voortdurende veranderingen zijn noodzakelijk. Een 

binnenstad die stilstaat gaat achteruit.” Er kan geconcludeerd worden dat beleving van groot belang 

is voor de consument. 

 

4.2.4 Technologische factoren 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen decennia is de opkomst van het internet. 

Het internet heeft ook haar invloed op het functioneren van de binnenstad. In de eerste plaats 

omdat men zich op internet beter kan oriënteren op een mogelijke aankoop (Weltevreden, 2007). 

Daarnaast is het internet zelf een nieuw verkoopkanaal geworden voor verkopen van producten. 

Tot op heden is de rol van internet op de winkelverkopen redelijk bescheiden gebleven, zo was er 

in 2001 een marktaandeel van 1% voor internetverkopen, dit steeg in 2011 naar 5% (non-food: 

7%). De verwachting is echter dat internet de komende jaren uitgroeit tot een volwaardig 

verkoopkanaal. Het toekomstig marktaandeel is moeilijk in te schatten en verschilt erg per 

artikelgroep. Zo zal de verkoop van versproducten laag blijven (<5%) de komende 10 jaar, maar op 

het gebied van elektronica en media zal dit naar verwachting stijgen tot meer dan 50% (Droogh 

Trommelen en Partners, 2011).  

Als laatste wordt internet ook gebruikt door consumenten om hun bevindingen over producten te 

geven aan vrienden via bijvoorbeeld Facebook of Twitter, dan wel aan onbekenden via diverse 

forums. 

 

4.2.5 Ecologische factoren 

Doordat de bevolking steeds mobieler wordt heeft dit ook consequenties voor het milieu. Langere 

afstanden afleggen met de auto zorgt ervoor dat er meer uitstoot van onder andere fijnstof en 

koolstofdioxide plaatsvindt. Dit is niet het enige onderdeel van de milieuproblematiek. Er is sprake 

van een slechte luchtkwaliteit in steden, vele gronden zijn verontreinigd en is er een tekort aan 

groen in de steden (VROM, 2007). 

 

4.2.6 Politieke factoren 

Ook de politiek is een belangrijke factor voor de detailhandel in de binnensteden. Zo is er met de 

komst van de Nota Ruimte een grotere verantwoordelijkheid weggelegd voor de gemeenten, de 

zogenaamde decentralisatie (zie hiervoor ook hoofdstuk 4). 

Naast de decentralisatie valt op dat de politiek van het midden (het poldermodel) steeds verder 

onder druk komt te staan. Het poldermodel is gericht op consensus en harmonie, waarbij de grote, 

rond het midden gesitueerde, partijen de macht hadden in Nederland (CDA, PvdA en VVD). Sinds 

de komst van Pim Fortuyn het poldermodel achterhaald is. De traditionele partijen hebben het 

zwaar, waar partijen als de SP en de PVV helemaal opleven. Zij hebben een populistisch 

stemgeluid, waar een groot gedeelte van de mensen gedurende de crisis graag naar luisteren.  

 

4.3 Conclusie 

In de literatuur worden vele factoren genoemd die van invloed zijn op het functioneren van de 

binnenstad. Deze factoren kunnen worden ingedeeld naar endogene en exogene factoren, waarbij 

de endogene factoren voor dit onderzoek van groter belang zijn, aangezien de actoren hier actief 

invloed op kunnen uitoefenen. Tabel 4.2 geeft de belangrijkste endogene factoren weer voor dit 

onderzoek, deze factoren zijn ingedeeld naar commercieel, functioneel, fysiek, locatie, omgeving 

en vastgoedkwaliteit. 
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Tabel 4-2: Endogene factoren 

 
 

In het conceptueel model zullen de uit tabel 4.2 genoemde factoren in relatie worden gezet met de 

actoren, waarbij wordt aangegeven welke actoren welke factoren kunnen beïnvloeden.  
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5 Samenwerkingsvormen 

De genoemde actoren in hoofdstuk 3 hebben ieder diverse factoren die zij kunnen beïnvloeden. 

Iedere actor heeft een ander pakket van factoren, waarbij de mogelijkheden die zij hebben om deze 

factoren te beïnvloeden onderling kunnen verschillen. Dit laat zien dat de binnenstad een complex 

geheel is, waardoor samenwerking een must is om de binnenstad te versterken. Theorieën over 

samenwerking en de managementmethoden die gebruikelijk zijn bij gebiedsontwikkelingen/ 

centrummanagement zullen dan ook centraal staan in dit hoofdstuk. Waarna de juridische 

rechtsvormen die gebruikt kunnen worden bij samenwerking tussen de diverse actoren. Er wordt 

afgesloten met een conclusie over de samenwerkingsvormen.  

  

5.1 Theorieën over samenwerking 

De literatuur biedt verschillende theorieën over samenwerken en interactie tussen organisaties en 

hun omgeving in het algemeen, zoals theorieën uit het economische, het organisatorische en het 

bestuurskundige perspectief.4 Twynstra & Gudde heeft de meest voorkomende theorieën over 

samenwerking opgesomd, tabel 5.1 geeft een overzicht van de perspectieven en invalshoeken die 

daarbij horen. 

 

Tabel 5-1: theorieën over samenwerking 

Perspectief Invalshoeken Achtergrondinformatie 

Economisch 

perspectief 

 Market power theory 

 Transaction cost economics 

 Agency theory 

 Resource-based theory / resource 

depence theory 

 Transaction value theory 

 Competition 

Porter (1985), Hymer (1976) 

Williamson (1975) 

Berle & Means (1952), Eisenhardt (1989) 

Bamey (1991), Wemerfeldt (1984), Koko & Prescott 

(2002) 

Zajac & Olsen (1993), Child, Faulker & Tallman (2005) 

NMa (2005) 

Organisatorisch 

perspectief 

 Strategic management theory 

 Social network theory 

 Resource dependance perspective 

 Obtaining resources through learning 

 Game theory 

 Alliance theory 

Hamel & Phrahalad (1994) 

Wellman & Berkowitz (1988) 

Pfeffer & Salamcik (1978) 

Huxham & Vangen (2005) 

Zagare (1984) 

De Man (2006) 

Bestuurkundig 

perspectief 

 Management in networking 

 Public-private partnership 

De Bruin & Ten Heuvelhof (2004) 

Beemer, Camps & Kastelijn (2007), Klijn & Van Twist 

(2007) 

Bron: Gebaseerd op Kennisbank Twynstra Gudde, 2012 

 

Bij het managen van binnensteden voldoet de samenwerking volgens Godfrey (2007) aan  de 

volgende punten: 

 Een duidelijk en beknopt business plan 

 Vaststelling van een evenwichtige stuurgroep 

 Verduidelijking van de rol van elke stuurgroep lid 

 Het leiden van de binnenstadsmanager 

 Het delegeren van taken 

                                                                                                                                                               
4  Voor een verdere beschrijving van de theorieën, zie bijlage 2 
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 Effectief communiceren met de leden en de niet betrokken actoren 

 

Deze punten komen het meest overeen met de Alliance theory, waarin het leren van en met 

partners door kennis en ervaring uit te wisselen van evident belang is. Een voorbeeld van een 

publiek-private alliantie is de ‘Times Square Alliance’, opgericht in New York in de jaren ’90. Deze 

samenwerking heeft ervoor gezorgd dat private partijen gingen investeren in het gebied rond Times 

Square, met Broadway in het bijzonder, waardoor het vermaarde maar vervallen Broadway weer 

nieuw leven werd ingeblazen.   

Ook in Nederland zijn voorbeelden te vinden die op basis van de Alliance theory zijn opgesteld 

zoals het ‘Pact op Zuid’ in Rotterdam, waar negen partijen gezamenlijk investeren in de sociale, 

economische en fysieke infrastructuur van Rotterdam Zuid. 

 

5.1.1 De alliantie theorie 

De alliantie wordt door De Man (2006) gedefinieerd als een samenwerkingsverband tussen een of 

meerdere onafhankelijke ondernemingen, met als criteria: 

 Een gezamenlijk doel; 

 Gezamenlijke risico’s en opbrengsten; 

 Regelmatige daadwerkelijke samenwerking 

 Gezamenlijke besluitvorming 

Het is van doorslaggevend belang dat alle alliantiepartners vertrouwen hebben in de alliantie als 

geheel alsmede in de deelnemers aan de alliantie, daarnaast moeten de partners in wisselde 

samenstellingen het beleid, voorgesteld door de alliantie, uitvoeren.  

 

5.1.2 Voorbeelden van samenwerking 

Samenwerking in binnensteden heeft de afgelopen 25 jaar een professionalisering doorgemaakt, 

een aantal Europese voorbeelden van professioneel binnenstadsmanagement zal in deze 

subparagraaf besproken worden.  

 

Cesena, Italië 

De Italiaanse stad Cesena (92.000 inwoners) stelde in 2003 een samenwerking gericht op het 

winkelvastgoed in de binnenstad op. Deze samenwerking werd opgericht als tegenstander van de 

perifere handelsontwikkelingen en de krimpende winkeloppervlakte in de binnenstad. De 

belangrijkste partners in de samenwerking waren de kleine lokale ondernemers en twee grote 

nationale detailhandels verenigingen (ConfCommercio en Confesercenti). De samenwerking is 

vooral gericht op promotie van de lokale economie en de culturele evenementen die plaatsvinden in 

Cesena. Er is niet vastgelegd wat de samenwerkingsvorm dient te presteren, waardoor er een 

grote flexibiliteit ontstaat. Naast de vrijheid voor de samenwerkingsvorm heeft Cesena ook ‘last’ van 

zogenaamde ‘free-riders’, dit zijn ondernemers die wel profijt hebben van deze 

samenwerkingsvorm maar deze niet financieel dan wel organisatorisch steunen (Coca-Stefaniak, 

Parker, Quin, Rinaldo, & Byrom, 2009).      

 

Ludlow, Groot-Brittannië 

Ludlow is de belangrijkste plek voor werkgelegenheid in de regio South Shropshire, Wales, Groot-

Brittannië. De stad zet middels de samenwerking gestart in 2003 sterk in op de verbetering van de 

infrastructuur, stedelijk weefsel, lokale producten, gastvrijheid en milieu. De stad maakte deel uit 

van het Agora project, een project van acht pilot-steden onder toeziend oog van de Manchester 

Metropolitan University Bussiness School en de Association of Town Centre Management. Het 

Agora project was gericht op binnenstadsmanagement opgericht vanuit de publieke partijen. Als 

private partijen willen deelnemen moeten zij actief inzetten op bijvoorbeeld het schoonhouden van 

de straat, wat zeer succesvol verlopen is (Coca-Stefaniak, Parker, Quin, Rinaldo, & Byrom, 2009).   
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Salzburg, Oostenrijk 

De Oostenrijkse stad Salzburg heeft 150.000 inwoners en staat vooral bekend door de vele kunst 

en muziek die de stad rijk is, toch heeft de stad te leiden van concurrentie van perifere 

detailhandelslocaties. 

In 2003 werd er een samenwerkingsverband opgesteld die vooral publiek gestuurd is, maar waar 

echter 57% van de inkomsten van private ondernemingen komt, waarbij de inkomsten vergelijkbaar 

zijn met een BIZ5. Het is een formele organisatie met 20 leden in het uitvoerend comité. Vier van 

deze 20 leden zijn ambtenaren, zij hebben wel invloed op de strategische beslissingen van de 

samenwerkingsvorm, maar niet op de financiën (investeringen) (Coca-Stefaniak, Parker, Quin, 

Rinaldo, & Byrom, 2009).  

 

Terrassa, Spanje 

De Spaanse stad Terrassa kent een rijke geschiedenis, zo was het in de 19e eeuw vooral bekend 

vanwege haar leidende rol in de textielindustrie. Deze industrie was tot 1970 de belangrijkste 

industrie, waarna deze langzaam verdween uit de stad. In de jaren ’90 zorgde de ontwikkeling van 

perifere detailhandel voor een verdere leegloop van het centrum. Als antwoord hierop stelde de 

gemeente, de plaatselijke Kamer van Koophandel en de winkeliersvereniging een overeenkomst 

op, waarbij zij het behoud van de binnenstad centraal hebben gesteld. Het werd al snel duidelijk dat 

een verbeterde binnenstad niet alleen resulteert in een hogere aantrekkingskracht en economische 

activiteit, maar dat het ook hogere kosten voor onderhoud en operationele kosten met zich 

meebrengt. Als antwoord hierop is in 2006 een publiek-private samenwerking opgesteld tussen de 

publieke en private partijen betrokken bij de binnenstad, waarbij de financiële lasten vooral bij het 

bedrijfsleven worden gelegd, dit heeft er voor gezorgd dat de binnenstad de concurrentie met de 

perifere detailhandel heeft kunnen aangaan (Coca-Stefaniak, Parker, Quin, Rinaldo, & Byrom, 

2009).  

 

 
Figuur 5.1: Classificatie van samenwerking in binnensteden. Bron: (Coca-Stefaniak, Parker, Quin, 

Rinaldo, & Byrom, 2009) 

 

Wat opvalt bij deze succesvolle vormen van samenwerking in binnensteden, is de relatie tussen de 

financiering en de mate van formeelheid. Hoe meer er privaat gefinancierd wordt, hoe formeler de 

samenwerking is. Een reden hiervoor kan zijn dat de private partijen graag invloed willen hebben, 

                                                                                                                                                               
5  BIZ: Bedrijven Investerings Zone, zie bijlage 3 voor een beschrijving 
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als zij daadwerkelijk investeren. Zij willen zekerheid hebben dat de investeringen ook daadwerkelijk 

worden ingezet om zo de binnenstad te verbeteren. De overheden daarentegen nemen vaak wat 

meer afstand, zij willen zich niet snel conformeren aan afspraken gemaakt in een vorm van 

samenwerking, aangezien zij uit politiek oogpunt vaak de vrijheid willen om in de raadszaal een 

standpunt te formuleren.  

 

Naar aanleiding van de voorbeelden genoemd in paragraaf 5.1 lijkt het aannemelijk dat in de 

praktijk figuur 5.2 van toepassing is: naarmate er meer privaat gefinancierd wordt hoe formeler men 

de organisatie wenst te zijn. 

 

Figuur 5-2: relatie financiering en formaliteit 

 
 

5.2 Managementmethoden 

Naast het bespreken van de theorieën over samenwerking zal er worden ingegaan op de 

managementmethoden, aangezien de managementmethoden van belang zijn om de theorie (van 

samenwerking) om te zetten in de praktijk. Om verbeteringen in de huidige managementmethoden 

te kunnen achterhalen, worden de relevante bestaande managementmethoden geïnventariseerd. 

Allereerst worden de bestaande managementmethoden beschreven die in bouwkundige en 

infrastructurele projecten worden toegepast. Waarna de verschillende managementmethoden 

worden vergeleken. 

 

5.2.1 Management methoden 

Men kan werkzaamheden op drie manieren aanpakken, zoals aangegeven in onderstaande figuur, 

namelijk: improviserend, planmatig en routinematig (Kor, 2011).  

 

Improviseren is voor het ogenblik bedenken en inrichten. Soms is het moeilijk om van tevoren iets 

te zeggen over welke resultaten worden beoogd en/of welke werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd om iets te bereiken. Soms kan of wil niemand de beoogde resultaten beloven. Soms wil 

of moet men onderhandelen en dat vraagt om veel improvisatie. Kortom: alle processen die niet te 

managen zijn, zoals natuurlijke processen die niemand beslissend kan beïnvloeden, vragen in hoge 

mate ruimte om te improviseren. Deze aanpak maakt het mensen die sturing moeten geven niet 

gemakkelijk. Doordat het resultaat onduidelijk is, is het bijvoorbeeld moeilijk in te schatten welke 

vorderingen men maakt en of de gemaakte kosten wel reëel zijn. Er valt eigenlijk alleen te sturen 

op (het beperken van) capaciteit en andere schaarse middelen. 
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Figuur 5-3: Drie manieren van werken. (Kor, 2011) 

 

Een routine is een geregelde gang van telkens terugkerende bezigheden. Kenmerken van 

routinematig werken zijn herhaling en standaardisering. De manier van werken is vastgelegd en 

activiteiten zijn toegewezen aan personen binnen afdelingen die geacht worden deze uit te voeren. 

De stappen van een (deel)routine dragen door middel van deelresultaten bij aan routines die het 

uiteindelijke resultaat (product of dienst) opleveren. Het beoogde resultaat en de daartoe 

benodigde werkzaamheden zijn voorspelbaar. Door deze wijze van werken wordt werk 

overdraagbaar; wat er op welke wijze moet gebeuren, is immers vastgelegd. Doordat bekend is wat 

er op welke wijze door wie gedaan moet worden, geeft het betrokkenen zekerheid. 

 

Een project is een uniek, complex en tijdelijk geheel van werkzaamheden dat is gericht op een 

vooraf met elkaar overeengekomen resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. 

Wanneer het te riskant, onzeker en te onoverzichtelijk is om een opdracht improviserend aan te 

pakken en wanneer het onmogelijk is dat routinematig te doen, is plan- of projectmatig werken de 

aangewezen methode. Door de binnenstad een complex gebied is met vele actoren, is de 

planmatige aanpak de meest voor de hand liggende methode. Vooraf worden doelen, resultaat en 

werk geïnventariseerd en worden er plannen gemaakt over tijd, geld, kwaliteit, informatie en 

organisatie voordat begonnen wordt met het werk.  

 

Er zijn vele vormen van planmatig werken, zoals: logistieke planning, meerjarenplanning, multi-

projectmanagement, productieplanning, programmamanagement, projectmatig werken, 

strategische planning (Kor, 2008). 

 

Bij dit onderzoek naar samenwerking in binnensteden zijn er twee vormen die van belang zouden 

kunnen zijn, namelijk: projectmanagement en programmamanagement. 

 

5.2.2 Projectmanagement 

Projectmanagement is een vorm van samenwerking die steeds vaker wordt toegepast in de 

praktijk, dit vooral doordat projectmatig werken een flinke bijdrage kan leveren aan de effectiviteit 

van een organisatie. Hierdoor kan men snel inspelen op steeds snellere veranderingen en 

ontwikkelingen, waarbij mensen en middelen effectief benut worden. Het gaat hier echter om 

tijdelijke situaties, waardoor er duidelijke afspraken in de projectorganisatie dienen te worden 

afgesproken over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Om projectmatig te kunnen werken aan een opdracht moet er voldaan worden aan een aantal 

voorwaarden. Gevers en Zijlstra (2000) definiëren een project als een reeks van samenhangende 

activiteiten en taken met de volgende eigenschappen: 

 Een concreet omschreven eindresultaat; 

 Een duidelijk gedefinieerd begin en eind; 

 Realiseren binnen de gestelde beperkende randvoorwaarden; 

 Eén opdrachtgever of klant verbonden aan het eindresultaat. 

Routinematig 
- Geregeld 

- Procedure‐aanpak 

- Zeker, duidelijk, 

bekend 

- Afhankelijk 

- Regelt zichzelf 

Planmatig 

(project) 
- Gepland 

- Plan van aanpak 

- Riskant, uniek, 

eenmalig 

- Samen 

- Beheersbaar 

Improviserend 
- Ad hoc 

- Procesaanpak 

- Onbekend, vaag, 

nieuw 

- Geen concensus 

- Onbeheersbaar 
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Gevers en Zijlstra definiëren de voorwaarden waar een project minimaal aan dient te voldoen 

voordat het een project genoemd mag worden. Daarnaast zijn er nog een aantal kenmerken van 

belang (Pleijte, 2005):   

 Projecten omvatten unieke (of niet vaak voorkomende) elementen; 

 Multidisciplinair karakter, projecten vragen de inzet van meerdere deskundigen: medewerkers 

van verschillende disciplines en afdelingen werken samen om een gemeenschappelijk resultaat 

te bereiken; 

 Projecten brengen risico en onzekerheid met zich mee: ze zijn nieuw en er is onzekerheid of het 

resultaat gehaald zal worden.  

 

5.2.3 Programmamanagement 

Een programma bestaat uit een groot aantal projecten. Projecten die zowel naast elkaar als achter 

elkaar kunnen plaatsvinden. Het programma kan gezien worden als het overkoepelende doel waar 

de projecten samen naar toe werken, zie figuur 5.4: 

 
Figuur 5-4: Programma in relatie tot projecten 

 

Programma’s zijn niet eenvoudig aan te pakken als (grote) projecten omdat  (Pleijte, 2005): 

 Het gericht is op het bereiken van een doel(stelling) en niet op het bereiken van een van 

tevoren gespecificeerd resultaat. 

 Het project overstijgende doelstellingen heeft; 

 Het een groot aantal projecten bevat en daarmee samenhangende improvisaties en 

routinewerkzaamheden; 

 De fasering van een project bedoeld is om na iedere fase telkens een nauwkeuriger beeld te 

krijgen van het project, terwijl programma’s er “slechts” toe dienen om over het formele starten 

en stoppen van het programma te beslissen.   

 

Een programma is subjectief doordat het programma voor de diverse actoren een andere betekenis 

hebben. Zo kan het ontwikkelen van een gebouw het project zijn voor een ontwikkelaar, terwijl de 

gemeente dit ziet als een onderdeel van een groter herontwikkelingsprogramma.  

 

5.2.4 Diverse typen management 

In de voorgaande subparagrafen zijn twee managementtypen besproken, in deze subparagraaf 

worden deze methoden samengevat in tabel 5.2 (met de overige managementmethoden 

toegevoegd om zo een totaal beeld te geven), deze ziet er als volgt uit: 

 

Tabel 5-2: Verschillen typen management 
 Management Waarop gericht? Tijdhorizon Besluitvorming 

Routine Telkens dezelfde uitkomst Eindig, tevoren precies bepaald Alleen als de routine moet 
veranderen 

Project Behalen van vooraf 
overeengekomen en 
gedefinieerd resultaat 

Eindig, tevoren met marges 
bepaald 

Per fase gebaseerd op 
beslisdocumenten 

Multiproject Nastreven van een 
evenwichtige verdeling van 
capaciteitsbronnen  over 
projecten 

Eeuwig qua bedoeling Vaste regelmaat  

Programma 

Project A Project B Project C 
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Programma Nastreven van vooraf 
overeengekomen en 
gedefinieerde doelen 

Tijdelijk, stopt zodra mogelijk en 
nodig 

Op bepaalde momenten, 
gebaseerd op 
programmaplannen 

Proces (On-)mogelijke volgende 
stap 

Tijdelijk met een niet te 
voorspellen einde 

Ad hoc 

Improvisatie Iets (moois) Onbekend Niet terzake 

Bron: Norg (2008) 

 

5.3 Organisatiemodellen 

Samenwerking middels een programmamanagement lijkt het meest voor de hand te liggen om de 

problemen in de complexe binnenstad aan te pakken, hiervoor moet echter een organisatie worden 

opgericht. Hiervoor zijn diverse modellen voorhanden, in het centrummanagement bij binnensteden 

zijn er echter drie modellen die veelvuldig toegepast worden, namelijk het regulier overleg, het 

convenant en de gezamenlijke rechtspersoon (BRO, 2010): 

  

 Regulier overleg: bij voorkeur aan de hand van een vastgesteld werkplan: op vaste 

momenten bespreken publieke en private partijen alle zaken betreffende het centrum en 

de activiteiten die hieronder vallen in een regulier overleg. Het totaalproces wordt in 

gezamenlijk overleg afgestemd en aangestuurd met een sterke nadruk op het behoud van 

de eigen taken en verantwoordelijkheden. Goede informele contacten kunnen zorgdragen 

voor een constructieve samenwerking, maar het gevaar van een gebrek aan daadkracht 

en het overheersen van beleidsdiscussies en belangbehartiging dreigt. Indien dit leidt tot 

te veel vrijblijvendheid dient voor een zwaardere samenwerkingsvorm te worden gekozen. 

 Het afsluiten van een convenant: de betrokken partijen leggen afspraken met betrekking 

tot de uit te voeren activiteiten en de ‘spelregels’ omtrent de samenwerking vast in een 

samenwerkingsovereenkomst of een convenant. Hiermee ontstaat een formeel 

commitment aan een gemeenschappelijke doelstelling en de activiteiten die de 

verschillende partijen hiervoor uitvoeren. Vaak dient dit convenant om een situatie van 

wantrouwen te doen omslaan in een situatie van vertrouwen. Partijen kunnen elkaar 

aanspreken op elkaars afspraken en verantwoordelijkheden. Bij het opstellen van een 

convenant wordt er geen juridische organisatie opgesteld.  

 Het oprichten van een gezamenlijke rechtspersoon: zoals in de meeste gevallen een 

stichting, waarin de betrokken partijen zitting nemen. Dit bevestigt de onafhankelijke status 

en het belang van samenwerking. Op deze wijze kunnen zaken sneller van de grond getild 

worden en is het ook eenvoudiger contracten aan te gaan en een manager in dienst te 

nemen. Deze stichting kan een adviesfunctie vervullen richting het gemeentebestuur. Van 

vrijblijvendheid is in dit geval geen sprake meer. Doordat de vrijblijvendheid bij deze 

constructie in het geding is, kiest een gemeente geregeld om niet te participeren in de 

stichting. De gemeente zal zich dan niet officieel binden aan de stichting, maar zal wel 

overleg plegen, waardoor ze haar eigen beleid kan opstellen (Seip, 1999).  

 

5.4 Conclusie 

De alliantie is een veel voorkomende samenwerkingsvorm bij samenwerking in binnensteden. 

Echter de invulling hiervan verschilt per casus, zo wordt in de ene casus meer publiek gefinancierd 

en in de ander meer privaat. Ook de formeelheid van de diverse casussen verschilt, zo is de 

samenwerking in de ene casus formeler opgezet dan in de ander.  

Er kan echter geconcludeerd worden dat de besproken casussen alle een succes zijn, dus er kan 

hieruit kan geen conclusie worden getrokken voor een ideaalbeeld van samenwerking. Wat echter 

wel opvalt in de casussen is dat als er meer privaat gefinancierd wordt, de opzet van de 

samenwerking ook formeler is, dit in tegenstelling tot een meer publieke financiering waar de 
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samenwerking juist meer informeel verloopt. De samenwerking kan dan ook worden vormgegeven 

in een regulier overleg (informeel), door middel van een convenant (informeel/formeel), dan wel 

door het oprichten van een gezamenlijke rechtspersoon (formeel).  

In een samenwerking kan men planmatig, routinematig en improviserend werken. Bij 

samenwerking in binnensteden, waar vele actoren en factoren van belang zijn, en deze ook nog 

eens van tijd tot tijd kunnen verschillen, is het planmatig werken het meest voor de hand liggend.  

Vooral het project- en programma management zal van belang zijn bij het samenwerken in 

binnensteden. Bij het programma management stelt men gezamenlijk een visie op die wordt 

uitgewerkt in diverse deelprojecten, om zo een totale verbetering te bewerkstelligen.  
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6 Conceptueel model 

Het theoretisch kader wordt afgesloten met een conceptueel model, dit model dient als kader om 

de probleemstelling, opgesteld in hoofdstuk 1, op te lossen. De probleemstelling gaat primair in op 

samenwerking in binnensteden, waarbij een optimalisatie van de samenwerking het doel is. Om tot 

een antwoord op deze vraag te komen kan een conceptueel model een uitkomst bieden, dit model 

heeft echter input nodig. Deze input is besproken in het theoretisch kader en zal hier worden 

aangehaald in paragraaf 6.1 (m.b.t. de aanwezige actoren in de binnenstad) en paragraaf 6.2. 

(m.b.t. de factoren van belang in de binnenstad). Waarna deze actoren en factoren in een 

confrontatieschema worden geplaatst, in dit schema wordt aangegeven welke actoren invloed 

hebben op welke factoren. Dit confrontatieschema zal een belangrijke plaats innemen in het 

conceptueel model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het conceptueel model waarin wordt 

aangegeven hoe, volgens de theorie, men kan samenwerken om tot een betere samenwerking in 

de binnenstad te komen.  

 

6.1 Actoren 

Zoals aangegeven zijn er vele actoren actief in de binnenstad. De belangrijkste actor is misschien 

wel de consument, immers deze bepaalt uiteindelijk het succes van een binnenstad. Zij zijn degene 

die uiteindelijk de binnenstad bezoeken en geld uitgeven aan bijvoorbeeld kleding en elektronica of 

gebruik maken van culturele instellingen dan wel het bezoeken van horecagelegenheden. De 

overige actoren zijn dan ook actief bezig met het binden van deze consument aan de binnenstad, 

hier hebben zij immers allen belang bij. Door de diversiteit aan consumenten (daarnaast zijn zij niet 

verenigd zijn in een vereniging) is het betrekken van consumenten in een samenwerkingsvorm 

uitermate lastig. De overige actoren die wel zitting kunnen hebben in de samenwerkingsvorm 

(gemeente, ondernemers, ontwikkelaren, beleggers) dienen echter steeds de consument als 

uitgangspunt te hebben, immers zij zijn uiteindelijk de bezoekers van de stad.  
 

6.2 Factoren 

De factoren die van belang zijn voor dit onderzoek, zijn de endogene factoren genoemd in 

hoofdstuk 4. De focus ligt op de endogene factoren aangezien de actoren hier invloed op kunnen 

uitoefenen. Deze factoren zijn ingedeeld naar omgeving, locatie, functioneel, fysiek, commercieel 

en vastgoed specifiek, waarbij in tabel 6.1 de confrontatie tussen de actoren en factoren is 

weergegeven. Dit schema is van belang voor de samenwerking in binnensteden. De actoren stellen 

gezamenlijk een programma voor de binnenstad op, waarna dit programma wordt ingedeeld naar 

verscheidene deelprojecten. Deze projecten hebben als doel om een factor (of meerdere tegelijk) te 

verbeteren, deze projecten worden dan uitgevoerd door de actoren die hier invloed op kunnen 

uitoefenen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er in een binnenstad te weinig evenementen worden 

gehouden, dan kan de gemeente samen met de belegger en de winkeliers dit project aansturen en 

uitvoeren. 
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Tabel 6-1: Confrontatieschema 

      Gemeente Projectontwikkelaar Belegger Winkelier

E
n

d
o

g
en

e 
fa

c
to

re
n

 
Commercieel 

Evenementen X X X 

Aanbod uitsluiting op verzorgingsgebied X X 

Puibeeld X X X X 

Marketing/website X X X X 

Functioneel 

Mix van functies (aantal) X X X 

Mix van functies (kwaliteit) X X 

Branchering X X X 

Trekkers (aantal + omvang) X X X 

Fysiek 

Aanloopstraten X X X X 

Routing X X X 

Uitstraling X X X X 

Kwaliteit openbare ruimte X X X X 

Compactheid X X X 

Locatie 

Bereikbaarheid (stadsniveau) X 

Bereikbaarheid (regioniveau) X 

OV-structuur X 

Parkeervoorzieningen X X 

Parkeerkosten X 

Bewegwijzering X 

 Koopkracht toe-/afvloeiing X X X X 

 Koopkrachtbinding X X X X 

Omgeving 
Beleid van de gemeente X 

Ontwikkelingsmogelijkheden X X X 

Vastgoed 

Leegstandspercentage X 

Verpaupering X X X X 

Huurniveau X X 

Vloerproductiviteit X X 
  

 

6.3 Conceptueel model 

Voordat men een samenwerking aangaat, waarbij er een combinatie van factoren in tabel 6.1 

aangepakt kan worden, zal er allereerst een overzicht van de aanwezige actoren in een binnenstad 

moeten worden opgesteld. Na het inventariseren van de aanwezige actoren, dient er te worden 

bepaald welke van deze actoren (onder welke voorwaarden) deel willen nemen aan een vorm van 

samenwerking.  

Deze actoren moeten bepalen welke theorie het beste aansluit bij de gewenste doelen van de 

samenwerking. Na het bepalen van de theorie dient men een programma te bepalen voor de 

binnenstad, dit samenstellen dient men te doen in een organisatievorm. Waarna dit programma 

uitgewerkt dient te worden in deelprojecten, deze projecten dienen gemanaged te worden. Volgens 

Godfrey (2007) ligt hier een belangrijke taak bij de centrummanager. De centrummanager initieert 

de projecten die via een drietal managementtheorieën aangepakt kunnen worden.  

 

Deze opzet van samenwerking wordt weergegeven in figuur 6.1. Dit model bevat de belangrijkste 

aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden bij het opstarten van een samenwerking. 

Dit model ziet er als volgt uit: 
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Figuur 6.1: Conceptueel model 

 

Dit model kan verder worden ingevuld met de diverse betrokken actoren: 

 Gemeente 

 Projectontwikkelaar 

 Belegger 

 Winkelier 

Waarbij uit de literatuurstudie blijkt dat de alliantietheorie  het best aansluit op de voorwaarden 

waar een centrummanagementorganisatie aan moet voldoen. Daarnaast kan men de organisatie 

neerzetten middels: 

 Regulier overleg 

 Convenant 

 Juridisch rechtspersoon 

Deze actoren zullen gezamenlijk een programma moeten opstellen, waarna er diverse projecten 

kunnen worden opgestart om de binnenstad concurrerender te maken (het verbeteren van 

factoren), deze projecten dienen opgestart te worden door de centrummanager. Deze projecten 

kan men op drie manieren managen: 

 Improviserend 

 Planmatig 

 Routinematig 

 

 
Figuur 6.2: Conceptueel model ingevuld naar aanleiding van theoretisch kader 

 



 

R.H.T. Külter                             oktober 2012 

 

53

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkonderzoek 
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7 De performance van de binnensteden 

De binnensteden die centraal staan in dit onderzoek, worden in dit hoofdstuk verder onderzocht. De 

selectie van factoren die zullen worden onderzocht worden besproken in paragraaf 7.1. Paragraaf 

7.2 gaat in op de meetmethoden voorhanden om de onder paragraaf 7.1 bepaalde factoren te 

meten. Na het opstellen van de meetmethoden zullen de binnensteden daadwerkelijk beoordeeld 

worden, waarbij de uitkomsten in paragraaf 7.3 besproken worden. Paragraaf 7.4 zal ingaan op de 

resultaten van de gemeten factoren, welke steden scoren beter op factoren en welke scoren minder 

goed. Er zal worden afgesloten met een conclusie. 

 

7.1 Factoren in praktijkonderzoek 

In hoofdstuk 4 zijn de factoren opgesteld die van belang zijn bij het versterken dan wel behouden 

van de kwaliteiten in de binnenstad. Deze factoren zijn ook weergegeven in tabel 7.1, echter deze 

tabel laat ook zien welke factoren (in het lichtblauw weergegeven) daadwerkelijk gemeten zullen 

worden in dit onderzoek. Een aantal factoren, vooral gericht op ‘zachte’ kwaliteiten van een 

binnenstad (zoals sfeer, kwaliteit openbare ruimte en puibeeld) zijn lastig meetbaar. Grondige 

analyse en enquêtes onder bezoekers van de binnenstad kunnen een goed beeld geven van deze 

factoren, echter daar ligt in dit afstudeeronderzoek niet de focus, waardoor dit niet is toegepast. Er 

is gekozen om deze factoren dan ook niet mee te nemen in de praktijkanalyse, aangezien deze dan 

alleen door persoonlijke interpretatie worden bepaald, waardoor de betrouwbaarheid van deze 

analyse achterblijft bij de overige factoren, die worden onderbouwd door cijfers. 
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Tabel 7-1: de te meten factoren 
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7.2 Meetmethoden 

Voor het onderzoek naar de diverse factoren die van invloed zijn op het functioneren van het 

winkelbestand in een binnenstad dient per factor een meetmethode bepaald te worden. Deze 

meetmethoden kunnen worden ingedeeld naar kwantitatieve en kwalitatieve meetmethoden, 

waarbij kwantitatieve methoden door middel van gegevens dan wel berekeningen tot stand worden 

gebracht. De kwalitatieve methodes richten zich meer op indrukken en sfeerbeelden van de 

binnenstad.   

 

Beleid gemeente 

Het beleid van de gemeente wordt bepaald aan de hand van de structuurvisies, dan wel 

detailhandelsvisies die de gemeente opstelt. De visie die de gemeente heeft op het gebied van 

detailhandel wordt beoordeeld op haalbaarheid en uitgebreidheid. 

 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

De ontwikkelingsmogelijkheden in de binnenstad worden bepaald naar aanleiding van plannen die 

al uitgesproken zijn voor uitbreiding van het winkelgebied, dan wel vernieuwing van het bestaande 

aanbod.  

 

OV-structuur 

Ook de OV-structuur wordt onderzocht, zo wordt er gekeken naar de ligging van het NS-station ten 

opzichte van de binnenstad, hoe is de bereikbaarheid van het station, en wat zijn de aansluitingen 

waarmee men kan reizen. 

 

Parkeervoorzieningen 

De locatie en de bereikbaarheid van de parkeergarages in de binnensteden worden beoordeeld 

onder het punt parkeervoorzieningen. Het hebben van vele goed bereikbare parkeervoorzieningen 

wordt als een pluspunt voor de binnenstad gezien. Het aantal parkeervoorzieningen wordt bepaald 

aan de hand van het parkeerbeleid van de gemeente dan wel via www.centrumparkeren.nl, een 

website waarop een merendeel van de binnensteden in Nederland in kaart zijn gebracht.  

 

Parkeerkosten 

Niet alleen de parkeervoorzieningen zijn van belang, ook de parkeerkosten. De gemiddelde kosten 

per uur parkeren in de binnenstad worden bepaald via het parkeerbeleid van de gemeente, dan wel 

via dan wel via www.centrumparkeren.nl, een website waarop een merendeel van de binnensteden 

in Nederland in kaart zijn gebracht.  

 

Koopkracht toevloeiing 

De koopkrachttoevloeiing wordt bepaald aan de hand van Koopstroomonderzoeken die hebben 

plaatsgevonden in de te onderzoeken stad. Zijn deze niet voorhanden en er geen alternatief 

gevonden worden, dan zal helaas deze binnenstad niet beoordeeld kunnen worden op de 

koopkrachttoevloeiing.   

 

Koopkrachtbinding 

De koopkrachtbinding wordt, net als de koopkrachttoevloeiing, bepaald aan de hand van 

Koopstromenonderzoeken. Zijn deze niet voorhanden, dan wel van een te oude datum of niet 

volledig, en er geen alternatief gevonden worden, dan zal helaas deze binnenstad niet beoordeeld 

kunnen worden op de koopkrachtbinding. Het primaire verzorgingsgebied zal bij alle steden het 

gebied binnen de stadsgrenzen zijn.  

 

 



 

R.H.T. Külter                             oktober 2012 

 

57

 

Mix van functies 

De mix van functies wordt bepaald door te kijken naar het aantal m2 detailhandel per 1000 

inwoners en naar het aantal horecazaken per 1000 inwoners. Deze cijfers worden bepaald aan de 

hand van data-analyse van gegevens van Locatus, een data-verzamelingsbedrijf gericht op 

detailhandel . Ook de aanwezigheid van een of meerdere theaters in het centrum zorgt voor een 

mix in functies. 

 

Branchering 

Het aanwezige winkelaanbod in de binnenstad wordt na data-analyse van de gegevens van 

Locatus ingedeeld naar de diverse branches. De volgende vijf branches worden onderscheidden: 

dagelijks, mode&luxe, vrije tijd, in/om huis en overig. 

 

Trekkers 

De binnensteden worden beoordeeld op het hebben van diverse trekkers en de 

winkelvloeroppervlakte van deze trekkers. De trekkers zijn bepaald aan de hand van de totale 

oppervlakte van deze trekkers in alle winkelgebieden geclassificeerd als ‘binnenstad’ door 

onderzoeksbureau Locatus. De trekkers meegenomen in dit onderzoek, dienen minimaal 10.0006 

m2  winkelvloeroppervlakte in alle binnensteden bij elkaar bezitten. Hierbij komt men tot de 

volgende trekkers (waarbij Peek&Cloppenburg ook meer dan 10.000 m2 wvo gebruikt, echter niet 

wordt meegenomen aangezien deze niet gevestigd is in een van de te onderzoeken binnensteden): 

 

Tabel 7-2: Trekkers in de binnenstad 

Trekkers in de binnenstad 

Bijenkorf The Sting7 Xenos 

HEMA WE8 Intersport 

V&D ZARA Perry Sport 

C&A Bristol De Slegte 

Esprit Scapino Selexyz 

H&M Blokker MediaMarkt 

 

Deze trekkers zijn de grotere modewinkels, warenhuizen, schoenenwinkels, elektronicazaken, 

boekenwinkels en sportzaken die gemiddeld genomen in een grotere binnenstad in Nederland te 

vinden zijn.  

 

Compactheid 

De compactheid van de binnenstad wordt bepaald aan de hand van analyse van X- en Y-

coördinaten uit de datavoorziening van onderzoeksbureau Locatus. Locatus geeft aan iedere 

detailhandelsvestiging in de stad een label, waarbij in dit onderzoek iedere vestiging met label 

‘binnenstad’  is meegenomen. Deze vestigingen hebben echter meer gegevens, zo kan de positie 

bepaald worden aan de hand van X- en Y-coördinaten. Uit alle vestigingen in de binnenstad 

worden de minimale en maximale waarden van de coördinaten bepaald, waarna er aan de hand 

van deze punten een fictief vierkant over de binnenstad gelegd kan worden. De oppervlakte van dit 

vierkant wordt berekend, na deze berekening wordt er aan de hand van een schatting bepaald wat 

nu daadwerkelijk de oppervlakte van de binnenstad bedraagt (percentage van het vierkant dat 

daarwerkelijk tot de binnenstad kan worden gerekend). Echter doordat iedere stad een afwijkend 

                                                                                                                                                               
6  Zie bijlage 4 Voor een overzicht van de grotere retailers in binnensteden. 
7  The Sting bestaat uit een optelling van the Sting en Lady Sting 
8  WE bestaat uit een optelling van WE Men, WE Woman en WE Store 
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oppervlakte aan detailhandelsvestigingen huisvest, wordt de hoeveelheid  vierkante meter 

detailhandel per 1.000m2 binnenstad bepaald, waardoor dit een graad voor de compactheid van de 

binnenstad is. Immers, hoe meer m2 detailhandel per 1000 m2 binnenstad, hoe compacter het 

aanbod.  

 

Evenementen 

Het aantal evenementen georganiseerd in de binnenstad en het aantal bezoekers van deze 

evenementen wordt verkregen via de plaatselijke VVV. 

 

Marketing 

De marketing van de binnenstad wordt bepaald aan de hand van onderzoek naar de diverse 

marketingstrategieën van een stad. Zo wordt er gekeken of er een website is voor de binnenstad, 

waarop belangrijke informatie wordt gegeven over openingstijden, koopzondagen, bijzondere 

evenementen, bereikbaarheid en het aanbod in de stad.  

Daarnaast wordt er gekeken of steden op een andere manier hun binnenstad promoten, 

bijvoorbeeld door het promoten in dagbladen dan wel regionale kranten.  

 

Leegstandspercentage 

Het leegstandpercentage in de binnensteden wordt bepaald aan de hand van data-analyse van 

gegevens verkregen via Locatus. De gegevens van Locatus geven alleen aan of een pand 

leegstaat en wat de oppervlakte van dit pand is, de vorige functie van dit pand wordt niet 

aangegeven. Dit heeft tot gevolgd dat bij het bereken van de leegstand de verhouding tussen de 

oppervlakte van de totale leegstand in de binnenstad (detailhandel en horeca) in relatie tot de totale 

oppervlakte detailhandel wordt berekend.  

 

Huurniveau 

Het huurniveau in de binnensteden wordt bepaald aan de hand van gegevens van WPM Groep, dat 

gespecialiseerd is in advies, ontwikkeling en management van vastgoed.  WPM Groep heeft een 

website ontwikkeld waarop de gemiddelde huurprijzen voor verschillende winkelgebieden kan 

worden opgezocht, waarbij een opsplitsing is gemaakt naar de diverse standplaatskwaliteiten (A1, 

A1/A2, B1, B2 en C). 

 

Vloerproductiviteit 

De vloerproductiviteit wordt bepaald aan de hand van Koopstroomonderzoeken die hebben 

plaatsgevonden in de te onderzoeken steden. Zijn deze niet voorhanden, dan wel van een te oude 

datum of niet volledig en zijn er geen alternatieven gevonden, dan zal helaas deze binnenstad niet 

beoordeeld kunnen worden op de vloerproductiviteit. Doordat de vloerproductiviteit voor dagelijkse 

en niet-dagelijkse detailhandel veelal erg verschillen, zullen beide gegeven worden in dit 

onderzoek. 

 
  



 

R.H.T. Külter                             oktober 2012 

 

59

7.3 Meten performance steden 

In tabel 7.3 zijn de factoren uit paragraaf 7.2 samengevat. Deze tabel dient als opzet voor de 

beoordeling van de diverse binnensteden, de resultaten van de beoordelingen worden op de 

volgende bladzijden weergegeven. Er wordt afgesloten met een totaaloverzicht van alle steden, 

waarbij er door middel van een kleurstelling de gegevens worden ingedeeld van lage naar hoge 

waarde.   

 

Tabel 7-3: totaaloverzicht te meten factoren 

Factoren Hoe te meten Bron 

Beleid gemeente Aanwezigheid structuur- dan wel 

detailhandelsvisies 

Structuur- en detailhandelsvisies 

Ontwikkelingsmogelijkheden Opzoeken concrete uitbreidingsplannen binnenstad Internet 

OV-structuur Locatie NS station t.o.v. binnenstad en het aantal 

intercityverbindingen + bestemmingen  

Google Maps en NS 

Parkeervoorzieningen Locaties parkeervoorzieningen www.centrumparkeren.nl 

Parkeerkosten Gemiddelde kosten per uur parkeren in de 

binnenstad  

www.centrumparkeren.nl 

Koopkracht toevloeiing Mate waarin men omzet aantrekt van buiten het 

primaire verzorgingsgebied (zowel dagelijks als 

niet-dagelijks) 

Koopstroomonderzoeken 

Koopkrachtbinding Mate waarin men omzet aantrekt van binnen het 

primaire verzorgingsgebied (zowel dagelijks als 

niet-dagelijks) 

Koopstroomonderzoeken 

Mix van functies Aantal bioscopen, musea, theaters en casino's in 

de binnenstad 

Locatus 

Branchering Oppervlakte van de diverse branches aanwezig Locatus 

Trekkers Oppervlakte en aanwezigheid van trekkers (ketens 

die minimaal 10.000 m2 in alle Nederlandse 

binnensteden in gebruik hebben) 

Locatus 

Compactheid Oppervlakte binnenstad bepalen aan de hand van 

Locatus, waarna totale aanbod detailhandel per m2 

binnenstad bepaald kan worden 

Locatus 

Evenementen De belangrijkste evenementen in de binnenstad VVV 

Marketing De aanwezigheid van een website van de 

binnenstad, andere vormen van communicatie 

Internet 

Leegstandspercentage Het oppervlakte in de binnenstad dat leegstaat Locatus 

Huurniveau De aanwezige huurniveaus naar locatie WPM Huurprijsvergelijker 

Vloerproductiviteit De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte Koopstroomonderzoeken 

   



Alkmaar 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 7.525 80 9,1% 

Mode&Luxe 47.074 501 56,9% 

Vrije tijd 7.782 83 9,4% 

In/Om Huis 10.192 108 12,3% 

Overig 2.152 23 2,6% 

Leegstand 7.908 84 9,6% 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf n.a. Bristol 1.022 

Hema 1.234 Scapino 638 

V&D 6.585 Blokker 564 

C&A 2.399 Xenos 623 

Esprit 525 Intersport n.a. 

H&M 2.436 Perry Sport 896 

The Sting 2.000 De Slegte 502 

WE 631 Selexyz n.a. 

ZARA 724 Mediamarkt n.a. 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 800 680 560 480 440 400 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 93.936 

Aantal m2 detailhandel 82.633 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 880 

%filiaalbedrijven naar opp. 64% 

% filiaalbedrijven naar aantal 33% 

Aantal horeca zaken 146 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,6 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 9,6% 

 Aantal m2 binnenstad  482.270 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 171 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Alkmaar is vanuit het zuiden te bereiken via de A9, vanuit het noorden via N-wegen.  
• De parkeergarages zijn vooral in het noorden gelegen en zijn goed bereikbaar via de ringweg.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages € 1,60-2,00 per uur, het max dagtarief is € 14.00-15.00. 
• Het NS-station is gelegen in het noordoosten, waarmee men ieder kwartier met de intercity naar Amsterdam Centraal kan reizen. 

De stad Alkmaar staat vooral bekend voor haar kaasmarkt, deze trekt jaarlijks maar liefst 105.000 bezoekers (2010).  
• De gemeente heeft versterking van de binnenstad als een van de speerpunten benoemd in het Actieprogramma Economie & 

Toerisme in Alkmaar 2010 t/m 2015. Waarbij  marketing en communicatie een belangrijk onderdeel  vormen.  
• Er wordt vooral ingezet op marketing en promotie van de stad.  
• Verder wil men het centrumgebied uitbreiden door een betere aansluiting tussen de binnenstad en Overstad (een winkelgebied ten 

noorden van het centrum gericht op woonwinkels) te realiseren.  
• Behoorlijk veel leegstand in de aanloopstraten. 
• 2 Bioscopen, 5 musea, 2 theaters en 1 casino in de binnenstad aanwezig. 
 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 14% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 36% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 30% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 62% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.867 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 2.809 



Arnhem 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 7.054 48 5,8 

Mode&Luxe 74.082 500 61,4 

Vrije tijd 11.501 78 9,5 

In/Om Huis 12.335 83 10,2 

Overig 2.386 16 2,0 

Leegstand 13.293 90 11,0 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 174.599 

Aantal m2 detailhandel 113.967 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 653 

%filiaalbedrijven naar opp. 65% 

% filiaalbedrijven naar aantal 34% 

Aantal horeca zaken 215 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,2 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 14,4% 

 Aantal m2 binnenstad  555.750 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 205 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 1180 1000 820 710 650 590 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 8.895 Bristol 1.015 

Hema 1.241 Scapino n.a. 

V&D 15.000 Blokker 1.050 

C&A 1.360 Xenos 694 

Esprit 1.085 Intersport 1.280 

H&M 2.994 Perry Sport 1.700 

The Sting 2.605 De Slegte n.a. 

WE 727 Selexyz 920 

ZARA 675 Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Arnhem is  vanuit alle richtingen goed bereikbaar via de A12. A50 en A1/A325.  
• De parkeergarages zijn vooral in het zuiden gelegen en zijn goed bereikbaar via de ringweg.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages € 1,90-2,20 per uur, het max dagtarief is € 13.00. 
• Het NS-station is gelegen in het noordwesten,  waarmee maar liefst 5 intercity verbindingen ieder half uur verrekken (met als 

eindbestemming Nijmegen, Zwolle, Schiphol, Roosendaal en Den Helder). 
• De stad Arnhem huisvest vele musea, waaronder Nederlands Watermuseum, Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Airborne 

Museum 'Hartenstein', het Kröller- Müller Museum en het Nederlands Openlucht museum. Ook Burgers Zoo trekt vele bezoekers. 
Daarnaast huisvest Arnhem het Gelredome, een multifunctioneel stadion dat onder andere gebruikt wordt voor voetbalwedstrijden 
(Vitesse) en als concert-arena (max. 41.000 bezoekers, o.a. U2, Madonna en Bruce Springsteen hebben hier opgetreden). 

• De belangrijkste ontwikkeling in de binnenstad is het stationsgebied. Waarbij Arnhem een geheel nieuw NS-station ontwikkelt, 
waarbij onder andere een Pathé-bioscoop en diverse winkels ontwikkeld wordt. 

• 1 Bioscoop, 2 musea en 5 theaters in de binnenstad aanwezig. 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 11% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 42% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 22% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 57% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.600 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 3.800 



Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 7.946 46 7,0 

Mode&Luxe 57.228 328 50,2 

Vrije tijd 14.942 86 13,1 

In/Om Huis 14.876 85 13,1 

Overig 2.520 14 2,2 

Leegstand 16.455 94 14,4 

Breda 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 1080 910 750 650 590 540 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 174.599 

Aantal m2 detailhandel 113.967 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 653 

%filiaalbedrijven naar opp. 65% 

% filiaalbedrijven naar aantal 34% 

Aantal horeca zaken 215 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,2 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 14,4% 

 Aantal m2 binnenstad  939.876 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 121 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 2.618 Bristol n.a. 

Hema 1.786 Scapino n.a. 

V&D 7.834 Blokker 860 

C&A 2.132 Xenos 690 

Esprit 1.100 Intersport 3.000 

H&M 2.190 Perry Sport 1.339 

The Sting 1.276 De Slegte n.a. 

WE 720 Selexyz 787 

ZARA 529 Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Breda is gelegen tussen de A16, A27, A58 en A59.  
• De parkeergarages zijn vooral aan de zuidkant van het centrum gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €1.60 per uur, het maximum dagtarief is €10.00 – €14.00. 
• Het NS-station is gelegen aan de noordzijde,  waarmee maar liefst 4 intercity verbindingen ieder half uur verrekken (met als 

eindbestemming Venlo, Roosendaal, Zwolle en Den Haag). Daarnaast is station Breda een HSL-station, waardoor men met de Fyra 
naar Rotterdam, Schiphol en Amsterdam kan reizen.  

• Breda huisvest ieder jaar een aantal grote evenementen waaronder Carnaval, Breda Jazz Festival en het HBO Intro Festival. 
• In de binnenstad van Breda staan geen grote ontwikkelopgaves op de korte termijn gepland. Echter is men wel bezig met de 

ontwikkeling van de spoorzone in Breda, waarbij dit een nieuw stadsdeel moet worden waar wonen, werken en cultuur geclusterd 
wordt. 

• 2 Bioscopen, 3 musea, 7 theaters en 1 casino in de binnenstad aanwezig. 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks n.b. 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks n.b. 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks n.b. 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks n.b. 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) n.b. 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) n.b. 



Den Bosch 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 7.178 51 7,0 

Mode&Luxe 61.344 435 60,0 

Vrije tijd 12.114 86 11,8 

In/Om Huis 11.121 79 10,9 

Overig 2.304 16 2,3 

Leegstand 8.223 58 8,0 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 140.786 

Aantal m2 detailhandel 102.284 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 727 

%filiaalbedrijven naar opp. 64% 

% filiaalbedrijven naar aantal 30% 

Aantal horeca zaken 217 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,5 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 8,0% 

 Aantal m2 binnenstad  810.329 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 126 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 1050 890 740 630 580 530 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 2.482 Bristol 1.580 

Hema 1.644 Scapino 1.112 

V&D 6.828 Blokker 682 

C&A 2.880 Xenos 562 

Esprit 927 Intersport 1.496 

H&M 2.052 Perry Sport 2.256 

The Sting 780 De Slegte 515 

WE 904 Selexyz 251 

ZARA 330 Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Den Bosch is  bereikbaar via de A2 en de A59.  
• De parkeergarages zijn vooral aan de noordkant van het centrum en bij het NS-station gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €2.20 per uur, het maximum dagtarief is €20.00 – €28.00. 
• Het NS-station is gelegen aan de westzijde,  waarmee maar liefst 6 intercity verbindingen ieder half uur verrekken (met als 

eindbestemming  Rozendaal, Alkmaar, Eindhoven, Schiphol, Heerlen/Maastricht en Zwolle).  
• Twee grote jaarlijks terugkerende evenementen zijn Festival Boulevard en Jazz in Duketown. 
• In het centrum van Den Bosch zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 2 Bioscopen, 6 musea, 4 theaters en 2 casino’s in de binnenstad aanwezig. 

 
 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 9% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 44% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 36% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 68% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.200 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 5.700 



Dordrecht 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 9.700 82 11,6 

Mode&Luxe 37.312 315 44,8 

Vrije tijd 7.996 67 9,6 

In/Om Huis 13.043 110 15,7 

Overig 2.111 18 2,5 

Leegstand 13.135 111 15,8 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2/jaar 650 550 460 390 360 330 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 118.480 

Aantal m2 detailhandel 83.297 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 703 

%filiaalbedrijven naar opp. 65% 

% filiaalbedrijven naar aantal 29% 

Aantal horeca zaken 130 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,1 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 15,8% 

 Aantal m2 binnenstad  932.328 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 89 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 2.618 Bristol n.a. 

Hema 1.786 Scapino n.a. 

V&D 7.834 Blokker 860 

C&A 2.132 Xenos 690 

Esprit 1.100 Intersport 3.000 

H&M 2.190 Perry Sport 1.339 

The Sting 1.276 De Slegte n.a. 

WE 720 Selexyz 787 

ZARA 529 Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Dordrecht is gelegen tussen de A16, A27, A58 en A59.  
• De parkeergarages zijn vooral aan de zuidkant van het centrum gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €1.30 – €2.00 per uur, het maximum dagtarief is €13.00 – €20.00. 
• Het NS-station is gelegen aan de zuidzijde,  waarmee maar liefst 4 intercity verbindingen  wisselend per uur vertrekken (met als 

eindbestemming Venlo (2x per uur), Vlissingen (2x), Amsterdam (4x) en Den Haag (3x)).  
• Twee grote jaarlijks terugkerende evenementen zijn Dancetour en Big Rivers. 
• In het centrum van Dordrecht zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 5 musea en 6 theaters in de binnenstad aanwezig. 

 
 
 
 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 14% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 31% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 7% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 36% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 4.919 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 2.071 



Groningen 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 13.291 70 8,9 

Mode&Luxe 67.391 355 45,0 

Vrije tijd 17.478 92 11,7 

In/Om Huis 23.933 126 16,0 

Overig 5.461 28 3,6 

Leegstand 22.204 117 14,8 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 189.991 

Aantal m2 detailhandel 149.758 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 788 

%filiaalbedrijven naar opp. 62,2% 

% filiaalbedrijven naar aantal 26% 

Aantal horeca zaken 367 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,9 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 14,8% 

 Aantal m2 binnenstad  1.662.010 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 90 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 1280 1080 890 770 700 640 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 2.867 Bristol 1.351 

Hema 3.976 Scapino 1.418 

V&D 9.922 Blokker 790 

C&A 2.756 Xenos 596 

Esprit 413 Intersport n.a. 

H&M 2.865 Perry Sport 1.207 

The Sting 1.202 De Slegte 859 

WE 699 Selexyz 1.563 

ZARA 1.295 Mediamarkt 3.368 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Groningen is gelegen tussen de  A7 en de A28.  
• De parkeergarages zijn vooral aan de zuidkant van het centrum gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €2.00 – €2.40 per uur, het maximum dagtarief is €22.00. 
• Het NS-station is gelegen aan de zuidzijde,  waarmee  2 verschillende intercity verbindingen  1 keer per uur vertrekken (met als 

eindbestemming Den haag en Schiphol).  
• Een belangrijke culturele trekker in Groningen is het Groninger Museum. 
• In het centrum van Groningen  zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 3 Bioscopen, 4 musea, 6 theaters en 1 casino in de binnenstad aanwezig. 

 
 
 
 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 20% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 46% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 52% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 63% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 15.800 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 5.900 



Haarlem 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 9.311 87 12,5 

Mode&Luxe 46.099 306 44,2 

Vrije tijd 12.528 83 12,0 

In/Om Huis 19.348 128 18,5 

Overig 4.043 27 3,8 

Leegstand 13.044 87 12,5 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 950 810 670 570 520 480 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 150.670 

Aantal m2 detailhandel 104.373 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 693 

%filiaalbedrijven naar opp. 47,3% 

% filiaalbedrijven naar aantal 26% 

Aantal horeca zaken 239 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,6 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 12,5% 

 Aantal m2 binnenstad  928.620 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 112 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf n.a. Bristol 1.278 

Hema 1.366 Scapino n.a. 

V&D 8.404 Blokker 618 

C&A 1.772 Xenos 640 

Esprit 1.048 Intersport 984 

H&M 1.915 Perry Sport 630 

The Sting 1.310 De Slegte 653 

WE 608 Selexyz n.a. 

ZARA n.a. Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad Haarlem is te bereiken middels de A9.  
• De parkeergarages zijn rond het centrum gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €2.00 – €2.10 per uur. 
• Het NS-station is gelegen aan de noordzijde,  waarmee  4 verschillende intercity verbindingen wisselend per uur vertrekken (met als 

eindbestemming Vlissingen (1x per uur), Amsterdam (4x), Dordrecht (4x) en Hoorn (1x)).  
• De belangrijkste jaarlijkse evenementen in Haarlem zijn haarlem Jazz en het grootste en oudste bevrijdingsfestival van Nederland, 

genaamd Bevrijdingspop. 
• In het centrum van Haarlem  zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 3 Bioscopen, 10 musea en 2 theaters in de binnenstad aanwezig. 

 
 
 
 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 16% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 29% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 22% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 47% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 9.268 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 2.258 



Leeuwarden 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 6.260 66 8,3 

Mode&Luxe 36.067 380 47,6 

Vrije tijd 9.756 103 12,9 

In/Om Huis 12.023 127 15,9 

Overig 2.458 26 3,2 

Leegstand 9.161 97 12,1 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 94.838 

Aantal m2 detailhandel 75.725 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 798 

%filiaalbedrijven naar opp. 58% 

% filiaalbedrijven naar aantal 26% 

Aantal horeca zaken 180 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,9 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 12,1% 

 Aantal m2 binnenstad  526.848 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 143 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 650 550 460 390 360 330 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf n.a. Bristol 920 

Hema 1.273 Scapino 1.693 

V&D 5.246 Blokker 490 

C&A 1.300 Xenos 621 

Esprit 204 Intersport 675 

H&M 1.256 Perry Sport 768 

The Sting 2.278 De Slegte 497 

WE 604 Selexyz 419 

ZARA n.a. Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad  Leeuwarden is te bereiken middels de A31, A32 en N31.  
• De parkeergarages zijn rond het centrum gesitueerd.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €1.50 – €2.00 per uur. , het maximum dagtarief is €5.00 – €7.50. 
• Het NS-station is gelegen aan de zuidzijde,  waarmee  2 verschillende intercity verbindingen  1 keer per uur vertrekken (met als 

eindbestemming Rotterdam en Schiphol).  
• Het bekendste evenement in Leeuwarden is de Elfstedentocht, als deze verreden wordt is Leeuwarden de start- en finishplaats van 

de Elfstedentocht. 
• In het centrum van Leeuwarden  zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 3 Bioscopen, 5 musea en 3 theaters in de binnenstad aanwezig. 

 
 
 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 15% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 42% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 18% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 47% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.342 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 1.808 



Leiden 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 14.379 122 16,5 

Mode&Luxe 38.855 329 44,5 

Vrije tijd 10.193 86 11,7 

In/Om Huis 13.252 112 15,2 

Overig 4.709 40 5,4 

Leegstand 5.963 51 6,8 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 750 640 530 450 410 380 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 117.917 

Aantal m2 detailhandel 87.351 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 740 

%filiaalbedrijven naar opp. 56% 

% filiaalbedrijven naar aantal 25% 

Aantal horeca zaken 280 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 2,4 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 6,8% 

 Aantal m2 binnenstad  1.101.312 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 79 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf n.a. Bristol 1.587 

Hema 1.659 Scapino n.a. 

V&D 5.990 Blokker 439 

C&A 1.657 Xenos 387 

Esprit 226 Intersport n.a. 

H&M 1.638 Perry Sport 729 

The Sting 332 De Slegte 1.013 

WE 380 Selexyz 615 

ZARA n.a. Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad  Leiden is te bereiken middels de A4 en A44.  
• De parkeergarages zijn gesitueerd aan de noord-, oost- en zuidzijde van het centrum.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €1.50 – €2.00 per uur. , het maximum dagtarief is €15.00. 
• Het NS-station is gelegen in het noordwesten,  waarmee  maar liefst 6 verschillende intercity verbindingen  vertrekken (met als 

eindbestemming Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Vlissingen, Lelystad en Utrecht).  
• Het belangrijkste evenement in de stad Leiden zijn de 3 oktober feesten. 
• In Leiden zijn grootse plannen voor het stationsgebied ontwikkeld, het gebied moet geschikt worden voor kunt wonen, werken, 

winkelen, recreëren en ondernemen. 
• 3 Bioscopen, 9 musea en 5 theaters in de binnenstad aanwezig. 

 
 
 
 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 29% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 36% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 18% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 43% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.667 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 2.549 



Maastricht 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 11.994 100 10,0 

Mode&Luxe 70.349 588 58,9 

Vrije tijd 8.345 70 7,0 

In/Om Huis 8.736 73 7,3 

Overig 2.735 23 2,9 

Leegstand 17.287 144 14,5 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 119.664 

Aantal m2 detailhandel 119.446 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 998 

%filiaalbedrijven naar opp. 70% 

% filiaalbedrijven naar aantal 29% 

Aantal horeca zaken 327 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 2,7 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 14,5% 

 Aantal m2 binnenstad  1.470.888 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 81 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 1380 1170 960 830 760 690 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf 7.061 Bristol n.a. 

Hema 1.917 Scapino n.a. 

V&D 8.236 Blokker 858 

C&A 2.437 Xenos 650 

Esprit 2.107 Intersport 1.080 

H&M 3.310 Perry Sport 692 

The Sting 2.328 De Slegte 520 

WE 990 Selexyz 1.035 

ZARA 1.238 Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad  Maastricht is te bereiken middels de A2 en A79.  
• De parkeergarages zijn gesitueerd rond het centrum.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €2.00 – €2.20 per uur. 
• Het NS-station is gelegen in het oosten, waarmee  2 keer per uur 2 verschillende intercity verbindingen  vertrekken (met als 

eindbestemming Alkmaar en Heerlen).  
• Maastricht staat bekend om haar vele terrassen en evenementen als de TEFAF en het optreden van Andre Rieu op het Vrijthof. 
• In Maastricht zijn plannen om het Belvédère terrein (voormalig Sphinx fabrieken) te gaan herontwikkelen, waarbij men de 

binnenstad wil uitbreiden naar het Belvédère terrein toe. 
• 2 Bioscopen, 5 musea en 2 theaters in de binnenstad aanwezig. 

 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 25% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 64% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 12% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 51% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 5000-7000 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) >4.000 



Nijmegen 

Branche m2 WVO m2/1000inw. % van totaal 

Dagelijks 8.501 52 7,7 

Mode&Luxe 57.323 349 52,2 

Vrije tijd 12.261 75 11,2 

In/Om Huis 12.948 79 11,8 

Overig 6.025 37 5,5 

Leegstand 12.716 77 11,6 

Kerncijfers 

Aantal inwoners 164.223 

Aantal m2 detailhandel 109.774 

Aantal m2 detailhandel per 1000 inwoners 668 

%filiaalbedrijven naar opp. 65% 

% filiaalbedrijven naar aantal 30% 

Aantal horeca zaken 234 

Aantal horecazaken per 1000 inw. 1,4 

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 11,6% 

 Aantal m2 binnenstad  790.912 

Aantal m2 detailhandel / 1.000 m2 binnenstad 138 

Huurprijs A1 A1/A2 A2 B1 B2 C 

€/m2 /jaar 900 770 630 540 500 450 

Trekker m2  WVO Trekker m2  WVO 

Bijenkorf n.a. Bristol 680 

Hema 1.688 Scapino 1.039 

V&D 13.000 Blokker 1.092 

C&A 2.559 Xenos 625 

Esprit 1.020 Intersport 1.383 

H&M 2.199 Perry Sport 1.958 

The Sting 991 De Slegte 826 

WE 609 Selexyz 992 

ZARA n.a. Mediamarkt n.a. 

Overige factoren en opvallendheden 

• De stad  Nijmegen is te bereiken middels de A15, A73 en A325.  
• De parkeergarages zijn gesitueerd aan de noord-, oost- en zuidzijde van het centrum.  
• Tijdens winkelopeningstijden zijn de tarieven in de parkeergarages €2.35 per uur. 
• Het NS-station is gelegen in het zuidwesten, waarmee  2 keer per uur 4 verschillende intercity verbindingen  vertrekken (met als 

eindbestemming Zwolle, Roosendaal, Schiphol en Den Helder).  
• Nijmegen staat bekend om het wandelevenement de Vierdaagse. 
• In het centrum  van Nijmegen zijn er op dit moment geen concrete uitbreidingsplannen aanwezig. 
• 4 Bioscopen, 4 musea, 5 theaters en 1 casino in de binnenstad aanwezig. 

Economisch presteren 

Koopkrachtbinding dagelijks 12% 

Koopkrachtbinding niet-dagelijks 46% 

Koopkrachttoevloeiing dagelijks 25% 

Koopkrachttoevloeiing niet-dagelijks 40% 

Vloerproductiviteit dagelijks (€/m2/jaar) 6.300 

Vloerproductiviteit niet-dagelijks (€/m2/jaar) 3.700 



Kerncijfers Alkmaar Leeuwarden Leiden Dordrecht Maastricht Den Bosch Haarlem Nijmegen Arnhem Breda Groningen
Aanta l  inwoners 93.936 94.838 117.917 118.480 119.664 140.786 150.670 164.223 174.599 174.599 189.991

Aanta l  m2 deta i lhandel 82.633 75.725 87.351 83.297 119.446 102.284 104.373 109.774 113.967 113.967 149.758

Aanta l  m2 deta i lhandel  per 1000 inwoners 880 798 740 703 998 727 693 668 653 653 788

%fi l iaa lbedri jven naar opp. 64% 58% 56% 65% 70% 64% 47% 65% 65% 65% 62%

% fi l iaa lbedri jven naar aanta l 33% 26% 25% 29% 29% 30% 26% 30% 34% 34% 26%

Aanta l  horeca  zaken 146 180 280 130 327 217 239 234 215 215 367

Aanta l  horecazaken per 1000 inw. 1,6 1,9 2,4 1,1 2,7 1,5 1,6 1,4 1,2 1,2 1,9

Leegstandspercentage (van oppervlakte) 9,6% 12,1% 6,8% 15,8% 14,5% 8,0% 12,5% 11,6% 14,4% 14,4% 14,8%

Aanta l  m2 binnenstad 482.270 526.848 1.101.312 932.328 1.470.888 810.329 928.620 790.912 555.750 939.876 1.662.010

Aanta l  m2 deta i lhandel  / 1.000 m2 binnenstad 171 144 79 89 81 126 112 139 205 121 90

Economisch presteren
Koopkrachtbinding dagel i jks 14% 15% 29% 14% 25% 9% 16% 12% 11% 20%

Koopkrachtbinding niet-dagel i jks 36% 42% 36% 31% 64% 44% 29% 46% 42% 46%

Koopkrachttoevloei ing dagel i jks 30% 18% 18% 7% 12% 36% 22% 25% 22% 52%

Koopkrachttoevloei ing niet-dagel i jks 62% 47% 43% 36% 51% 68% 47% 40% 57% 63%

Vloerproductivi tei t dagel i jks  (€/m2/jaar) 6.867 6.342 6.667 4.919 5000-7000 6.200 9.268 6.300 6.600 15.800

Vloerproductivi tei t niet-dagel i jks  (€/m2/jaar) 2.809 1.808 2.549 2.071 >4.000 5.700 2.258 3.700 3.800 5.900

Huurprijzen (€/m2/jaar)
A1 800 650 750 650 1.380 1.050 950 900 1.180 1.080 1.280

A1/A2 680 550 640 550 1.170 890 810 770 1.000 910 1.080

A2 560 460 530 460 960 740 670 630 820 750 890

B1 480 390 450 390 830 630 570 540 710 650 770

B2 440 360 410 360 760 580 520 500 650 590 700

C 400 330 380 330 690 530 480 450 590 540 640

Trekkers

Bi jenkorf 7.061 2.482 8.895 2.618 2.867

Hema 1.234 1.273 1.659 1.564 1.917 1.644 1.366 1.688 1.241 1.786 3.976

V&D 6.585 5.246 5.990 5.033 8.236 6.828 8.404 13.000 15.000 7.834 9.922

C&A 2.399 1.300 1.657 2.293 2.437 2.880 1.772 2.559 1.360 2.132 2.756

Espri t 525 204 226 702 2.107 927 1.048 1.020 1.085 1.100 413

H&M 2.436 1.256 1.638 1.453 3.310 2.052 1.915 2.199 2.994 2.190 2.865

The Sting 2.000 2.278 332 972 2.328 780 1.310 991 2.605 1.276 1.202

WE 631 604 380 640 990 904 608 609 727 720 699

ZARA 724 1.238 330 675 529 1.295

Bris tol 1.022 920 1.587 1.183 1.580 1.278 680 1.015 1.351

Scapino 638 1.693 861 1.112 1.039 1.418

Blokker 564 490 439 820 858 682 618 1.092 1.050 860 790

Xenos 623 621 387 386 650 562 640 625 694 690 596

Intersport 675 1.080 1.496 984 1.383 1.280 3.000

Perry Sport 896 768 729 985 692 2.256 630 1.958 1.700 1.339 1.207

De Slegte 502 497 1.013 520 515 653 826 859

Selexyz 419 615 1.035 251 992 920 787 1.563

Mediamarkt 3.368

Branches m2 WVO totaal

Dagel i jks 7.525 6.260 14.379 9.700 11.994 7.178 9.311 8.501 7.054 7.946 13.291

Mode&Luxe 47.074 36.067 38.855 37.312 70.349 61.344 46.099 57.323 74.082 57.228 67.391

Vri je ti jd 7.782 9.756 10.193 7.996 8.345 12.114 12.528 12.261 11.501 14.942 17.478

In/Om Huis 10.192 12.023 13.252 13.043 8.736 11.121 19.348 12.948 12.335 14.876 23.933

Overig 2.152 2.458 4.709 2.111 2.735 2.304 4.043 6.025 2.386 2.520 5.461

Leegstand 7.908 9.161 5.963 13.135 17.287 8.223 13.044 12.716 13.293 16.455 22.204

Branches m2/1000 inwoners

Dagel i jks 80 66 122 82 100 51 87 52 48 46 70

Mode&Luxe 501 380 329 315 588 435 306 349 500 328 355

Vri je ti jd 83 103 86 67 70 86 83 75 78 86 92

In/Om Huis 108 127 112 110 73 79 128 79 83 85 126

Overig 23 26 40 18 23 16 27 37 16 14 28

Leegstand 84 97 51 111 144 58 87 77 90 94 117

Branches % van totaal

Dagel i jks 9,1% 8,3% 16,5% 11,6% 10,0% 7,0% 12,5% 7,7% 5,8% 7,0% 8,9%

Mode&Luxe 56,9% 47,6% 44,5% 44,8% 58,9% 60,0% 44,2% 52,2% 61,4% 50,2% 45,0%

Vri je ti jd 9,4% 12,9% 11,7% 9,6% 7,0% 11,8% 12,0% 11,2% 9,5% 13,1% 11,7%

In/Om Huis 12,3% 15,9% 15,2% 15,7% 7,3% 10,9% 18,5% 11,8% 10,2% 13,1% 16,0%

Overig 2,6% 3,2% 5,4% 2,5% 2,9% 2,3% 3,8% 5,5% 2,0% 2,2% 3,6%

Leegstand 9,6% 12,1% 6,8% 15,8% 14,5% 8,0% 12,5% 11,6% 11,0% 14,4% 14,8%

Mix van functies

Bioscoop 2 3 3 0 2 2 3 4 1 2 3

Museum 5 5 9 5 5 6 10 4 2 3 4

Theater 2 3 5 6 2 4 2 5 5 7 6

Cas ino 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1

Parkeren

Gemiddeld uurtarief 1,70 1,75 1,75 1,65 2,10 2,20 2,05 2,35 2,05 1,60 2,20

Aanta l  parkeergarages 6 5 3 5 8 6 5 5 4 6 8

OV verbindingen

Aanta l  interci tyverbindingen 1 2 6 4 2 6 4 4 5 4 2

Aanta l  parkeergarages 6 5 3 5 8 6 5 5 4 6 8

Totaaloverzicht steden 
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7.4 Resultaten 

Oppervlakte detailhandel 

Groningen en Maastricht bezitten het hoogste aantal m2 vwo detailhandel in haar binnensteden,  

echter omgerekend naar het aantal m2 per 1000 inwoners laat een ander beeld zien. Maastricht 

neemt hierin de leiding, gevolgd door Alkmaar en Leeuwarden. Waar Leeuwarden in absolute zin 

de minste m2 vwo bezit, maar door het lage aantal inwoners toch hoog scoort op m2 per 1000 

inwoners.  

 

Filiaalbedrijven 

Maar liefst 70% van het winkelvloeroppervlakte in Maastricht wordt ingenomen door filiaalbedrijven, 

Haarlem heeft het laagste percentage met 47%. Naar het aantal filiaalbedrijven in het geheel 

eindigt Maastricht echter in de middenmoot, dit betekent dus dat Maastricht relatief weinig 

filiaalbedrijven heeft, maar dat deze wel een grote oppervlakte hebben. Arnhem en Breda hebben 

relatief gezien de meeste filiaalbedrijven.  

 

Horeca 

Maastricht en Groningen bezitten met 327 en 367 zaken de meeste horeca, waar Alkmaar en 

Leeuwarden achterblijven met 146 en 180 zaken. Kijkende naar horecazaken per 1000 inwoners, 

valt op dat Maastricht en Leiden de meeste zaken bezitten (2,7 en 2,4 zaken per 1000 inwoners). 

Waar Dordrecht, Arnhem en Breda de minste zaken bezitten (1,1; 1,2 en 1,2 zaken per 1000 

inwoners).  

 

Leegstand 

De steden Leiden en Den Bosch scoren uitermate goed op het gebied van leegstand, met 

respectievelijk 6,8% en 8% leegstand. Steden als Dordrecht (15,8%), Groningen (14,8%) en 

Maastricht (14,5%) scoren aanzienlijk slechter.  

 

Compactheid 

Arnhem en Alkmaar hebben een hoge mate van compactheid, oftewel zij bezitten een hoog aantal 

winkelvloeroppervlakte per 1000 m2 binnenstad (205 en 171 m2/1000 m2 binnenstad). Leiden en 

Maastricht zijn het minst compact (79 en 81 m2/1000 m2 binnenstad). 

 

Koopkrachtbinding9 

De koopkrachtbinding voor dagelijkse detailhandel zijn het hoogst in Leiden en Maastricht (29% en 

25%), waar vooral Den Bosch en Arnhem aanzienlijk slechter scoren (9% en 11%). De 

koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector is het hoogst in Maastricht (64%), op afstand gevolgd 

door Groningen en Nijmegen met beide 46%. Haarlem (29%) en Dordrecht (32%) scoren het 

slechtst op koopkrachtbinding niet-dagelijkse detailhandel.  

 

Koopkrachttoevloeiing9 

De koopkrachttoevloeiing in de dagelijkse sector is het hoogst in Groningen (52%), deze is 

aanzienlijk hoger dan de rest, waar Den Bosch met 36% nog enigszins in de buurt komt. Vooral 

Dordrecht (7%) en Maastricht (12%) scoren minder goed. In de niet-dagelijkse sector scoort Den 

Bosch het hoogste met 68%, gevolgd door Groningen (63%) en Alkmaar (62%). Dordrecht scoort 

ook hier minder goed met 36%. 

 

 

                                                                                                                                                               
9  Van de stad Breda zijn geen gegevens bekend. 
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Vloerproductiviteit10 

De vloerproductiviteit in de dagelijkse sector is het hoogst in Groningen (€15.800/m2/jaar)  gevolgd 

door Haarlem met €9.268/m2/jaar. Dordrecht heeft de laagste vloerproductiviteit met 

€4.919/m2/jaar. Ook in de niet-dagelijkse sector scoort Groningen hoog, met €5.900/m2/jaar. Ook 

de stad Den Bosch scoort met €5.700/m2/jaar erg goed. De vloerproductiviteit van de binnenstad 

van Maastricht is meer dan €4.000/m2/jaar. Leeuwarden scoort met €1.808/m2/jaar het minst goed 

van alle binnensteden.  

 

Huurprijzen 

De huurprijzen zijn het hoogste in Maastricht (€1.380/m2 voor A1-locatie), gevolgd door Groningen 

(€1.280/m2 voor A1-locatie) en Arnhem (€1.180/m2 voor A1-locatie). De huurprijzen in Leeuwarden 

en Dordrecht, met €650/m2 voor A1-locatie, liggen aanzienlijk lager. 

 

Trekkers 

Den Bosch en Groningen zijn de enige steden waar maar 1 trekker mist (Groningen: Intersport; 

Den Bosch: Media Markt). Verder hebben steden als Groningen, Maastricht en Arnhem vaak de 

grootste trekkers (m.b.t. vierkante meters). Een overzicht van de trekkers is gegeven in tabel 7.4. 

 

Tabel 7-4: Trekkers in de binnenstad 

Trekkers in de binnenstad 

Bijenkorf Grootste in Arnhem en Maastricht. Niet aanwezig in Alkmaar, Leeuwarden, Leiden, Dordrecht, 

Haarlem en Nijmegen 

HEMA Grootste in Groningen. Overal aanwezig 

V&D Grootste in Arnhem en Nijmegen. Overal aanwezig 

C&A Grootste in Groningen. Overal aanwezig 

Esprit Grootste in Maastricht. Overal aanwezig 

H&M Grootste in Maastricht. Overal aanwezig 

The Sting11 Grootste in Arnhem en Maastricht. Overal aanwezig 

WE12 Grootste in Maastricht en Den Bosch. Overal aanwezig 

ZARA Grootste in Groningen en Maastricht. Niet aanwezig in Leeuwarden, Leiden, Dordrecht, 

Haarlem en Nijmegen 

Bristol Grootste in Den Bosch. Niet aanwezig in Maastricht en Breda 

Scapino Grootste in Leeuwarden. Niet aanwezig in Leiden, Maastricht, Haarlem, Arnhem en Breda 

Blokker Grootste in Nijmegen en Arnhem. Overal aanwezig 

Xenos Grootste in Arnhem en Breda. Overal aanwezig 

Intersport Grootste in Breda. Niet aanwezig in Alkmaar, Leiden, Dordrecht en Groningen 

Perry Sport Grootste in Den Bosch. Overal aanwezig 

De Slegte Grootste in Leiden. Niet aanwezig in Dordrecht, Arnhem en Breda 

Selexyz Grootste in Groningen. Niet aanwezig in Alkmaar, Dordrecht en Haarlem 

MediaMarkt Alleen aanwezig in Groningen 

 
  

                                                                                                                                                               
10  Van de stad Breda zijn geen gegevens bekend, in Maastricht alleen bandbreedtes voorhanden.  
11  The Sting bestaat uit een optelling van the Sting en Lady Sting 
12  WE bestaat uit een optelling van WE Men, WE Woman en WE Store 
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Branches 

In tabel 7.5 wordt per branche besproken welke binnensteden er een groot aanbod dan wel een 

klein aanbod hebben van deze branche, waarbij niet alleen naar het absolute aantal vierkante 

meters wordt gekeken, maar ook naar het aantal vierkante meters per 1.000 inwoners, om zo een 

beter inzicht te krijgen van de grote van de branches in relatie tot het primaire verzorgingsgebied. 

 

Tabel 7-5 Aanbod per branche 

Branche Beschrijving 

Dagelijks Leiden heeft het grootste aanbod in de dagelijkse sector (14.379 m2), gevolgd door 

Groningen (13.291 m2) en Maastricht (11.994 m2). Leeuwarden heeft met 6.260 m2 het 

kleinste aanbod. 

Kijkende naar het dagelijkse aanbod per 1.000 inwoners, valt op dat Leiden (122m2/1000 

inwoners), het grootste aanbod dagelijks heeft. 

Mode & Luxe Arnhem en Maastricht (74.084 m2 en 70.349 m2) hebben het grootste aanbod aan mode & 

luxe. Leeuwarden (36.067 m2), Dordrecht (37.312 m2) en Leiden (38.855 m2) hebben het 

kleinste aanbod. 

Het aanbod mode & luxe per 1.000 inwoners is in Maastricht het hoogste (588m2/1.000 

inwoners), gevolgd door Alkmaar (501m2/1.000 inwoners) en Arnhem (500m2/1.000 

inwoners).  Haarlem heeft met 306 m2 per 1.000 inwoners het laagste aanbod aan mode & 

luxe 

Vrije tijd Groningen heeft het grootste aanbod in detailhandel gericht op de vrije tijdssector (17.478 

m2). Alkmaar het kleinste aanbod (7.782 m2).  

Het aanbod per 1.000 inwoners laat zien dat Dordrecht (67m2/1.000 inwoners) en 

Maastricht (70m2/1.000 inwoners) het kleinste aanbod hebben, waar Leeuwarden met 103 

m2 het hoogste aanbod heeft. 

In/om huis Groningen heeft het grootste aanbod in/om het huis van alle onderzochte binnensteden 

(23.933 m2). Maastricht heeft met 8.736 m2 het kleinste aanbod.  

Maastricht heeft ook het kleinste aanbod per 1.000 inwoners (73 m2/1.000 inwoners).  

Overig Nijmegen heeft het grootste aanbod aan detailhandel dat valt onder de branche overig 

(6.025 m2). Dordrecht en Alkmaar heeft het kleinste aanbod (2.111 m2 en 2.152 m2).  

Breda heeft het kleinste aanbod per 1.000 inwoners (14m2/1.000 inwoners) en Leiden het 

grootst (40m2/1.000inwoners). 

 

Mix van functies 

Nijmegen heeft met 4 bioscopen in de binnenstad de meeste van de onderzochte steden. Alleen de 

binnenstad van Dordrecht heeft geen bioscoop. 

Haarlem en Leiden (10 en 9) hebben de meeste musea gelegen in de binnenstad, waar Arnhem er 

maar 2 heeft. Hierbij moet wel vermeld wordt, dat Arnhem een aantal bekende musea huisvest, 

maar deze niet in de binnenstad gevestigd zijn (6 musea gelegen buiten de binnenstad, waaronder 

het Nederlands Openlucht Museum). 

Breda (7), Groningen (6) en Dordrecht (6) hebben de meeste theaters gelegen in de binnenstad. 

De steden Maastricht, Alkmaar en Haarlem hebben met twee theaters de minste. 

Den Bosch huisvest 2 casino’s in de binnenstad, Alkmaar, Nijmegen, Breda en Groningen alle 1 en 

de overige binnensteden huisvesten geen casino in de binnenstad. 

 

Evenementen 

Alle binnensteden hebben jaarlijks enkele bekende evenementen, de bekendste zijn misschien wel 

de Vierdaagse (Nijmegen), Bevrijdingspop (Haarlem) en de Tefaf  in Maastricht. Echter de stad 

Alkmaar heeft een evenement dat vele weken achter elkaar bezoekers trekt, namelijk de 

kaasmarkt. Daarnaast hoopt de stad Leeuwarden ieder jaar weer op de Elfstedentocht, waar de 

stad de start- en finishplaats is.   
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Marketing 

Alle steden maken gebruik van diverse marketingkanalen, zo hebben alle steden een website 

gericht op de binnenstad en adverteren zij in dagbladen. De stad Groningen heeft nu zelfs een 

landelijke reclamespot op de televisie, waar de stad wordt gepromoot. Ook Maastricht wordt 

geregeld op televisie door een reclamespot gericht op heel Zuid-Limburg.  

 

Beleid gemeente 

De gemeenten laten over het algemeen een actieve rol zien met betrekking tot de binnenstad, 

verdere inzage hierin zal gegeven worden in hoofdstuk 8.  

 

Ontwikkelingsmogelijkheden 

In de steden Alkmaar (aansluiting met Overstad), Arnhem (station), Breda (station), Leiden (station) 

en Maastricht (Belvedère) zijn concrete plannen dan wel is men in uitvoering van het ontwikkelen in 

de binnenstad dan wel uitbreiding van de binnenstad.  

In de overige binnensteden zijn er geen concrete (grootschalige) plannen aanwezig. 

 

OV-structuur 

Met betrekking tot de intercity-verbindingen valt op dat steden gelegen in het midden van het land 

(en de Randstad) meerdere intercity verbindingen huisvesten dan steden gelegen in de uithoeken 

van het land. Alkmaar (1 verbinding), Maastricht (2), Leeuwarden (2) en Groningen (2) hebben de 

minste verbindingen, waar Leiden (6) en Den Bosch (6) de meeste hebben. De stad Breda (4) heeft 

daarnaast een aansluiting op het HSL-netwerk Fyra. 

 

Parkeervoorzieningen 

Maastricht en Groningen hebben de meeste parkeergarages gelegen in en rondom het centrum, 

waarbij de verdeling rondom Maastricht gelijkmatiger is dan in Groningen, waar vooral de 

parkeergarages in het zuiden gelegen zijn.  

Leiden (3), Leeuwarden (4) en Arnhem (4) bezitten de minste parkeergarages.  

 

Parkeerkosten 

Nijmegen is de duurste stad om te parkeren, met een gemiddeld uurtarief van €2.35. Gevolgd door 

Groningen en Den Bosch (€2.20), het goedkoopste parkeren vindt men in Breda (€1.60) en 

Dordrecht (€1.65).   

 

7.5 Conclusie 

De onderzochte steden laten grote verschillen onderling zien, waarbij Maastricht en Groningen de 

steden lijken die het best presteren over de gehele linie.  

Naar oppervlakte van detailhandel gezien hebben deze twee binnensteden het grootste aanbod. 

Daarnaast hebben zij ook vele horecazaken, zowel in absolute zin als omgerekend naar 

horecazaken per 1000 inwoners. Op het gebied van koopkrachtbinding, koopkrachttoevloeiing en 

vloerproductiviteit behoren beide steden tot de top. Wat wel opvalt in Groningen en Maastricht is 

het hoge leegstandspercentage, maar liefst 14,5% (Maastricht) en 14,8% (Groningen) van het 

totale aanbod staat leeg, waar steden als Leiden (6,8%) en Den Bosch (8,0%) aanzienlijk beter 

scoren.  

Een verklaring voor dit hoge leegstandspercentage kan liggen in de vloerproductiviteit van de 

verhuurde winkelvloeroppervlakte, doordat deze zo hoog is in Maastricht en Groningen, wordt er 

efficiënt gebruik gemaakt van het winkelvloeroppervlakte waardoor er een grote voorraad leegstand 

kan ontstaan, daarnaast zou het zo kunnen zijn dat vele ontwikkelaren kansen zagen in Groningen 
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en Maastricht, immers hoge huren en hoge vloerproductiviteit zijn aanwezig, hierdoor is er wellicht 

teveel winkelvloeroppervlakte ontwikkeld.    

Het aanbod aan filiaalbedrijven in de 11 binnensteden komt grotendeels overeen, alleen de 

aanwezigheid van Bijenkorf en ZARA laat grote verschillen zien. Wat hierbij opvalt is dat de 

Bijenkorf en de ZARA in exact dezelfde binnensteden aanwezig dan wel afwezig zijn (met 

uitzondering van Alkmaar waar zich wel een ZARA maar geen Bijenkorf bevindt). Daarnaast is de 

Mediamarkt alleen in de binnenstad van Groningen gesitueerd.  

De grootste vestigingen (m2 WVO) van filiaalbedrijven zijn over het algemeen in Maastricht 

gelegen, een logische verklaring hiervoor zijn de recentelijke winkelcentra die geopend zijn in de 

binnenstad die vooral gericht zijn op grote filiaalbedrijven (Entre Deux, opening 2006 en Mosae 

Forum in 2007).   
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8 De huidige samenwerking 

Bepaald is welke steden beter presteren dan andere op het gebied van commercieel, functioneel, 

fysiek, locatie, omgeving en vastgoedkwaliteiten. In hoofdstuk 8 ligt de focus op de huidige 

samenwerking in deze binnensteden. Zo wordt er onderzocht of er al een vorm van 

centrummanagement aanwezig is, of er een verband tussen het presteren van de binnenstad en 

het hebben van een centrummanagement bestaat, dan wel een conclusie over de optimale 

samenwerking getrokken kan worden. 

 

8.1 De aanwezige samenwerkingsvormen 

De 11 binnensteden zijn onderzocht op de aanwezigheid van een centrummanagement dan wel 

samenwerkingsverband om de binnenstad te promoten/verbeteren. Een samenvatting van deze 

samenwerkingsvorm wordt gegeven op de volgende drie bladzijden. Hierbij valt op dat er in tien 

van de elf steden een samenwerkingsverband aanwezig is, zie tabel 8.1.  

Alleen de stad Breda heeft geen centrummanagement, in deze stad is alleen een Retail Platform 

Breda aanwezig, waarin alleen de detailhandelsondernemers in de gehele stad verenigd zijn. Deze 

samenwerking heeft dus geen betrekking op alleen de binnenstad en er zitten alleen 

detailhandelsondernemers in, dit is dus geen samenwerking tussen de detaillisten, gemeente, 

beleggers etc..   

 

Tabel 8-1: Samenwerkingsverbanden in de binnenstad 

Stad Samenwerking binnenstad Website 

Alkmaar Stichting Promotie Alkmaar http://www.alkmaarprachtstad.nl/ 

 Ondernemend Alkmaar http://www.ondernemendalkmaar.nl/ 

Arnhem Stichting Binnenstads-management Arnhem (SBA) http://www.binnenstadarnhem.nl/ 

Breda - - 

Den Bosch Centrummanagement 's-Hertogenbosch  http://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/ 

netwerken/overlegplatforms-binnenstad/ 

Dordrecht Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht http://www.kvk.nl/lokale-

informatie/rotterdam/informatie-per-

gemeente/gemeenten-a-

d/dordrecht/netwerken/ 

Groningen Groningen City Club  http://www.groningencityclub.nl/ 

Haarlem Centrum Management Groep Haarlem http://www.centrum-haarlem.nl/ 

Leeuwarden Centrummanagement Leeuwarden Concept convenant centrummanagement 

Leeuwarden via: kant.leeuwarden.nl/ris2/ 

documentoriginal.asp?oid=25722 

Leiden Centrum Management Leiden http://www.centrumvanleiden.nl/ 

Maastricht Stichting Centrum Management Maastricht http://www.cmmaastricht.nl/ 

Nijmegen  Stichting Binnenstads-management Nijmegen 

(Huis voor de Binnenstad) 

http://www.centrumnijmegen.nl/ 
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8.1.1 Alkmaar 

In Alkmaar zijn, met betrekking tot de binnenstad twee samenwerkingsvormen aanwezig die beide 

tot doel hebben het versterken van de binnenstad:  

 Stichting Promotie Alkmaar profileert Alkmaar als één van de gezelligste en leukste (winkel) 

steden van Nederland, van Noord Holland en de regio. Een stad waar het hele jaar door veel te 

beleven is. Op het gebied van winkelen, entertainment, sport en cultuur biedt Alkmaar 

attractieve, opvallende unieke evenementen en activiteiten. Daarnaast is een bezoek aan de 

binnenstad een belevenis. Door een goede afstemming cq. mix van activiteiten is het de moeite 

waard om Alkmaar frequenter en langer te bezoeken. De stichting heeft een vijfkoppig bestuur 

en bestaat uit de volgende partners:  

- Gemeente Alkmaar; WBA (Winkeliers Vereniging Binnenstad); Horeca Alkmaar; Stichting 

Evenementen Waagplein 

VVE (Vereniging van Eigenaren panden in de binnenstad); Ondernemersvereniging D’Oude 

Stad; Raadhuis voor creatieve communicatie; Bluedesk E-Business; Ter Burg Offset; 

Woonwaard Noord Kennemerland;HDC Media; Gezamenlijke bankiers Alkmaar; Van 

Alckmaer (woningcorporatie); De Hooge Waerder Accountants & Adviseurs; Golden Tulip 

Hotel Alkmaar; Drukkerij Slinger; VVV Alkmaar; Kamer van Koophandel Noord West 

Holland; Rabobank Alkmaar-Heerhugowaard e.o.; Schenkeveld Advocaten; Van Duin 

Assurantiën. 

 Ondernemend Alkmaar: De ondernemersorganisaties in het centrum van Alkmaar – WBA, 

Horeca Alkmaar, Vereniging van Eigenaren, De Oude Stad, Vereniging Overstad – streven naar 

een levendig, sfeervol, veilig en schoon winkelgebied. Hiervoor zijn samen met het 

Ondernemersfonds en Ondernemend Alkmaar een aantal speerpunten geformuleerd:  

- Het verhogen van het aantal bezoekers aan het winkel- en uitgaansgebied Alkmaar 

- Het verbeteren van de naamsbekendheid van Alkmaar winkelstad en de Alkmaarse bedrijven 

- Groei en continuïteit van de in het winkelgebied aanwezige bedrijven 

- Bevorderen waardevastheid van de panden 

- Het bevorderen van een voor de consument aantrekkelijk, schoon, intact en veilig 

verblijfsgebied, bv. kauwgum- en graffiti verwijdering. 

 

8.1.2 Arnhem 

De Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) is een publiek private samenwerking tussen 

diverse, op economische gronden bij de binnenstad van Arnhem betrokken, partijen. Binnen de 

stichting heeft het bestuur de leiding en de eindverantwoordelijkheid over het 

binnenstadsmanagement. De uitvoerende werkzaamheden binnen de stichting worden verricht 

door de binnenstadsmanager ondersteund door een projectmanager en contactpersoon 

ondernemerservices. De Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem heeft als doel te werken aan 

de versterking van de binnenstad tot dé binnenstad van Oost-Nederland. 

 

Kwalitatieve doelstellingen: 

 Branden van een eigen gezicht van de binnenstad; 

 De basisvoorwaarden voor een optimaal verblijfsklimaat in de binnenstad op orde brengen 

(schoon en aantrekkelijk, actief, veilig, goede informatievoorziening, goed bereikbaar en goede 

parkeermogelijkheden); 

 De naamsbekendheid van ‘Dé winkelstad van Oost-Nederland’ vergroten; 

 Communiceren naar alle doelgroepen (particulier en zakelijk) met het product ‘Binnenstad 

Arnhem’; 

 Combinatiebezoek vergroten door het uitdragen en versterken van de mix van functies in de 

binnenstad aan de bezoekers; 

 Actievere rol van de binnenstad (SBA) bij externe evenementen en activiteiten bewerkstelligen. 
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Kwantitatieve doelstellingen: 

 Vasthouden van het aantal bezoekers aan het centrum en vasthouden van de doelgroepen; 

 Continueren en verbeteren van de tevredenheid van de bezoekers; 

 Een gemiddeld langere verblijfsduur van bezoekers bewerkstelligen; 

 Stimuleren van herhalingsbezoek; 

 Hogere gemiddelde bestedingen per bezoeker realiseren; 

 Economische groei verhogen ten opzichte van vergelijkbare steden. 

 

8.1.3 Breda 

In Breda is geen centrummanagement aanwezig. Er is in 2011 wel een onderzoek gestart naar de 

mogelijke komst van een centrummanagement dan wel centrummanager, de uitkomst van dit 

onderzoek is nog niet gepubliceerd  of nog niet afgerond.  

In Breda is wel ‘Retail Platform Breda’  aanwezig waarin de detailhandelsondernemers in de stad 

zich verenigen. Deze vereniging werkt nauw samen met de gemeente om gezamenlijk tot een visie 

voor de stad te komen. 

 

8.1.4 Den Bosch 

In het centrum van Den Bosch is Centrummanagement 's-Hertogenbosch actief. De deelnemers in 

dit centrummanagement zijn:    

 Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch  

 Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling 's-Hertogenbosch   

 Centrale Vereniging Ambulante Handel afd. 's-Hertogenbosch  

 Vereniging van Eigenaren Centrum ‘s-Hertogenbosch   

 Gemeente 's-Hertogenbosch   

Daarnaast is er een adviseur aanwezig:   

 Kamer van Koophandel Brabant  

Prioriteit van de samenwerking is het economisch functioneren van de binnenstad te versterken. 

 

8.1.5 Dordrecht 

In het centrum van Dordrecht is Stichting Centrummanagement Dordrecht (SCD) actief. 

De stichting vertegenwoordigt de elf verschillende winkeliersverenigingen die actief zijn in de 

binnenstad van Dordrecht. Stichting Centrummanagement Dordrecht ondersteunt de verschillende 

werkgroepen (met betrekking tot de binnenstad) en het coördineren van de activiteiten in de 

verschillende straten plus het promoten van de binnenstad van Dordrecht als geheel. Dit SCD 

werkt door middel van een convenant samen met de gemeente en de Kamer van Koophandel in 

Platform Binnenstad Management Dordrecht, zo heeft men ervoor kunnen zorgen dat er een 

ondernemersfonds is ontstaan, waarbij de gemeente reclameheffingen heft, overdraagt aan het 

ondernemersfonds, die dit weer inzetten voor promotie van de binnenstad.  

 

8.1.6 Groningen 

In het centrum van Groningen is Groningen City Club actief. Met de Gemeente Groningen is een 

convenant ‘Binnenstadsmanagement’ gesloten met als doel om gezamenlijk en als gelijkwaardige 

partners de binnenstad ‘up-to-date’ te houden en te vermarkten. 

De vereniging telt vierhonderd leden uit vrijwel alle branches: detailhandel, horeca, hotels, banken, 

verzekeringen, accountancy, notarissen, makelaardij, woningbouwcorporaties, aannemers, 

recreatie, reclame en marketing, vermaak, evenementen, cultuur, (semi-)overheden, 

toeleveranciers, informatietechnologie, enz. 

De visie op de (binnen)stad is verwoord in een meerjarig beleidsplan waarin met name oog is voor 

de leden. Het doel van de vereniging is een gezond en dynamisch ondernemersklimaat te 

bevorderen door structureel overleg tussen ondernemers, overheden, Kamer van Koophandel, 

MKB en andere relevante partijen. 
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8.1.7 Haarlem 

De Centrum Management Groep Haarlem komt ieder kwartaal bijeen bijeen om de voortgang van 

het convenant tegen het licht te houden en eventuele nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen. 

Deelnemers zijn: 

 Ondernemersvereniging City Haarlem 

 Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Haarlem 

 Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem 

 gemeente Haarlem 

In 2007 werd opnieuw een convenant voor de periode van vijf jaar gesloten. Thema van het 

convenant is 'de versterking van de economische positie van de binnenstad van Haarlem'. De 

centrummanager is de persoon die met partijen om de tafel zit om in gezamenlijkheid besluiten te 

nemen en te letten op de daadwerkelijke uitvoering. 

 

8.1.8 Leeuwarden 

In het centrum van Leeuwarden is Centrummanagement Leeuwarden actief. 

Deelnemers zijn: 

 gemeente Leeuwarden 

 Leeuwarder Ondernemers Vereniging 

 Stichting Promotie Leeuwarden 

 Parkeergarages Leeuwarden c.v. 

Centrale doelstelling is het versterken van de economische positie van de binnenstad van 

Leeuwarden op het gebied van (detail)handel, horeca, toerisme en andere publieksgerichte  

voorzieningen door kwaliteitsverbetering en duurzaam beheer. 

 

8.1.9 Leiden 

In het centrum van Leiden is  Centrum Management Leiden actief. Centrum Management Leiden 

(CML) is een stichting met een bestuur, adviesraad, een centrummanager en 

medewerkers/stagiairs. 

Deelnemers: 

 Gemeente Leiden 

 Kamer van Koophandel 

 Museumgroep Leiden 

 Koninklijke Horeca Nederland 

 Winkeliersverenigingen 

 Raad Nederlandse Detailhandel 

 VECOVAB 

 BV Leiden 

 Hoteloverleg Leiden 

 Ambulante Handel 

 Makelaardij 

De doelstelling van het Centrummanagement Leiden is het aantrekkelijk, economisch vitaal en 

bruisend houden van het centrum van Leiden: 

1. Bereikbaarheid en parkeren 

2. De staat van de stad 

3. Ontwikkelen detailhandelsvisie voor de binnenstad 

4. De Paarse / Groene Krokodil 

5. Citymarketing 

 

8.1.10 Maastricht 

In het centrum van  Maastricht is Stichting Centrum Management Maastricht actief. 

Ondernemers en gemeente bouwen samen aan  een toekomstbestendig,  economisch vitaal en 

kwalitatief centrum inclusief aanloopstraten. De doelstelling is om de positie van het centrum van 

Maastricht in relatie tot concurrerende steden continu te verbeteren. Men streeft voor een centrum 

dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, studeren, cultuur 
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en recreëren worden in samenhang benaderd. Het is een platform om krachten te bundelen van 

alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als 

doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen. 

 

8.1.11 Nijmegen 

In het centrum van Nijmegen is Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen (Huis voor de 

Binnenstad) actief. In het Huis voor de Binnenstad bundelen een drietal belangenorganisaties de 

krachten: 

 Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON) 

 Koninklijk Horeca Nederland, afd. Groot Nijmegen (KHN) 

 Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN)  

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke partners van het Huis voor de Binnenstad: 

 Gemeente Nijmegen 

 Kamer van Koophandel Gelderland 

 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) 

 VVV Arnhem en Nijmegen 

 De Gelderlander 

Het Huis voor de Binnenstad heeft als doel om de economie in de binnenstad van Nijmegen te 

initiëren en te stimuleren. Dit doet zij door de aantrekkingskracht, kwaliteit en attractiviteit van het 

centrum van Nijmegen te vergroten. Denk daarbij aan gerichte marketingacties, 

samenwerkingsverbanden tussen evenementen en ondernemers, maar ook het meedenken of 

opstarten van discussies over parkeerplaatsen of bewegwijzering. 
 

8.2 Conclusie 

Bijna alle binnensteden hebben een centrummanagement, echter zijn er onderling vele verschillen 

zichtbaar. Zo is er in de stad Breda geen centrummanagement aanwezig. In een aantal steden 

neemt de gemeente geen deel in een stichting, zo ook in Groningen. De Groningen City Club 

verenigt alle ondernemers in de binnenstad. De enige actor die hier mist is de gemeente, echter 

met de gemeente is een convenant ‘Binnenstadsmanagement’ afgesloten, waardoor er toch een 

gezamenlijke visie op de binnenstad is opgesteld. Ook bijvoorbeeld in Nijmegen neemt de 

gemeente geen deel in de stichting.  

De overige binnensteden hebben wel een vorm van samenwerking (waar ook de gemeente aan 

deelneemt), hoewel de samenstelling ook hier vaak verschilt. Zo is niet in iedere stad de Vereniging 

van Eigenaren m.b.t. de binnenstad deelnemer en is bij de andere stad bijvoorbeeld de 

horecasector niet vertegenwoordigd. Over het algemeen zijn echter de gemeente, 

winkeliersverenigingen en Kamer van Koophandel deelnemer in de samenwerking.  

Maastricht en Groningen, twee steden die in hoofdstuk 7 goed beoordeeld zijn op vele punten, 

hebben beide een actief samenwerkingsverband tussen de diverse actoren. Waarbij de 

samenwerking in Maastricht via Stichting Centrum Management Maastricht verloopt en waar de 

ondernemers en de gemeente samen deel van uitmaken. In Groningen is, zoals aangegeven, het 

samenwerkingsverband anders opgesteld, hier is een samenwerkingsverband van de ondernemers 

aanwezig, dat met de gemeente een convenant heeft afgesloten over de toekomstvisie op de 

binnenstad.  

 

8.2.1 Totaaloverzicht 

Op de volgende pagina is in tabel 8.2 een totaaloverzicht gegeven van de samenwerkingsvormen 

in de onderzochte binnensteden. Dit totaaloverzicht laat zien hoe de samenwerking heet, welke 

actoren er deelnemen, welke vorm van samenwerking aanwezig is en de doelstelling van deze 

samenwerking.   
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Tabel 8-2: Overzicht samenwerkingsvormen 

Stad Centrummanagement Belangrijkste deelnemers Vorm Doelstelling 

Alkmaar Stichting Promotie Alkmaar Gemeente Stichting Promotie 

   Horeca   

   KvK    

   VVE    

   VVV    

   Winkeliersvereniging    

  Ondernemend Alkmaar Horeca Stichting Schoon, sfeer, levendig 

   VVE  & veilig 

    Winkeliersvereniging     

Arnhem Stichting  Gemeente Stichting Versterken binnenstad 

  Binnenstadsmanagement Horeca    

  Arnhem (SBA) KvK    

   Ondernemersvereniging    

   VVV    

    Winkeliersvereniging     

Breda - - - - 

Den Bosch Centrummanagement  Gemeente  Stichting Versterken economie  

  ‘s-Hertogenbosch Horeca   binnenstad 

   Ondernemersvereniging   

   VVE    

    Winkeliersvereniging     

Dordrecht Platform 

Binnenstadsmanagement 

Winkeliersvereniging Convenant Promotie 

Gemeente   

 Dordrecht KvK   

Groningen Groningen City Club  Winkeliersvereniging Convenant Gezond en dynamisch 

   Horeca  ondernemersklimaat 

    VVE     

Haarlem Centrum Management Groep  Gemeente Convenant Versterken economie  

  Haarlem Horeca   binnenstad 

   Ondernemersvereniging    

    VVE     

Leeuwarden Centrummanagement  Gemeente Convenant Versterken economie  

  Leeuwarden Ondernemersvereniging  binnenstad 

   Parkeergarages    

    Stichting promotie     

Leiden Centrum Management Leiden Gemeente Stichting Versterken economie  

   Horeca   binnenstad 

   KvK    

   Musea    

   VVE    

    Winkeliersverenigingen     

Maastricht Stichting Centrum Management Gemeente Stichting Concurrentiepositie  

   Maastricht Ondernemersvereniging   verbeteren 

 Nijmegen  Huis voor de Binnenstad Cultuur  Stichting  Versterken economie 

   Horeca  binnenstad 

  Ondernemersvereniging   
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9 Reflectie samenwerking in binnensteden 

Naar aanleiding van diverse interviews13 met betrokkenen bij de samenwerkingsvormen in de 

onderzochte binnensteden kan er in hoofdstuk 9 conclusies getrokken worden over de 

samenwerking in de diverse steden. Allereerst zullen de steden besproken worden (Alkmaar, 

Arnhem, Breda, Maastricht en Nijmegen) waar meerdere actoren gesproken zijn, hierdoor kan er 

een meer integraal beeld over de samenwerking geschetst worden, vooral de goede punten en de 

minder goede punten van de samenwerking zullen hierbij besproken worden. Waarna de steden 

waar één actor geïnterviewd is worden besproken (Den Bosch, Dordrecht, Groningen en 

Leeuwarden). In de steden Haarlem en Leiden is helaas niemand bereid geweest om een afspraak 

te kunnen maken, deze steden worden dan ook niet meegenomen in dit hoofdstuk. Er wordt 

afgesloten met een conclusie.     

 

9.1 Alkmaar 

In de binnenstad van Alkmaar zijn twee voorname samenwerkingsverbanden aanwezig, waarbij 

SPA zich vooral richt op de promotie van Alkmaar en Ondernemend Alkmaar gezien kan worden 

als een ondernemersvereniging (Ondernemend Alkmaar richt zich niet alleen op de binnnenstad 

van Alkmaar, maar op alle ondernemers in Alkmaar). Een centrummanagementorganisatie, 

bestaande uit diverse typen actoren, gericht op taken als schoon, heel & veilig en visieontwikkeling 

is echter afwezig in de binnenstad van Alkmaar. Wel is er een centrummanager aanwezig, die 

onafhankelijk van de aanwezige samenwerkingsvormen opereert. De centrummanager wordt 

betaald middels het Ondernemersfonds Alkmaar, dat middels reclameheffing aan haar inkomsten 

komt. Om tot een meer gestructureerde financiering (eerlijkere verdeling van de lasten) te komen is 

er voor de binnenstad van Alkmaar een BedrijfsInversteringsZone aangevraagd, deze is op dit 

moment nog in behandeling.  

De samenwerking tussen SPA en Ondernemend Alkmaar, maar ook met bijvoorbeeld de VVE 

binnenstad Alkmaar, wordt als goed en constructief beschouwd, de centrummanager heeft hierin 

een belangrijke rol, aangezien hij tussen de partijen instaat en de verbindende factor is. Binnen de 

organisaties als Ondernemend Alkmaar of de VVE binnenstad is het ledenaantal erg hoog, echter 

de participatiegraad van de ondernemers laat vaak de wensen over (een probleem dat zich niet 

alleen in Alkmaar voordoet, dit is in zowat alle interviews in alle gemeenten aangehaald).  

De rol van de gemeente is de afgelopen jaren erg veranderd, waar er eerst een college van 

landelijke partijen aan de macht was, werd er minder aandacht besteed aan de binnenstad en de 

lokale initiatieven. Op dit moment is er echter een meerderheid in het college van lokale partijen. 

Deze nieuwe coalitie drukt een groot stempel op de samenwerking. Zo is er een nieuw convenant 

afgesloten met de diverse samenwerkingsvormen in de binnenstad om de concurrentiekracht van 

de binnenstad te vergroten. Dit convenant 2011-2015 heeft als speerpunten het verbeteren van de 

bereikbaarheid van de binnenstad, onder andere door het aanleggen van een tunnel en een 

nieuwe brug. Daarnaast is de aankleding van de binnenstad van groot belang, zo wordt er in 2013-

2014 begonnen met het opnieuw bestraten van gedeelten van de binnenstad. Op dit moment is 

men bezig met het aanleggen van proefstukken, waarbij de mening van de ondernemers over deze 

proefstukken van groot belang is voor de gemeente. Dit wordt als erg prettig ervaren door de 

ondernemers, men voelt zich serieus genomen door de gemeente.  

 

                                                                                                                                                               
13  Zie bijlage 5 voor een overzicht van geïnterviewde personen. 
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Men is op dit moment dus erg tevreden over de rol van de gemeente, waar men uit het verleden 

weet dat een nieuwe coalitie voor minder tevredenheid kan zorgen. Daarnaast denken SPA en 

Ondernemend Alkmaar eraan om één retailorganisatie op te richten binnen de city marketing 

waarin promotie, centrummanagement en vastgoed marketing samenkomen, waarbij er 

bijvoorbeeld leiding gegeven kan worden aan deze organisatie middels een city manager. Deze 

professionaliseringsslag lijkt van groot belang, aangezien hier de belangen van diverse actoren 

samenkomen. Op dit moment heeft iedere actor nog haar eigen belangenorganisatie en wordt er 

alleen structureel (juridisch) samengewerkt in SPA. SPA richt zich echter alleen op de 

promotieactiviteiten van de binnenstad, het breder trekken van de activiteiten van SPA zou 

misschien ook mogelijk kunnen zijn. De organisatie staat al, is professioneel en heeft ervaring.  

 

9.2 Arnhem 

In 2003 heeft men in Arnhem een onderzoek laten verrichten om te komen tot een 

centrummanagementorganisatie. Het doel was om de samenwerking tussen publieke en private 

partijen te verbeteren: uitvoeren van projecten die zelfstandig niet bereikt kunnen worden (op het 

gebied van Schoon, heel, veilig; RO; promotie). Dit heeft geleid tot de Stichting 

Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA).  

Het SBA is een organisatie die erg veel diverse actoren representeert, meer belangenorganisaties 

dan in de overige onderzochte binnensteden. Zo zijn er de volgende participanten: de 

belangengroepen van horeca, diensten, detailhandel, eigenaren, banken en CNA (Cultuur Netwerk 

Arnhem).  

Doordat de opstart van een structurele financiering (middels een toeslag op de OZB-belasting op 

alle niet-woningen in Arnhem) pas in 2009 was afgerond, heeft de gemeente de eerste jaren van de 

samenwerking de organisatie financieel bekostigd uit eigen middelen. Dit wordt door alle partijen 

als een van de belangrijkste stimulansen in de samenwerking genoemd. Het signaal en het belang 

dat de gemeente hiermee afgaf, het stimuleren van de professionaliteit van de organisatie, heeft er 

onder meer voor gezorgd dat men mee kon strijden in de ‘beste binnenstad van Nederland’ 

verkiezing en deze tevens heeft gewonnen.  

Op dit moment is er een ondernemersfonds actief, dat middels een toeslag op de 

onroerendezaakbelasting (OZB) wordt betaald, waarbij de OZB alleen stads breed kan wordt 

geheven. Dit heeft er voor gezorgd dat het fonds ook stads breed ingezet kan worden. Een bepaald 

gedeelte wordt jaarlijks gereserveerd om de centrummanagementorganisatie te bekostigen, waarna 

men vanuit de gehele stad projecten kan inschrijven om aanspraak te mogen maken op het fonds.    

Het bestuur van SBA bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen, waarbij de 

gemeente en de Kamer van Koophandel een adviseursrol hebben. Doordat de KvK 

regiostimulering erg belangrijk vindt, is zij ook redelijk actief in het centrummanagement van 

Arnhem. Men ziet de binnenstad van Arnhem als een van de belangrijkste plekken in dit beleid.  

De rol van de centrummanager in het opstarten en leidden van projecten wordt als een van de 

belangrijkste taken van de centrummanager gezien. Door het enthousiast maken van ondernemers 

is er veel mogelijk in de binnenstad, het voordeel van een centrummanager hierin is de tijd die hij 

hiervoor kan inzetten, zonder een professionele centrummanager maar bijvoorbeeld een winkelier 

die dit naast het leidden van zijn eigen zaak zou moeten doen, heeft minder tijd over om anderen 

aan te spreken en te enthousiasmeren.  

De participatie van grootwinkeliersbedrijven (GWB, als V&D) in de centrummanagementorganisatie 

is geheel afhankelijk van de regio- en vestigingsmanagers die actief zijn. In Arnhem zijn een aantal 

van de grotere GWB redelijk actief in Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem, alleen financiële 

bijdrages van deze partijen verkrijgen is erg ingewikkeld, aangezien de hoofdkantoren meestal niet 

akkoord gaan. Het GWB maakt zich gezamenlijk sterk op sommige punten, zoals op het gebied van 

koopzondagen, waarbij zij de wens uitspreken dat het aantal koopzondagen verruimd worden.  
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Het ondernemersfonds wordt ook ingezet om het Nieuwe Winkelen te introduceren in de 

binnenstad van Arnhem, het GWB ziet hier ook kansen en zit daardoor veelvuldig aan tafel met de 

samenwerkingsvormen aanwezig in de binnenstad. 

 

 

9.3 Breda 

Breda is een van de onderzochte gemeente waar geen centrummanagementorganisatie aanwezig 

is. De diverse partijen in de binnenstad zijn het er wel mee eens dat deze er wel zou moeten 

komen, echter financiële gronden hiervoor ontbreken. Door een slecht verleden met baatbelasting 

zijn ondernemers sceptisch voor extra heffingen van de gemeente om bijvoorbeeld een 

centrummanager te kunnen bekostigen. De gemeente heeft, zeker in deze tijd, geen financiële 

middelen over om dit zelf te kunnen bekostigen, waardoor de situatie blijft zoals hij is. Men ziet 

echter wel de voordelen van het hebben van een professionele organisatie geleid  door een 

centrummanager, maar is niet van plan om dit geheel zelf te bekostigen.  

In Breda is wel het Retail Platform actief (RP) dat zich inzet voor de winkeliers in de gehele stad, 

zoals de binnenstad maar ook bijvoorbeeld de woonboulevard. Deze organisatie wordt echter ook 

geleid door een bestuur van vrijwilligers, ondernemers die dit in hun vrije tijd moeten oppakken. 

Een behoorlijke opgave voor deze ondernemers, maar door deze vrijwilligheid is het ook lastiger 

om iemand aan te spreken op zijn plichten, men doet het immers zonder vergoeding in de vrije 

uren.    

Daarnaast is in de binnenstad van Breda OBB actief (Ondernemers Binnenstad Breda), waar 

winkeliers en horeca zich bij kunnen aansluiten. Men heft een contributie van de leden om 

bijvoorbeeld evenementen te  organiseren, doordat niet iedereen lid is van OBB heeft men last van 

vele ‘freeriders’ dit heeft tot gevolg dat de ondernemers die wel betalen en deelnemen ook 

sceptischer worden.  

Om tot een oplossing te komen is men nu bezig met het opzetten van een Ondernemersfonds, dat 

via de reclameheffing aan inkomsten dient te komen, het is nog echter hoogst onzeker of deze er 

ooit zal komen. Indien dit fonds er komt zal de OBB vervangen worden door de Stichting 

Ondernemersfonds Breda (SOB). De belangrijkste doelen voor de SOB zullen schoon, heel & 

veilig, promotie en het instellen van een professioneel centrummanagement worden.  
Wat als een groot gemis gezien wordt is het gebrek aan financiën van de gemeente om 

bijvoorbeeld een Koopstromenonderzoek voor de (binnen)stad te laten verrichten, zo is het niet 

inzichtelijk wat bijvoorbeeld de vloerproductiviteit van de winkels in de binnenstad is en het verloop 

ervan door de jaren heen is dus ook niet inzichtelijk. Door het inzichtelijk maken van het verloop 

kan er bijvoorbeeld inzicht gegeven worden of de keuzes en ingrepen in de binnenstad een 

uitwerking op bijvoorbeeld het aantal bestedingen heeft gehad.  

In Breda zijn er wel een aantal straatverenigingen/management aanwezig, waarbij bijvoorbeeld de 

Veemarktstraat de bekendste is. Hier worden bijvoorbeeld ook banners opgehangen in de straat 

met reclame voor de straat met erop ‘de winkelste straat van Breda.’ Ook wordt via deze 

straatverenigingen de kerstverlichting geregeld, dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er in Korte 

Brugstraat in augustus nog kerstverlichting ophangt, aangezien men niet de financiële middelen 

heeft om deze ieder jaar naar beneden te halen en tijdens de kerstperiode weer op te hangen. Een 

centrummanagementorganisatie kan dan ideaal zijn, zij kunnen zorgen dat er in de binnenstad 

overal dezelfde kerstverlichting aanwezig zal zijn, tegen waarschijnlijk een lagere prijs dan dat 

iedere straat dit apart moet regelen.   

 

9.4 Maastricht 

In Maastricht is Centrummanagement Maastricht (CMM) actief. De uitvoering van CMM ligt in 

handen van de centrummanager. Het bestuur van het CMM bestaat uit afgevaardigden uit de 



 

R.H.T. Külter                             oktober 2012 

 

86

diverse branches actief in de binnenstad, zo ook de wethouder. De afgevaardigden zijn echter niet, 

zoals in vele andere gevallen, de voorzitters van bijvoorbeeld de winkeliersverenigingen en de 

horeca, maar mensen die weldegelijk kennis hebben over deze verschillende disciplines. Dit moet 

zorgen voor een snellere besluitvorming, waarbij er meer aandacht zou moeten zijn voor het geheel 

dan voor de verschillende actoren apart.  

In de praktijk zijn hier niet alle actoren even gelukkig mee, aangezien de belangen volgens hen niet 

altijd even goed worden nagestreefd. Daarnaast is het zo dat het niet vastgelegd is in de statuten 

dat wanneer iemand het bestuur verlaat deze opgevolgd dient te worden door iemand uit het zelfde 

vakgebied. Dit maakt het bestuur natuurlijk flexibel, waarbij er in de toekomst bijvoorbeeld 

bijgestuurd kan worden naar andere belangenbehartigers, maar aan de andere kant zorgt dit ook 

voor angst onder de actoren, aangezien zij misschien niet meer vertegenwoordigd worden in de 

toekomst. Daarnaast wordt er op dit moment een evaluatie gehouden over de samenwerking in 

CMM, waarbij onder andere de toegevoegde waarde van de wethouder in het bestuur wordt 

onderzocht. Dat de wethouder een bestuurlijke functie heeft in een centrummanagement 

organisatie is weinig voorkomend, het voordeel is dat de wethouder meer inbreng heeft dan in een 

adviseursrol, echter de wethouder kan in de problemen komen als men als bestuur iets besluit, 

waar bijvoorbeeld de gemeenteraad het niet mee eens is. Afgelopen jaar is de wethouder (door een 

iets ander voorbeeld dan hiervoor gegeven) in de moeilijkheden gekomen, hierdoor lijkt het een 

goed advies om de wethouder uit het bestuur te halen en, zoals in vele andere 

centrummanagement organisaties, toe te voegen aan de Raad van Advies van de stichting.  

De financiering van het CMM volgt via de reclamebelasting, hierover zijn niet alle winkeliers even 

tevreden, in Maastricht maakt men gebruik van drie trappen in de aanslag voor reclameheffing. 

Heeft men geen reclame-uitingen dan betaald men geen heffing en daarnaast 2 verschillende 

heffingen, een lagere en een hogere, die moeten worden betaald afhankelijk van de hoeveelheid 

reclame die men maakt. In de praktijk volgt hieruit dat er maar een aantal winkels de hoge schijf 

betalen en de meesten de laagste, sommigen vinden het aantal stappen te klein in de heffing, 

aangezien nu een winkel op een B2 locatie evenveel dient te betalen als bijvoorbeeld een 

schoenenzaak op A1, terwijl het aantal passanten die de reclame kunnen zien toch aanzienlijk 

hoger is op een A1 locatie.   

 

9.5 Nijmegen 

In Nijmegen is een lange traditie van centrummanagement aanwezig. Al vanaf de jaren ’70 bestaat 

er een vorm van binnenstadsmanagement, in 2010 is gestart met de huidige vorm ‘Huis voor de 

Binnenstad’. In het Huis voor de Binnenstad bundelen een drietal belangenorganisaties de 

krachten: Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen (VCON),  

Koninklijk Horeca Nederland, afd. Groot Nijmegen (KHN) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN).  

Daarnaast treed de gemeente en de Kamer van Koophandel op als adviseur en zijn de uitvoering 

en directie ondergebracht bij ACBN (Nijmegens evenementenbureau), dat zich jaarlijks bezighoudt 

met onder meer de evenementen rond de Vierdaagse.  

De belangrijkste uitgangspunten die besproken worden in de samenwerkingsvorm zijn: herinrichting 

binnenstad, koopzondagenbeleid, graffiti verwijdering en de feestverlichting. Men doet aanspraak 

op het ondernemersfonds voor financiering. Het ondernemersfonds wordt jaarlijks gevuld door een 

gedeelte van de ontvangen OZB, waarbij er geen opslag is ingesteld op de OZB, maar de 

gemeente ervoor koos om een gedeelte van de inkomsten af te romen naar het fonds, dit doordat 

de OZB al erg hoog was in gemeente. Voor de verenigingen en ondernemers is het op dit moment 

lastig om meerjaarlijks te plannen en financiële verplichtingen aan te gaan, doordat ieder jaar 

opnieuw een aanvraag ingediend moet worden bij het ondernemersfonds, waardoor het niet 

mogelijk en wenselijk is om langjarig te plannen (men is immers niet zeker van inkomsten).  
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Op dit punt zal een oplossing gevonden dienen te worden, want meerjarige contracten kan ook 

zorgen voor lagere kosten, dit levert een voordeel op voor het fonds, waardoor meerdere 

initiatieven gesteund kunnen worden.  

In de aanloopgebieden van de binnenstad, de zogenaamde Ringstraten, is de afgelopen jaren veel 

aandacht geweest voor het herpositioneren van de straten, waardoor de leegstand in deze 

gebieden aanzienlijk is verbeterd. ZO heeft men veel aandacht gegeven aan promotie, leegstand 

(vastgoedoverleg), aankleding en tussentijds verhuur (een database met ondernemers, 

kunstenaars en dergelijke die tijdelijk een ruimte willen huren). 

Om deze verbetering vast te houden en deze door te trekken naar de binnenstad is men gestart 

met een vastgoedoverleg, waarbij er  binnenstadsbreed periodiek overleg is tussen makelaars, 

beleggers en andere belangenpartijen, men zoekt naar mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. 

De wens wordt uitgesproken om dit vast te leggen in een verenigingsvorm als onderdeel van de 

Huis voor de Binnenstad, zodat dit overleg ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  

De Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen is een jonge ondernemersvereniging ontstaan uit 

de voormalige Vereniging Binnenstads Ondernemers en de Federatie Ringstraten, waarbij de 

diverse straatverenigingen vertegenwoordigt zijn in het bestuur, de samenvoeging hiervan is nog 

niet helemaal afgerond, waardoor de slagkracht van VCON nog niet volledig is.   

Men probeert het lidmaatschap zo aantrekkelijk te maken door in te zetten op projecten waar men 

in de straten direct resultaat door ziet (als graffitiverwijdering en kerstverlichting). 

Tijdens het ringstratenproject was er een ringstratenmanager aanwezig, door het grote succes van 

dit project is men nu opzoek naar een binnenstadsmanager. Deze manager zal waarschijnlijk 

onderdeel worden van het Huis voor de Binnenstad. 

Nijmegen is dus een stad waar de afgelopen jaren vele veranderingen in samenwerking is ingezet, 

waar deze nog niet helemaal zijn afgerond. Men is echter erg positief over de manier van de 

huidige samenwerking, waarbij er nu is afgestemd welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Om de 

invloed van de centrummanagementorganisatie te vergroten is men nog opzoek naar een 

centrummanager, dit lijkt een welkome aanvulling, aangezien de directie en uitvoering nu bij ACBN, 

een vereniging die hiervoor oorspronkelijk niet voor is opgericht. Het verlichtten van de lasten voor 

deze verenging, door de aanstelling van een centrummanager, zal voor alle partijen beter zijn. 

Daarnaast kan men behoorlijk financieel besparen als het bijvoorbeeld mogelijk wordt om 

meerjarige contracten voor bijvoorbeeld kerstverlichting af te sluiten, waardoor het bespaarde 

bedrag ingezet kan worden voor andere projecten in de gemeente.   

 

9.6 Den Bosch 

Sinds 1993 is er in Den Bosch een vorm van centrummanagement aanwezig. Dit is een 

overlegplatform, waardoor er geen formele structuur bestaat. Daarnaast is er in Den Bosch geen 

centrummanager aanwezig. In het overlegplatform zijn er representanten van de gemeente, de 

winkeliers, horeca, ambulante handel en eigenaren/beleggers aanwezig. Het overleg wordt 

voorgezeten door de gemeente, dit geldt ook voor de secretaris. 

Het platform komt formeel vijf keer per jaar samen, waarnaast er zeer veel informele overleggen 

plaatsvinden, al dan niet met alle vertegenwoordigers van alle disciplines. Men heeft voor deze 

structuur gekozen, doordat de werkzaamheden voor centrummanagement vanuit de gemeente zo 

sterk verweven met allerlei andere beleidstrajecten en projecten dat dit niet te splitsen valt. Oftewel 

het centrummanagement is verinnerlijkt in de ambtelijke organisatie van sector Stadsontwikkeling. 

De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat vooroverleg en consultatie bij de belangenverenigingen uit 

de binnenstad heeft geresulteerd in minder tot geen bezwaarschriften dan wel dat de inspraak 

vloeiender verloopt. En groot gewin natuurlijk voor alle partijen, dat men door vooroverleg later 

elkaar niet gaat bestoken.  
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9.7 Dordrecht 

Stichting Centrummanagement Dordrecht bestaat uit winkeliers en horeca uit het centrum. Hier is 

dus geen rol weggelegd voor bijvoorbeeld de gemeente of vastgoedeigenaren. Hoewel het zichzelf 

dus als centrummanagement presenteren(in ieder geval in de naam) is het zeker geen 

centrummanagement. Het is de verzameling van 11 winkeliersverenigingen, waarvan de voorzitter 

van iedere winkeliersvereniging zitting heeft in het bestuur van de Stichting. Door het bestuur uit de 

11 voorzitters van de aanwezige winkeliersverenigingen samen te stellen, worden de belangen van 

alle straten evenveel naar voren gebracht, het lijkt echter zeer lastig om 11 voorzitters op één lijn te 

krijgen, een kleiner bestuur zou dan misschien een uitkomst kunnen bieden.  

 

De samenwerking met andere actoren gebeurt in Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht: Het 

Platform Binnenstadsmanagement dat bestaat uit de gemeente, Dordrecht Marketing, Stichting 

Centrummanagement Dordrecht, Centrale Vereniging Ambulante Handel, DOV (Dordtse 

Ondernemers Vereniging ) en de Kamer van Koophandel. Dit platform wil de positie die de 

binnenstad de afgelopen jaren heeft verworven behouden en verder uitbreiden. Hierin wordt 

uitvoering gegeven aan het convenant dat is afgesloten met betrekking tot het Ondernemersfonds. 

Dit fonds wordt ieder jaar aangevuld door een reclameheffing, hier is voor gekozen om free-riders 

tegen te gaan.  

Men is tevreden over de samenwerking, de lijnen zijn kort en de samenwerking in het platform 

verloopt redelijk goed.  Dit platform, is net als in Den Bosch van een minder formele aard dan van 

centrummanagementorganisaties in bijvoorbeeld Maastricht of Arnhem.  

 

9.8 Groningen 

In de stad Groningen heeft men twee jaar geleden een ondernemersfonds opgesteld, dit fonds 

wordt jaarlijks aangevuld op basis van een toeslag op de OZB voor alle niet-woningen in de 

gemeente (daarnaast vult de gemeente het fonds jaarlijks aan met een subsidie). Vijf 

ondernemersverenigingen hebben de mogelijkheid om aanspraak te doen op dit fonds, één 

daarvan, Groningen City Club (GCC) is de belangenbehartiger van de ondernemers in de 

binnenstad van Groningen.  

In 2002 is het convenant voor de binnenstad vernieuwd, dit convenant is de leidraad voor 

ontwikkelingen in de binnenstad. Eén keer per jaar is er een bijeenkomst waar alle wethouders, 

GCC, Marketing Groningen en de politie aanwezig zijn en waar het beleid voor het komende jaar 

wordt afgestemd.  

Daarnaast is er iedere twee maanden een stuurgroep overleg tussen GCC, Marketing Groningen 

en de wethouder en is er maandelijks een binnenstadsoverleg, waar de coördinator binnenstad 

voor de gemeente Groningen (dienst EZ/RO) voorzitter van is, hier wordt de uitvoering van 

projecten geregeld.  

Er is dus geen centrummanager die uitvoert, deze is er niet omdat men de meerwaarde er niet van 

ziet. Op dit moment werkt deze manier van samenwerking gewoon erg goed. Daarnaast is GCC 

een redelijk professioneel orgaan, waar de voorzitter bijvoorbeeld voor een gedeelte van de week 

betaald wordt.  

Men is begonnen aan het Ondernemersfonds omdat, vooral de grotere ketens, zich terugtrokken uit 

de verenigingen, dan wel niet wilde betalen voor bijvoorbeeld kerstverlichting. Zij profiteren er 

echter wel van, om dit tegen te gaan is de opslag op de OZB ingevoerd.  

Het bestuur van de GCC bestaat uit mensen die zelf werken bij grotere ondernemers: als DTZ 

Zadelhoff, Randstad, V&D en ABN AMRO. Echter onder de GCC zijn straataanspreekpunten 

ingesteld, waar vaak wel de kleinere ondernemer erg actief is. 
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Ieder jaar wordt er een jaarprogramma opgesteld voor de binnenstad, speerpunten zijn dit jaar: 

evenementen, tram, Forum, Oostwand, Koopzondagenbeleid (16x per jaar), Infrastructuur, 

Parkeren, Fietsbeleid (Ruimte voor de binnenstad).  

Men zet sterk in op de Economisch Toekomst van de Binnenstad, speerpunten zijn het 

terrassenbeleid, waar men ruimhartiger gaat worden aan de eisen voor terrassen, echter 

toevoegen van extra terrassen is niet het beleid. Daarnaast is het fietsbeleid een belangrijk 

speerpunt, het centrum stroomt vol met fietsen iedere dag, ze worden overal geparkeerd en de 

openbare ruimte wordt er niet fraaier op.  

Men is dus echt opzoek naar de balans in de openbare ruimte: minder fietsen, grotere (kwalitatief 

betere) terrassen.  

Daarnaast wil men graag de weekmarkt, die nu op de Vismarkt en Grote Markt plaatsvindt, 

bundelen op de Vismarkt, waardoor de Grote Markt vrijkomt voor evenementen in de binnenstad. 

Op dit moment is het erg lastig om op de Grote Markt evenementen te organiseren, omdat de 

weekmarkt plaats moet vinden.  

Een voordeel van samenwerking tussen de gemeente en GCC is bijvoorbeeld het Servicepunt 

Detailhandel, een loket dat zonder de GCC niet was gestart. Dit loket helpt ondernemers in de 

binnenstad. Het is een centraal aanspreekpunt voor onder andere de vergunning verleningen. 

De gemeente Groningen vind promotie van de stad erg belangrijk, dit lukt ze ook erg goed. Het 

motto: er gaat niets boven Groningen, is erg bekend en heeft als groot voordeel dat het de hele 

stad/regio promoot. Ook in de stad merk je dit erg goed, er wordt een eenduidig beleid gevoerd 

over aankleding en promotie in de straten, waardoor het “merk” Groningen wordt promoot en niet 

iedere straat voor zichzelf gaat promoten.  

 

9.9 Leeuwarden 

Drie jaar geleden is het Leeuwarden Ondernemers Fonds opgericht (LOF), waarna ook het 

centrummanagement is opgericht. Het Binnenstads Management Leeuwarden (BML) wordt 

uitgevoerd door een centrummanager.  

Men is een samenwerking begonnen, doordat het verbeteren van de collectieve voorzieningen 

lastig was. De gemeente draagt niet bij aan het ondernemersfonds. Het komt vanuit de gehele 

gemeente, via de opslag op OZB voor alle niet-woningen. 

  

In Leeuwarden zijn vele ondernemersverenigingen actief, hier wilde men een taak bij het 

centrummanagement leggen: meer organisatie van de ondernemers. Doordat 

ondernemersverenigingen geheel bestaan uit vrijwilligers, is het lastig om hier uitvoerende taken 

aan te geven.  

Het tegengaan van leegstand is een van de belangrijkste punten voor het centrummanagement. Dit 

is echter een lange termijn visie, waarin men probeert om vooral in de aanloopgebieden leegstand 

tegen te gaan.  

De gemeente is ook erg actief, zo is Leeuwarden nu de 5e evenementenstad van Nederland, en 

strijd men mee voor de Culturele Hoofdstad 2018. 

Op dit moment is echter Beste Binnenstad 2015 het speerpunt voor de stad en het 

centrummanagement. Zo is men bezig met het Nieuwe Winkelen: een dekkend wifi-netwerk in de 

binnenstad en een groot aanbod op internet van de diverse winkels aanwezig in de binnenstad zijn 

hierin speerpunten.  

Het overleg van het centrummanagement richt zich op: Gemeentelijk beleid;  Coördinatie en 

afstemming;  Financiën. 

 

De gemeente laat vele evenementen toe in de stad, echter de kwalitatieve grondslag van de 

evenementen vind men minder van belang. Als er plek is op de agenda, wordt het toegelaten 

zonder de kwaliteit te beoordelen. Iets dat velen  
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9.10 Algemene aandachtspunten 

Tijdens de diverse interviews is duidelijk geworden dat de formele indeling van de stichtingen of 

verenigingen eigenlijk ondergeschikt is aan minder tastbare begrippen als vertrouwen. Het hebben 

van een centrummanager wordt door vele steden als iets positiefs gezien dan wel iets gewenst. 

Echter de vrijwilligers, de voorzitters van winkeliersverenigingen en dergelijke, zijn misschien nog 

wel belangrijker. Zij hebben de korte lijn naar de ondernemers in de straat. Zij moeten dit echter in 

hun vrije tijd doen, waardoor de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid minder zijn.   

Een goede communicatie, vooral op informele wijze, zorgt er voor dat er snel en adequaat ingrepen 

kan worden in bijvoorbeeld het beleid van de gemeente.  

Het is opvallend dat vele voorzitters van ondernemersverenigingen aangeven dat de tijd die zij in 

de vereniging steken eigenlijk ondoenlijk is, zeker omdat men dus onbetaald werk verricht. Een 

oplossing hiervoor ligt niet zomaar voor de hand, aangezien het betalen van een voorzitter vaak 

niet mogelijk is, de contributie zal dan veel te hoog worden, waardoor er ondernemers zullen 

weglopen uit de vereniging.  

Daarnaast wordt door vele ondernemers het functioneren van de overheden niet altijd als even 

positief gezien. Vaak is het contact met de direct verantwoordelijke wel regelmatig, maar de 

communicatie onderling binnen de gemeentes (tussen de diverse afdelingen) laat vaak de wensen 

over, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat men de koopzondagen wil uitbreiden, dienst Economische 

Zaken dit ook steunt en het een goed idee vindt om ook de monumenten in de binnenstad open te 

stellen, de communicatie intern loopt daarna niet goed. Monumentenzorg weet niks van het plan af 

en dienst Communicatie ook niet, waardoor er bijvoorbeeld geen aandacht wordt besteed aan de 

openstelling van deze monumenten.  

 

9.11 Conclusie 

De onderzochte historische binnensteden laten een divers beeld zien aan aanwezige 

samenwerkingsvormen. Na de diverse interviews kan er geconcludeerd worden dat Groningen, 

Breda, Nijmegen en Dordrecht geen centrummanager hebben. Daarnaast heeft Alkmaar wel een 

centrummanager, maar geen centrummanagementorganisatie in een vorm die meer doet dan 

alleen promotie van de binnenstad.  

Wat opvalt in de steden zonder manager is de wens van de gemeenten Breda en Nijmegen om er 

wel een aan te stellen, terwijl deze wens ontbreekt in Groningen en Dordrecht. Groningen heeft 

bijvoorbeeld geen behoefte aan een centrummanager doordat de voorzitter van de 

ondernemersvereniging in de binnenstad, GCC, gedeeltelijk betaald wordt. Hierdoor zou deze 

voorzitter als een soort vervanger van de centrummanager gezien kunnen worden. 

Verder zijn de meeste centrummanagementorganisaties nog erg jong (minder dan 5 jaar), waar dan 

ook de eerste evaluaties nu plaatsvinden of binnenkort zullen plaatsvinden, opstartproblemen zijn 

er overal wel geweest in meer of mindere mate, echter is men over het algemeen tevreden over de 

samenwerking.  
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10 Conclusies en aanbevelingen 

Ter afronding van dit onderzoek worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Eerst 

wordt de doelstelling herhaald die opgesteld is bij de aanvang van dit onderzoek: 

Aan deze doelstelling is in dit onderzoek voldaan, in dit laatste hoofdstuk zal dit verder worden 

toegelicht. De conclusies worden beschreven aan de hand van de theoretische- en de 

praktijkanalyse, hierin zijn de antwoorden van de deelvragen verwerkt. De meerwaarde van dit 

onderzoek wordt vooral duidelijk in de praktijkanalyse, waarbij de rol van de diverse actoren 

besproken wordt. Hierna zal er een aanbeveling gedaan worden over de ‘ideale’ manier van 

samenwerking in binnensteden, volgend uit de confrontatie tussen de praktijkanalyse en de 

literatuur. Het uitgevoerde onderzoek is niet alles omvattend, waardoor er aanvulling mogelijk zijn, 

deze worden als aanbeveling voor nader onderzoek meegegeven.  

 

10.1 Theoretische inleiding 

De historische binnenstad is een complex gebied waarin samenwerking onontbeerlijk is om doelen 

te bereiken. Doordat er op dit moment in vele steden verschillende opvattingen bestaan over 

samenwerken staat in dit onderzoek de volgende vraagstelling centraal: 

Om een antwoord te formuleren op deze vraagstelling is er allereerst gestart met een 

literatuuronderzoek om te bepalen welke actoren de meeste invloed hebben op het functioneren 

van de detailhandel in binnensteden. Uit deze literatuurstudie volgt dat de belangrijkste actor in de 

binnenstad de consument is: de consument bepaald uiteindelijk of een binnenstad succesvol is. De 

consument zorgt namelijk voor de bestedingen en bepaald de tijdsduur dat men verblijft in de 

binnenstad.  

Daarnaast is er nog een aantal actoren actief met betrekking tot de detailhandel in de binnenstad, 

namelijk: de gemeente, ondernemers (onder andere winkeliers en horeca), ontwikkelaren en 

beleggers. Waarbij de ontwikkelaren alleen van toepassing zijn bij nieuwe vastgoedontwikkelingen 

in de binnenstad. Deze actoren dienen samen te werken om invloed uit te kunnen oefenen op 

endogene factoren. Endogene factoren zijn factoren waarop een actor actief kan sturen om zo de 

binnenstad meer concurrerend te maken. Deze factoren kunnen ingedeeld worden op het gebied 

van commercieel, functioneel, fysiek, locatie, omgeving en vastgoed. Deze invloed op de endogene 

factoren komt vaak tot uitdrukking middels de alliantietheorie. De alliantietheorie gaat uit van een 

samenwerkingsverband tussen een of meerdere onafhankelijke ondernemingen, met als criteria: 

 Een gezamenlijk doel; 

 Gezamenlijke risico’s en opbrengsten; 

 Regelmatige daadwerkelijke samenwerking 

 Gezamenlijke besluitvorming 

De samenwerkingsvorm dient georganiseerd te worden, dit kan middels een regulier overleg, een 

convenant of door een juridisch rechtspersoon (stichting of cv/bv). In deze samenwerkingsvorm 

wordt bepaald welke factoren in de binnenstad aandacht verdienen, waarna deze factor verbeterd 

kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de binnenstad aantrekkelijker wordt om te bezoeken. Deze 

Het inzichtelijk maken van de samenwerkingsvormen die het functioneren van retail 

functies in de binnenstad versterken, teneinde aanbevelingen te kunnen doen aan actoren 

die betrokken zijn bij het functioneren van de binnenstad.  

Hoe kunnen actoren samenwerken om het functioneren van retail functies in de binnenstad 

te versterken? 
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verbeteringen dient men via projecten te bewerkstelligen. Deze projecten kan men improviserend, 

planmatig of routinematig aanpakken. Uit de literatuurstudie komt het volgende model naar voren:   

 
Figuur 1.1: Conceptueel model  

 

10.2 Inhoud Centrummanagement 

Naar aanleiding van de praktijkanalyse (middels diepte-interviews en data-analyse), kan er 

geconcludeerd worden dat het conceptueel model dat volgt uit de theoretische analyse niet 

allesomvattend is. Uit de praktijkanalyse blijkt namelijk dat de financiering een belangrijk onderdeel 

is van de centrummanagementorganisatie, waar dit in de theoretische analyse niet als speerpunt is 

aangegeven. Hierdoor is het definitieve model veranderd ten opzichte van het conceptueel model, 

dit model ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 1.2: Definitief model 

 

10.2.1  Theorie samenwerking 

De theoretische kennis over de manier van samenwerking is vaak afwezig in de onderzochte 

binnensteden. De oorzaak hiervan ligt vaak in het verleden, waar de historie en vroegere 

samenwerkingsvormen geregeld ten grondslag liggen aan de huidige samenwerkingsvormen in de 

binnenstad. Groningen is een goed voorbeeld van deze historische groei, deze stad heeft geen 

centrummanager, maar wel een voorzitter van de ondernemersvereniging die betaald wordt, dit is 

zo historisch gegroeid, men is hier erg tevreden over en zien dus niet de noodzaak om een 

centrummanager aan te stellen. 

Er kan wel geconcludeerd worden dat de waarden die centraal staan (het gezamenlijk aanpakken 

van projecten) in de alliantie theorie van toepassing zijn in de praktijk, waardoor de alliantie theorie 

een goede basis is voor een samenwerking in binnensteden.  
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10.2.2 Organisatie 

De organisatie van centrummanagementorganisaties verloopt middels een convenant dan wel een 

stichting. Waarbij de stichting een nieuwe rechtspersoon is en een convenant alleen een afspraak. 

Het voordeel van een stichting is het juridisch formele karakter, waardoor er een bestuur en een 

raad van toezicht dan wel raad van advies aangesteld kan worden en deze formeel kan worden 

opgenomen in de statuten.  

 

10.2.3 Management 

De diverse projecten die uitgevoerd dienen te worden om de factoren, die van invloed zijn op het 

presteren van de binnenstad, te verbeteren worden aangepakt middels een projectmanagement 

dan wel via routine. Waarbij routine wordt toegepast bij terugkomende projecten als de 

kerstverlichting. Er wordt een draaiboek gemaakt, dat jaarlijks de leidraad is bij het regelen van de 

kerstverlichting. Bij nieuwe projecten, werkt men echter via projectmanagement. De 

centrummanager stuurt dit nieuwe project aan, waarbij er allereerst een plan van aanpak opgesteld 

dient te worden. Dit plan van aanpak is van belang om de voortgang van het project te monitoren.   

 

10.2.4 Financiering 

Uit de literatuurstudie en de diepte-interviews kan geconcludeerd worden dat de financiering van 

een centrummanagementorganisatie dikwijls verloopt via een ondernemersfonds. Dit 

ondernemersfonds kan op diverse manieren worden gefinancierd: bijvoorbeeld door toepassing van 

een toeslag op de OZB-belasting, reclameheffing of de BIZ-regeling. Het eventueel aanvragen van 

een BIZ is in vele onderzochte steden aan de orde geweest, echter deze is maar in enkele steden 

verder behandeld. Belangrijke redenen om van een BIZ af te zien zijn de strenge eisen waar men 

aan moet voldoen voordat men kan starten (deelnamepercentage ondernemers) en de relatief korte 

looptijd van de BIZ (10 jaar is voor de meeste gemeenten een te korte tijdsperiode).  

De interviews hebben duidelijk gemaakt dat het vaak niet duidelijk is voor de ondernemers hoe de 

financiering van een ondernemersfonds dan wel centrummanagementorganisatie tot stand komt, dit 

moet transparanter: zo moet men duidelijk maken hoe de financiering wordt verkregen en waar 

deze voor wordt ingezet. In Maastricht heeft men dit wel goed aangepakt, door middel van een 

boekje met de doelen van het centrummanagement waarbij ook de baten en kosten zijn 

opgenomen. Daarnaast kent het aanvragen van subsidie bij het ondernemersfonds ook geregeld 

problemen, zo is het maken van meerjarige afspraken met leveranciers van bijvoorbeeld 

kerstverlichting (een van de grootste jaarlijkse kostenposten) is in sommige gevallen niet mogelijk, 

doordat men ieder jaar opnieuw een aanvraag moet indienen bij het ondernemersfonds. Dit zorgt 

aan de ene kant voor een extra controle over de uitgaven, aan de andere kant zorgt dit ook voor 

hogere kosten.  

Ook de looptijd tot het starten van het daadwerkelijke fonds is erg lang (diverse jaren). In een 

aantal steden vond de gemeente het echter zo belangrijk dat het centrummanagement eerder kan 

starten, dat men de financiering de eerste jaren heeft overgenomen. Dit heeft een aantal voordelen, 

zo start het fonds sneller en kunnen er eerder resultaten verwacht worden, daarnaast geeft de 

gemeente hiermee een signaal af aan de ondernemers dat de binnenstad erg belangrijk is voor de 

gemeente. 

  

10.2.5 Algemene opmerkingen 

Opvallend in vele interviews was dat men moeilijk behaalde successen door samenwerking in een 

centrummanagementorganisatie die niet behaald zouden zijn zonder deze organisatie kon 

opnoemen. Dit wijst er wellicht op dat monitoring van de voortgang en evaluatie van de 

centrummanagementorganisatie niet goed verloopt, dan wel niet goed uitgedragen wordt. Hier zal 

meer aandacht aan besteed moeten worden, waardoor de tevredenheid en wellicht de participatie 

van ondernemers zal stijgen. 
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In dezelfde lijn is het voor ondernemers vaak ook niet duidelijk welke organisatie nu waar 

verantwoordelijk voor is (zo zijn er ondernemersverenigingen, diverse winkeliersverenigingen, een 

centrummanagementorganisatie, een stichting promotie binnenstad en diverse andere 

verenigingen actief). Zeker voor ondernemers die niet actief betrokken zijn is dit een grote drempel. 

Door duidelijker te maken welke organisatie verantwoordelijk is voor welke facetten zou de 

participatie van ondernemers wellicht stijgen. Het afbakenen van de plichten van een vereniging in 

de binnenstad voorkomt daarnaast ook onderlinge strijd tussen bijvoorbeeld een 

centrummanagementorganisatie en ondernemersverenigingen. Vaak is het niet duidelijk, wie nu 

bijvoorbeeld een project moet oppakken, waardoor er gesteggel kan ontstaan.  

 

10.3 Rollen in centrummanagement 

10.3.1 Gemeente 

De gemeente is een van de belangrijkste actoren in de binnenstad, zo heeft de gemeente in 

meerdere gevallen een vervroegde start van de centrummanagementorganisatie mogelijk gemaakt 

(zie hiervoor 1.2.4 financiering). Daarnaast heeft de gemeente ook een belangrijke taak bij het 

innen van de gelden voor het ondernemersfonds, zowel de reclamebelasting als de opslag op de 

OZB heffing zijn een gemeentelijke belasting. 

Doordat de gemeente zorgt voor de financiële inbreng van de organisatie dient men ook een 

toezichthoudende rol te vervullen, daardoor is een rol in de Raad van Toezicht dan wel Raad van 

Advies van een centrummanagementorganisatie een ideale rol voor de gemeente. Een rol in het 

bestuur van een centrummanagementorganisatie, door bijvoorbeeld de wethouder, wordt 

afgeraden. De wethouder committeert zich dan aan de organisatie, waardoor hij wellicht 

verantwoording moet af leggen aan het college voor besluiten die in de 

centrummanagementorganisatie zijn genomen.  

 

10.3.2 Winkelier 

De winkeliers zijn vaak verenigd in diverse, in de binnenstad actieve, straatverenigingen, 

winkeliersverenigingen en ondernemersverenigingen. Opvallend is de lage deelnamegraad van 

filiaalbedrijven aan deze verenigingen. Redenen hiervoor zijn vooral gelegen in het beleid van het 

concern/hoofdkantoor. Zo worden er geen financiële middelen vrijgemaakt en wordt het niet 

verplicht om deel te nemen. Om samen te kunnen werken in de binnenstad zijn deze grotere 

partijen echter wel van groot belang, een wijziging in deze visie is dan ook nodig. Ondanks de 

terughoudendheid van de filiaalbedrijven is het ledenaantal van de diverse verenigingen meestal 

hoog, maar de actieve deelname is erg laag. Men is dus wel snel lid (vaak lage contributie) maar 

denkt niet mee met de vereniging, waardoor het steeds op de schouders van een paar vrijwilligers 

terechtkomt.  

De kleine zelfstandige ondernemer is meestal bereid om deel te nemen aan een vereniging, maar 

men wil dan wel resultaat zien in de ‘eigen’ straat. Een kleine zelfstandige heeft vaak ook extra 

profijt van een samenwerking, zo wordt er veel ingezet op het Nieuwe Winkelen, een belangrijk 

onderdeel hiervan is een website met informatie over de binnenstad. Het zelf onderhouden van een 

website is vaak niet te doen voor een kleine zelfstandige, door dit gezamenlijk aan te pakken is 

men echter wel te bereiken via het internet. 

Uit de interviews blijkt dat de meeste actoren het erg waardevol vinden dat er straatverenigingen 

actief zijn in de binnenstad, dit doordat de straatvereniging dicht bij de winkelier staat en als eerste 

aanspreekpunt kan dienen bij problemen dan wel ideeën van een winkelier.  

 

10.3.3 Horeca 

Het is erg positief dat de horeca (vaak van oudsher) goed georganiseerd is in een stad, dit door 

onder andere de lokale afdeling van Koninklijk Horeca Nederland. Daarnaast is de horeca ook erg 

belangrijk voor de recreatiefunctie in een stad, zo verhogen zij de verblijfsfunctie van een stad. Dit 
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belang ziet de horeca zelf ook in, waardoor men vaak deelneemt aan 

centrummanagementorganisaties, dit wordt door alle partijen als positief beoordeeld. 

10.3.4 Beleggers 

Beleggers van commercieel vastgoed in de binnenstad verenigen zich meestal middels een 

Verenigingen van Eigenaren van Commercieel Vastgoed Binnenstad. Deze verenigingen van 

eigenaren zijn niet altijd actief in centrummanagementorganisaties. De redenen hiervoor zijn niet 

geheel duidelijk geworden uit de interviews en literatuurstudie, wellicht heeft de samenstelling van 

de VVE hier invloed op, dan wel de afwezigheid van vele beleggers in een VVE. Echter in de 

steden waar men wel actief deelneemt aan de centrummanagementorganisatie wordt dit als positief 

ervaren, hierdoor kan er geconcludeerd worden dat de beleggers zeker een meerwaarde hebben in 

de organisatie.  

Hoewel verenigingen van eigenaren vaak afwezig zijn in centrummanagementorganisaties vinden 

vele beleggers samenwerking in de binnenstad wel belangrijk, doordat zij in huurcontracten 

opnemen dat een huurder bijvoorbeeld verplicht is om deel te nemen aan een winkeliersvereniging. 

Dit is erg positief, maar zou eigenlijk onnodig moeten zijn; men zou dit vrijwillig moeten doen als 

winkelier. 

Beleggers nemen wel vaak deel aan een Vastgoedoverleg. In vele steden is leegstand een groot 

issue, in het Vastgoedoverleg (waarin beleggers, makelaars en anderen deelnemen) wordt er 

gezocht naar een invulling voor leegstaande panden. In steden als Nijmegen heeft dit erg 

succesvol uitgewerkt, door bijvoorbeeld het aanleggen van een database met daarin 

geïnteresseerden die tijdelijk goedkope ruimte zoeken (zoals kunstenaars). Het starten van een 

Vastgoedoverleg in steden waar dit nog niet aanwezig is, wordt dan ook aanbevolen.  

 

10.3.5 Kamer van Koophandel 

De Kamer van Koophandel heeft een meerwaarde als men een zetel in de Raad van Advies dan 

wel Raad van Toezicht van een centrummanagementorganisatie invult. De meerwaarde zit hem 

vooral in de kennis en onderzoekscapaciteit van de Kamer van Koophandel.  

Echter, niet in alle steden en gebieden van Nederland focust de Kamer van Koophandel zich op de 

binnenstad, positieve uitzonderingen zijn de KvK regio Eindhoven en de KvK Arnhem-Nijmegen. 

Ook het toekomstige beleid van de Kamer van Koophandel op dit punt is vrij ongewis, vanuit de 

overheid moet de Kamer van Koophandel zich gaan richten op topsectoren, de binnenstad behoort 

hier niet toe. Het is echter duidelijk dat de actoren in steden, waar de Kamer van Koophandel erg 

actief is op het gebied van centrummanagement, dit als een meerwaarde zien. Behoud hiervan en 

uitbreiding naar de andere binnensteden is gewenst, maar waarschijnlijk dus niet mogelijk.  

 

10.3.6 VVV/Stichting Promotie 

In vele onderzochte steden is er een stichting aanwezig die zich bezig houd met de promotie van 

de stad. Doordat een van de belangrijkste punten van een centrummanagementorganisatie de 

promotie van de binnenstad is, is het van belang dat deze stichting promotie deel neemt aan de 

centrummanagementorganisatie. Daarnaast is de VVV een landelijke organisatie die in iedere stad 

aanwezig is om bezoekers van de binnenstad te informeren, dit doet men meestal in samenwerking 

met de stichting promotie. Waar de stichting promotie niet aanwezig is in de stad, kan de VVV de 

rol van de stichting promotie overnemen in de samenwerking. 

 

10.3.7 Centrummanager 

Uit de interviews met onder ander ondernemers en ambtenaren kan een rolbeschrijving voor de 

centrummanager geconcludeerd worden. Zo is de rol van motivator/initiatiefnemer een van de 

belangrijkste rollen voor een centrummanager. Zo moet de centrummanager nieuwe initiatieven 

starten, anderen enthousiasmeren om deel te nemen en ervoor zorgen dat dit in de toekomst wordt 

voortgezet. Zo start men in Maastricht een project op, waarna er bij tevredenheid dit project wordt 
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vormgegeven in een vereniging, waardoor het gewaarborgd is dat het project jaarlijks terug kan 

keren. 

Vaak werkt de centrummanager niet alleen, maar heeft hij de beschikking over een secretariaat (in 

vele gevallen een secretariaat dat ook wordt ingezet bij andere organisaties als de evenementen- 

of promotievereniging). Over dit secretariaat heeft hij de leiding, hij dient ze aan te sturen en is 

verantwoordelijk voor de resultaten. Om de doelstellingen te halen heeft de centrummanager 

jaarlijks een aanzienlijk budget (een budget tussen de €300.000 en de €500.000 komt vaak voor) 

nodig. Uitgaven bestaan uit vaste lasten (onder andere huisvesting, salaris en kosten voor het 

secretariaat), daarnaast jaarlijks terugkerende projecten (zoals kerstverlichting) en financiering voor 

specifieke projecten.  

Het voordeel van een centrummanager is dat deze aangesteld wordt met als doel de 

samenwerking in de binnenstad te stimuleren, hiervoor wordt hij betaald. In de onderzochte 

casussen wordt hij geacht tussen de twintig en zesendertig uur beschikbaar te zijn per week. 

Twintig uur lijkt ook het minimum om de vele projecten te kunnen begeleiden. Men is vaak tevreden 

over het hebben van een centrummanager, zeker omdat een centrummanager taken uit handen 

kan nemen van bijvoorbeeld een voorzitter van een ondernemersvereniging. Die in de meeste 

gevallen vrijwillig deze functie bekleed en hier geen vergoeding voor ontvangt, waardoor deze veel 

minder projecten kan opstarten dan iemand die ervoor wordt ingehuurd. 

 

10.4 Aanbevelingen 

10.4.1 Aanbeveling voor het samenwerken in een binnenstad 

Naar aanleiding van dit onderzoek kan er worden aanbevolen om onderstaande figuur aan te 

houden bij het opstarten van een nieuwe centrummanagementorganisatie dan wel bij het evalueren 

van de huidige samenwerking in de binnenstad. 

  

 
Figuur 1.3: Definitief model 

 

Waarbij de ondernemers samen met de VVE commercieel vastgoed in de binnenstad aangevuld 

met de lokale VVV of Stichting Promotie het bestuur vormen van de 

centrummanagementorganisatie. De Kamer van Koophandel en de gemeente hebben een rol in de 

Raad van Advies. Dit alles is vormgegeven in een stichting op basis van de alliantietheorie. Men 

besluit gezamenlijk een jaarprogramma, waarin diverse projecten dit programma moeten 

ondersteunen. Deze projecten worden onder leiding van een centrummanager opgepakt, waarbij hij 

aanspraak kan maken op een ondernemersfonds dat jaarlijks aangevuld wordt door middel van een 

reclameheffing voor ondernemers in de binnenstad.  
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10.4.2 Verder onderzoek 

Het onderzoek naar samenwerking in binnensteden stopt niet met dit onderzoek, daarom kunnen er 

een aantal aanbevelingen gegeven worden voor verder onderzoek: 

 In dit onderzoek is uitgegaan van de 11 grotere historische binnensteden van Nederland, de 

uitkomsten van dit onderzoek spitst zich dan ook toe tot deze 11, waarbij het interessant kan 

zijn of dit ook bij de kleinere dan wel grotere binnensteden toegepast kan worden. 

 Daarnaast is het niet zeker dat de uitkomsten uit de historische binnensteden op dezelfde 

manier geïnterpreteerd kunnen worden in niet-historische binnensteden als Almere centrum, 

onderzoek naar de verschillen/overeenkomsten zou kunnen duiden of de conclusies uit dit 

onderzoek ook gelden voor de modernere binnensteden. 

 Zoals ook aangegeven in de voorbeelden van centrummanagement in de literatuur staat 

Nederland niet alleen in de ontwikkeling van binnensteden en het centrummanagement, een 

verder onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen met centrummanagement in het 

buitenland lijkt gewenst.  

 In de onderzochte steden was, in het merendeel van de gevallen, een ondernemersfonds 

aanwezig. Dit fonds wordt jaarlijks aangevuld middels reclameheffing dan wel een opslag op de 

OZB. Een verdere analyse over de voor- en nadelen van deze methoden is in dit onderzoek niet 

aan bod gekomen, verder onderzoek hierna (de relatie tussen het ondernemersfonds en het 

centrummanagement) lijkt zeer interessant.  
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Bijlage 1: Winkelgebiedstyperingen 

1.1 Centraal winkelgebied  

Het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats wordt aangeduid als centraal winkelgebied. 

Binnen de database van Locatus worden zes centrale winkelgebieden onderscheiden (Locatus, 

2012): 

 

1.1.1 Binnenstad           meer dan 400 winkels 

In feite gaat het hier om de top-17 winkelgebieden van Nederland, waarvan de binnensteden van 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht een onderdeel vormen. 

 

1.1.2 Hoofdwinkelgebied Groot      200-400 winkels 

Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten 

in de detailhandel bedraagt 200 tot 400 winkels. Voorbeelden zijn Bussumcentrum of Delft-centrum. 

 

1.1.3 Hoofdwinkelgebied Klein       100-200 winkels 

Een hoofdwinkelcentrum is het grootste winkelgebied in de woonplaats. Het aantal verkooppunten 

in de detailhandel bedraagt 100 tot 200 winkels. Voorbeelden zijn Franekercentrum of Putten-

centrum. 

 

1.1.4 Kernverzorgend winkelgebied Groot   50-100 winkels 

Een kernverzorgende centrum groot is het grootste winkelgebied in een woonplaats. Het gaat hier 

om centra met minder dan 100, maar meer dan 50 winkels in de detailhandel. 

 

1.1.5 Kernverzorgend winkelgebieden Klein  5-50 winkels 

Een kernverzorgende centrum klein is het grootste winkelgebied in een woonplaats. In dit geval 

gaat het om centra met maximaal 50 verkooppunten in de detailhandel. 

 

1.1.6 Kernverzorgend supermarktcentrum  3-4 winkels 

Dit is een winkelconcentratie die het grootste winkelgebied in een woonplaats is en 3 of 4 

winkels heeft waaronder in ieder geval 1 supermarkt van 500 m² wvo of meer. 

 

1.2 Ondersteunende winkelgebieden 

Naast één centraal winkelgebied kunnen in een woonplaats een of meerdere ondersteunende 

winkelgebieden worden onderscheiden. Binnen de categorie "ondersteunende winkelgebieden" 

worden de volgende zes type winkelgebieden onderscheiden: 

 

1.2.1 Stadsdeelcentrum         meer dan 50 winkels 

Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling op een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum. 

Bovendien is hier het merendeel van het centrum planmatig ontwikkeld. Voorbeelden van 

stadsdeelcentra zijn Amsterdam-Osdorpplein of Nijmegen-Dukenburg. 

 

1.2.2 Binnenstedelijke winkelstraat    > 50 winkels 

Ook hier gaat het om ondersteunende winkelgebieden van meer dan 50 winkels maar in 

tegenstelling tot de stadsdeelcentra zijn deze winkelgebieden niet planmatig ontwikkeld maar 
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de winkelstraten in grote steden. Voorbeelden zijn de Steenstraat in Arnhem, 

Amsterdamsestraatweg Utrecht en de Overtoom in Amsterdam. 

 

 

1.2.3 Wijkcentrum (groot)        25- 50 winkels 

Een groot wijkcentrum bestaat naast een binnenstad of een hoofdwinkelcentrum en heeft 

minder winkels dan een stadsdeelcentrum. 

 

1.2.4 Wijkcentrum (klein)         minder dan 25 winkels 

Deze centra hebben een specifiek ondersteunende functie. Tot een klein wijkcentrum worden 

enerzijds winkelconcentraties gerekend met 5 tot 10 winkels en 2 of meer supermarkten. Anderzijds 

worden hiertoe winkelgebieden met 10 tot 25 winkels in de detailhandel gerekend. 

 

1.2.5 Buurtcentrum 

Dit is een winkelconcentratie met minimaal 5 winkels en maximaal 9 winkels in de detailhandel. 

Daarnaast is er een of geen supermarkt in dit type winkelgebied aanwezig. 

 

1.2.6 Supermarktcentrum 

Dit is een winkelconcentratie met 3 of 4 winkels waaronder in ieder geval 1 supermarkt van 500 m² 

wvo of meer. 

 

1.3 Overig 

Onder de categorie 'overig' worden grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden 

verstaan: 

 

1.3.1 Grootschalige concentratie 

Concentratie van 5 of meer verkooppunten in de detailhandel met een gemiddeld 

winkelverkoopvloeroppervlak per winkel van minimaal 500 m2. Het aanbod moet minimaal voor 

50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van het winkelverkoopvloeroppervlak van 

het betreffende winkelgebied zich richt op de branches "dier en plant", "bruinen witgoed", "fietsen- 

en autoaccessoires", "doe-het-zelf" of "wonen". 

 

1.3.2 Speciaal winkelgebied 

Winkelgebieden die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden aangemerkt als 

speciaal winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of winkelgebieden met 

een speciaal thema. Designer Outlet Center in Roermond, Stationsplein Breda en Luchthaven 

Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze categorie opgenomen. 

 

Alle verkooppunten die buiten een van deze concentraties vallen, worden tot de verspreide 

bewinkeling gerekend. 

 

Bron: Locatus, 2012 
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Bijlage 2: Theorieën over samenwerking 

2.1 Economisch perspectief 

In dit overzicht van economische theorieën over samenwerking wordt een selectie uit de ‘economic 

perspectives’ van Child, Faulkner en Tallman (2005) gemaakt. Binnen het economisch perspectief 

worden de volgende theorieën behandeld: 
 market power theory 
 transaction costs economics 
 agency theory 
 resource based theory / resource dependency theory 
 transaction value 
 mededinging 

Market power theory 
 verbeteren van de strategische positie; door samenwerking versterken van de strategische 

positie qua productportfolio, marktbereik, geografische positie 
 macht ontwikkelen; bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde 

partijen 
 reduceren en delen van risico’s; onzekerheidsreductie 
 jezelf mede door coöpetitie beschermen tegen competitie.  

Transaction costs economics 
 schaalvoordelen bereiken; 
 door samenwerken efficiency en rationalisatie realiseren; 
 op zoek gaan naar de laagst mogelijke transactiekosten. 

Agency theory 
 macht ontwikkelen; bundelen van krachten om samen machtiger te staan ten opzichte van 

derde partijen; 

 reduceren en delen van risico’s; onzekerheidsreductie. 

Resource-based theory / Resource dependence theory 
 Innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld;  
 Toegang tot resources zekerstellen, waaronder de uitwisseling van technologie; 
 Versnellen van de toegang tot markten. 

Transaction value theory 
 innoveren; door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld en kan  
er waarde worden gecreëerd; 

 gebruikmaken van aanvullende competenties van partners in de waardeketen; 
 overwinnen van investeringsbelemmeringen (o.a. door publieke regelgeving). 

Invalshoek mededinging 
 macht ontwikkelen; bundelen van krachten ten opzichte van derden; reduceren en delen 

van risico’s. 

2.2 Organisatorisch perspectief 

In dit overzicht van organisatorische invalshoeken voor samenwerking wordt een selectie uit de 

‘managerial and organizational perspectives’ van Child, Faulkner en Tallman (2005), en het 
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organisatiekundige en het bedrijfskundige perspectief uit het themanummer van M&O over 

ondernemen in allianties en netwerken (Boonstra, 2007) gemaakt. De volgende theorieën worden 

behandeld: 
 Strategic management theory,  
 sociale netwerktheorie,  
 resource dependence perspective,  
 verwerven van resources door leren,  
 speltheorie,  
 alliantietheorie. 

Strategic management theory  
 verbeteren van de strategische positie: door samenwerking versterken van de strategische 

positie betreffende productportfolio, marktbereik, geografische positie; 
 macht ontwikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde 

partijen; 

 reduceren en delen van risico’s: onzekerheidsreductie; jezelf beschermen tegen 
competitie mede door samenwerking met concurrenten (coöpetitie);  

 gebruikmaken van aanvullende competenties van partners in de waardeketen. 
 

Sociale netwerktheorie 
 leren van en met partners door kennis en ervaring uit te wisselen; 
 innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld;  
 toegang tot resources zekerstellen, waaronder de uitwisseling van technologie. 

 

Resource dependence perspective  
 Gebruik van macht 
 Mensen als belangrijkste resource te motiveren 
 Onderhandelingen en afspraken tussen organisaties en externe stakeholders of partners 

over noodzakelijke resources in de verwachting dat dit leidt tot waardevolle opbrengsten. 

Het verwerven van resources door leren 
 verbeteren van de strategische positie: door samenwerking versterken van de strategische 

positie betreffende productportfolio, marktbereik, geografische positie; 
 macht ontwikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde 

partijen; 
 innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld;  
 toegang tot resources zekerstellen, waaronder de uitwisseling van technologie. 

Speltheorie  
 Als er sprake is van een eenmalige onderhandeling (zero-sum game), dan is de strategie 

van hard onderhandelen en het onderste uit de kan halen optimaal. Je moet dan wel zeker 
weten dat je de andere partij een volgende keer niet meer tegenkomt of dat je gedrag niet 
bekend wordt aan andere individuen. 

 Bij zero-sum games is de totaalopbrengst nul, immers wat de een wint, verliest de ander. 
Bij non-zero-sum games daarentegen is de uitkomst groter dan nul; iedereen wint met 
deze spelen (win-win). In het eerste geval gaat het om concurrentie (competitief), in het 
tweede om samenwerken. 

Alliantietheorie  
 leren van en met partners door kennis en ervaring uit te wisselen; 
 macht ontwikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde 

partijen; 
 reduceren en delen van risico’s: onzekerheidsreductie; 
 innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld. 
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2.3 Bestuurlijk perspectief 

Allianties zijn niet alleen in het bedrijfsleven van belang, maar ook in zogenoemde 

maatschappelijke markten (Beemer, Camps en Kastelein, 2007). De auteurs gaan in op 

alliantievorming in maatschappelijke sectoren als wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Zij geven aan 

dat de motieven per sector verschillen. Bedrijfskundige benaderingen gaan meer uit van het 

gegeven dat bedrijven er al dan niet voor kunnen kiezen allianties aan te gaan. In bestuurskundige 

concepten is meer sprake van de onvermijdelijkheid van samenwerken.  

 

Ze maken daarbij onderscheid tussen horizontale, verticale en diagonale allianties en stellen dat er 

een trendbreuk plaatsvindt van schaalvergroting naar alliantievorming die te verklaren is uit de 

transitie die maatschappelijke sectoren doormaken. De maatschappelijke sectoren moeten immers 

maatschappelijke markten worden die kunnen inspelen op de geïntegreerde, maar ook persoonlijk 

gedifferentieerde vraag van burgers en cliënten.  

 

Management in netwerken 
 innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuwe producten of 

diensten sneller, goedkoper of beter worden ontwikkeld; 
 macht ontwikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan ten opzichte van 

derde partijen; 
 jezelf mede door coöpetitie beschermen tegen competitie; 
 tegemoetkomen aan een appèl en de morele noodzaak (het kan gewoon niet anders); 
 gebruikmaken van aanvullende competenties.  

Publiek-private samenwerking (pps) 
 voldoen aan de verplichting tot samenwerking van overheidswege (‘Gij zult 

samenwerken!’); in een aantal situaties verplicht de overheid door wet- en regelgeving (of 
door politieke druk) daartoe;  

 tegemoetkomen aan een appèl en morele noodzaak (het kan gewoon niet anders); het 
besef dat de echt grote vraagstukken, zoals zorg, veiligheid, armoede, economische 
ontwikkeling en integratie, door geen enkele organisatie alleen kunnen worden opgelost;  

 ‘één gezicht’ voor de omgeving vormen en voldoen aan specifieke klantwensen; met name 
in de publieke omgeving is het devies dat verschillende organisaties moeten 
samenwerken om te voorkomen dat burgers of bedrijven ‘van het kastje naar de muur’ 
worden gestuurd;  

 ketenintegratie realiseren door coördinatie in de keten. 

Bron: Kennisbank Twynstra en Gudde, 2012 
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 Bron: Kennisbank Twynstra en Gudde, 2012 
  

Perspectief Invalshoeken Positieve invloeden

Market pow er theory

• verbeteren van de strategische positie; door samenw erking versterken van de strategische positie 
qua productportfolio, marktbereik, geografische positie
• macht ontw ikkelen; bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde partijen
• reduceren en delen van risico’s; onzekerheidsreductie
• jezelf mede door coöpetitie beschermen tegen competitie. 

Transaction cost economics
• schaalvoordelen bereiken;
• door samenw erken eff iciency en rationalisatie realiseren;
• op zoek gaan naar de laagst mogelijke transactiekosten.

Agency theory
• macht ontw ikkelen; bundelen van krachten om samen machtiger te staan ten opzichte van derde 
partijen;
• reduceren en delen van risico’s; onzekerheidsreductie.

Resource-based theory / resource depence theory

• Innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld; 
• Toegang tot resources zekerstellen, w aaronder de uitw isseling van technologie;
• Versnellen van de toegang tot markten.

Transaction value theory

• innoveren; door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld en kan er w aarde w orden gecreëerd;
• gebruikmaken van aanvullende competenties van partners in de w aardeketen;
• overw innen van investeringsbelemmeringen (o.a. door publieke regelgeving).

Competition
• macht ontw ikkelen; bundelen van krachten ten opzichte van derden; reduceren en delen van 
risico’s.

Strategic management theory

• verbeteren van de strategische positie: door samenw erking versterken van de strategische positie 
betreffende productportfolio, marktbereik, geografische positie;
• macht ontw ikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde partijen;
• reduceren en delen van risico’s: onzekerheidsreductie; jezelf beschermen tegen competitie mede 
door samenw erking met concurrenten (coöpetitie); 
• gebruikmaken van aanvullende competenties van partners in de w aardeketen.

Social netw ork theory

• leren van en met partners door kennis en ervaring uit te w isselen;
• innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld; 
• toegang tot resources zekerstellen, w aaronder de uitw isseling van technologie.

Resource dependance perspective

• Gebruik van macht
• Mensen als belangrijkste resource te motiveren
• Onderhandelingen en afspraken tussen organisaties en externe stakeholders of partners over 
noodzakelijke resources in de verw achting dat dit leidt tot w aardevolle opbrengsten.

Obtaining resources through learning

• verbeteren van de strategische positie: door samenw erking versterken van de strategische positie 
betreffende productportfolio, marktbereik, geografische positie;
• macht ontw ikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde partijen;
• innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld; 
• toegang tot resources zekerstellen, w aaronder de uitw isseling van technologie.

Game theory

• Als er sprake is van een eenmalige onderhandeling (zero-sum game), dan is de strategie van hard 
onderhandelen en het onderste uit de kan halen optimaal. Je moet dan w el zeker w eten dat je de 
andere partij een volgende keer niet meer tegenkomt of dat je gedrag niet bekend w ordt aan andere 
individuen.
• Bij zero-sum games is de totaalopbrengst nul, immers w at de een w int, verliest de ander. Bij non-
zero-sum games daarentegen is de uitkomst groter dan nul; iedereen w int met deze spelen (w in-w in). 
In het eerste geval gaat het om concurrentie (competitief), in het tw eede om samenw erken.

Alliance theory

• leren van en met partners door kennis en ervaring uit te w isselen;
• macht ontw ikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan tegenover derde partijen;
• reduceren en delen van risico’s: onzekerheidsreductie;
• innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld.

Management in netw orking

• innoveren: door aanvullende competenties te gebruiken kunnen nieuw e producten of diensten 
sneller, goedkoper of beter w orden ontw ikkeld;
• macht ontw ikkelen: bundelen van krachten om samen machtiger te staan ten opzichte van derde 
partijen;
• jezelf mede door coöpetitie beschermen tegen competitie;
• tegemoetkomen aan een appèl en de morele noodzaak (het kan gew oon niet anders);
• gebruikmaken van aanvullende competenties.

Public-private partnership

• voldoen aan de verplichting tot samenw erking van overheidsw ege (‘Gij zult samenw erken!’); in een 
aantal situaties verplicht de overheid door w et- en regelgeving (of door politieke druk) daartoe; 
• tegemoetkomen aan een appèl en morele noodzaak (het kan gew oon niet anders); het besef dat de 
echt grote vraagstukken, zoals zorg, veiligheid, armoede, economische ontw ikkeling en integratie, 
door geen enkele organisatie alleen kunnen w orden opgelost; 
• ‘één gezicht’ voor de omgeving vormen en voldoen aan specif ieke klantw ensen; met name in de 
publieke omgeving is het devies dat verschillende organisaties moeten samenw erken om te 
voorkomen dat burgers of bedrijven ‘van het kastje naar de muur’ w orden gestuurd; 
• ketenintegratie realiseren door coördinatie in de keten.
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Bijlage 3: Bedrijven Investerings Zone (BIZ) 

De Eerste Kamer heeft in maart 2009 het wetsvoorstel Experimenten Bedrijven Investerings Zones 

(BIZ) aangenomen. Met deze wet kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk een BIZ 

oprichten. De wet is per 1 mei 2009 in werking getreden en zal voor 1 januari 2013 worden 

geëvalueerd. Ondernemers en gemeenten die mee willen doen met de experimenten hebben vanaf 

1 mei 2009 2 jaar de tijd om een BIZ op te richten. 

 

Inhoud: 

 Ondernemers bepalen zelf de investeringsmaatregelen. 

 De opbrengst komt volledig ter beschikking van de ondernemers. 

 De meerderheid van de ondernemers beslist over de wens tot het in werken stellen van een BI-

zone. De gemeente moet de BIZ-verordening op- en vaststellen. 

 De activiteiten vormen een aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening (en dus niet een 

vervanging). 

 Aanvraag van de heffing is altijd op verzoek van de ondernemers.  

 Invoering vindt plaats bij een meerderheid van stemmen. 2/3 van het aantal bijdrageplichtige 

ondernemers, met een minimale respons van de helft van het totale aantal bijdrageplichtige 

ondernemers (50 procent + 1) en van de WOZ-waarde (eventueel ingedeeld in waardeklassen) 

dienen de BIZ goed te keuren. 

 Het is vervolgens bindend voor alle ondernemers/gebruikers. 

 Inning gebeurt door de gemeente. 

 

Voor- en nadelen: 

+ Gebiedsgericht toepasbaar 

+ Tariefdifferentiatie mogelijk 

0 De doeleinden lijken beperkt tot ‘schoon, heel en veilig’ 

- Complexe wetgeving 

- Er is veel draagvlak nodig om een BIZ in te kunnen voeren 

- Een gemeente is niet verplicht om mee te werken 

- Vastgoedeigenaren kunnen niet belast worden 

 

Mogelijke activiteiten BI-zone  

 Verkeersvoorzieningen 

 Bewegwijzering 

 Groenvoorziening 

 Afvalinzameling 

 Verlichting 

 Schoonmaak 

 Graffitiverwijdering 

 Camerabewaking 

 Surveillance 

 Brandveiligheid 

  

Bron: HBD, 2010 
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Bijlage 4: Trekkers Nederlandse 
binnensteden14 

Branche Winkelketen m2 WVO aantal m2 WVO gem. 

Warenhuis DE BIJENKORF 98.028 10 9.820 

 HEMA 34.105 26 1.311 

 V&DWARENHUIS 157.404 18 8.744 

Kleding & mode AMERICA TODA 5.465 21 260 

 C&A 46.166 19 2.429 

 COOL CAT 9.062 18 503 

 ESPRIT 14.831 24 617 

 H&M 52.074 48 1.084 

 HOUT-BROX 5.409 7 772 

 JACK & JONES 6.503 38 171 

 MEN AT WORK 8.301 21 395 

 MISS ETAM 9.845 19 518 

 NEW YORKER 7.039 8 878 

 PEEK&CLOPPEN 11.436 4 2859 

 THE STING 26.891 28 960 

 VERO MODA 6.795 35 194 

 WE 14.128 33 428 

 WIBRA 5.843 13 449 

 ZARA MODE 14.279 3 1.098 

Schoenen & Lederwaren BRISTOL 15.565 13 1.197 

 SCAPINO 10.254 10 1.025 

 SCHOENENREUS 6.381 15 425 

 VAN HAREN 6.160 20 308 

Huishoudelijk & Luxe artikelen BLOKKER 15.542 25 621 

 XENOS 12.207 20 610 

Sport & Spel BART SMIT 6.533 18 362 

 BEVER ZWERFS 6.782 9 753 

 INTERSPORT 12.656 9 1.406 

 INTERTOYS 7.135 16 445 

 PERRY SPORT 20.458 19 1.076 

Media DE SLEGTE 10.717 14 765 

 FREE RECORD 5.460 35 156 

 SELEXYZ 14.363 13 1.104 

Bruin & Witgoed MEDIA MARKT 22.116 5 4.423 

 

Bron: Locatus, 2012 

  

                                                                                                                                                               
14  In dit onderzoek worden alleen de winkelketens met meer dan 10.000 m2 WVO meegenomen, echter voor de volledigheid 

zijn hier alle winkelketens met meer dan 5.000 m2 WVO opgenomen. 
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Bijlage 5: Interviewoverzicht 

Interviewoverzicht     

Stad Contactpersoon Organisatie 

Alkmaar Dhr. Douma Ondernemend Alkmaar 

  Mevr. Danenberg Stichting Promotie Alkmaar 

  Dhr. Jenné VVE binnenstad Alkmaar 

Arnhem Dhr. Wegdam CityCenterArnhem (CCA) 

  Dhr. Haenen dienst EZ, gemeente Arnhem 

Breda Mvr. van Haaren dienst EZ, gemeente Breda 

  Dhr. Koniuszek Retail Platform/OBB 

Den Bosch Dhr. Braakhuis dienst EZ, gemeente Den Bosch 

Dordrecht Dhr. de Gelder Centrummanagement Dordrecht 

Groningen Dhr. Torenbosch dienst EZ, gemeente Groningen 

Haarlem - 

Leeuwarden Dhr. Galema Centrummanager BML 

Leiden - 

Maastricht Dhr. ten Haaf Centrummanager CCM 

  Dhr. Doelman dienst EZ, gemeente Maastricht 

  Dhr. Schreurs VOC 

Nijmegen Dhr. Schilder dienst EZ, gemeente Nijmegen 

  Dhr. Mulder VCON 

  Mevr. Davelaar ACBN Evenementenbureau 

Andere organisaties Contactpersoon   

Aberdeen Dhr. Jansen 

HEMA Dhr. Wouda  

V&D Mevr. Wessels   
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