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Samenvatting 

Aanleiding 
De Raad van State heeft in haar uitspraak op 5 december 2012 de gemeente Noordoostpolder gevraagd alsnog aanvullend onderzoek te doen naar de 
uitbreidingsruimte voor commerciële voorzieningen in het centrum van Emmeloord op basis van actuele gegevens. In het licht van de uitkomsten van dit 
onderzoek vraagt de Raad van State toereikend te motiveren of de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast te stellen. 
 
Marktruimte commerciële voorzieningen 
De marktruimteberekening is gebaseerd op actuele gegevens over bevolkingsprognose, internetbestedingen en de doorwerking van de economische 
recessie. Wij hebben een uitbreidingsruimte van 4.000 m² tot 5.050 m² wvo berekend voor niet-dagelijkse detailhandel, horeca en leisure en 
consumentgerichte bedrijvigheid. Afgezet tegen de metrage uit het centrumplan bestemd voor niet-dagelijkse detailhandel en overige non-food branches 
wordt naar verwachting een overcapaciteit gerealiseerd van circa 1.450 m² tot 2.500 m² wvo. In het kader van ruimtelijke ordening is de kwalitatieve 
afweging van meer belang dan de kwantitatieve uitkomst. Hierbij zijn twee vragen van belang: 
1. Heeft het nieuwe aanbod toegevoegde waarde voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder en daarbuiten? 
2. Is de toevoeging van nieuw aanbod aanvaardbaar? Leidt de berekende overcapaciteit tot aantasting van het woon-,  leef- en ondernemingsklimaat? 
 
Leegstand en aanvaardbaarheid 
Het centrumplan voegt nieuwe kwaliteiten aan het centrum toe en helpt de economische vitaliteit van het stadshart duurzaam te verbeteren. Het plan 
biedt toegevoegde waar voor het ‘recreatief winkelen’ en ‘boodschappen doen’ in het centrum van Emmeloord, biedt bestaande ondernemers kansen en 
geeft de leefbaarheid een impuls. 
 
Theoretisch bedraagt de toekomstige leegstand 10 tot 13 % van het totale winkelmetrage in het centrum. Deze zuiver cijfermatige benadering gaat 
echter mank; er worden appels met peren vergeleken. Voor een goede ruimtelijke ordening is het van belang of leegstand aanvaardbaar is. Met andere 
woorden, tast de leegstand het woon-, leef- en ondernemingsklimaat aan? Wij komen dan tot onderstaande nuancering: 
1. De deellocatie Achterom/Noordzijde is een kansarm winkelgebied en behoort om ruimtelijk relevante redenen niet tot de gewenste winkelstructuur. 

De leegstand in dit gebied rekenen wij niet mee, waardoor de verwachte leegstand wordt gecorrigeerd naar 5,5% tot 8,7% van de totale 
winkelmetrage; 

2. De berekende leegstand van 5,5% tot 8,7% komt naar verwachting voor het grootste deel terecht in de kansarme winkelgebieden Korte Achterzijde 
en Achterom/Noordzijde. Beide gebieden zijn geen onderdeel van de gewenste winkelstructuur in het centrum. De leegstand op de huidige kansrijke 
winkellocaties neemt na de realisatie van het centrumplan nauwelijks toe vanwege de verwachte doorstroming van ondernemers;  

3. Toevoeging van nieuw winkelaanbod is noodzakelijk om frictieleegstand te creëren en de gewenste doorstroming van winkelfuncties van kansarme 
naar kansrijke locaties op gang te brengen. De toevoeging van nieuw winkelaanbod heeft tot gevolg dat winkelfuncties op kansarme winkellocaties 
versneld zullen verdwijnen.  
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Wij concluderen dat toevoeging van nieuw aanbod het woon-, leef- en ondernemingsklimaat niet aangetast. Het is verstandig om ongewenste 
neveneffecten van functiewijzigingen op kansarme winkellocaties te voorkomen en gewenste ontwikkeling te stimuleren. 
 
Advies 
Wij adviseren om twee redenen de verwachte functiewijziging in de gebieden Achterom/Noordzijde en Korte Achterzijde te regisseren: 
1. Voorkomen ongewenste ontwikkeling: een toename van leegstand in kwetsbare gebieden kan leiden tot de vestiging van ongewenste functies met 

geen of nauwelijks toegevoegde waarde voor het centrum. Mogelijk heeft een dergelijke ontwikkeling zelfs negatieve gevolgen voor de leefbaarheid 
(overlast, slechte uitstraling et cetera) en de beeldvorming over het centrum; 

2. Stimulering gewenste ontwikkeling: de afbouw van de winkelfunctie in kwetsbare winkelgebieden biedt ruimte voor een nieuw broedplaatsmilieu. Een 
dergelijk milieu wordt nu gemist in het centrum, dergelijke functies zijn nu bijvoorbeeld op bedrijventerreinen gevestigd. Indien het lukt een 
broedplaatsmilieu te creëren wordt de totale centrumstructuur voor een lange termijn economisch versterkt. Juist een onderscheidend MKB aanbod 
aan de centrumrand kan bijdragen aan een eigen identiteit van het centrum waarmee bezoekers worden getrokken. 

 
Wij adviseren de overheid om samen met de ontwikkelaar van het nieuwe centrumdeel, de vastgoedeigenaren en ondernemers een schuifplan te 
ontwikkelen waarbij het hele centrum economisch duurzaam wordt versterkt. Bij voorkeur wordt de ontwikkeling van het nieuwe centrum gecoördineerd 
en gelijktijdig opgepakt met de verbetering van het bestaande centrum. 
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1 Marktruimte niet-dagelijkse detailhandel, horeca en 
dienstverlening 

Marktruimte niet-dagelijkse detailhandel 
Op basis van lokale uitgangspunten is de marktruimte berekend voor 
niet-dagelijkse winkelruimte na realisatie van centrumplan De Deel en 
versterking van het centrum. Omdat bouwplannen een lange 
doorlooptijd hebben en de consument zijn of haar weg moet vinden naar 
het nieuwe aanbod, nemen wij 2023 als ijkpunt voor de berekening. De 
belangrijkste uitgangspunten zijn: 
− Het primaire marktgebied van het centrum Emmeloord bestaat uit 

de gemeente Noordoostpolder. De omliggende groendorpen in de 
gemeente  zijn voor de niet-dagelijkse aankopen georiënteerd op 
Emmeloord;  

− Een toename van het inwoneraantal in de gemeente 
Noordoostpolder van 1,2% ten opzichte van 2013; 

− Consumentenbestedingen ter grootte van € 2.000 per hoofd van de 
bevolking bij niet-dagelijkse winkels (incl. BTW). In deze 
bestedingscijfers zijn ten opzichte van peiljaar 2011 onder andere 
verdisconteerd: 
− een correctie op het besteedbaar inkomen ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde van -6,0% 
− een afname van het besteedbaar inkomen met -5,0% als 

gevolg van de economische recessie en lastenverzwaringen, 
deze afname is forser dan de prognose van het CPB; 

− een toename van de consumentenbestedingen naar pure 
online webshops van 6,0% (van 3,8% tot 9,8%). Dit is 
exclusief de onlinebestedingen bij winkels die een fysieke 
winkel combineren met een webshop; 

− Een koopkrachtbinding aan het centrum van 63% tot 65% (dat wil 
zeggen, van elke € 1,00 aan consumentenbestedingen bij winkels 
in de niet-dagelijkse sector door inwoners van de gemeente 
Noordoostpolder komt € 0,63 tot € 0,65 bij winkels in het centrum 

van Emmeloord terecht; 
− Een koopkrachttoevloeiing, het omzetaandeel van buiten de 

gemeente Noordoostpolder, van 30%; 
− Een normvloerproductiviteit van € 3.800 per m² wvo (incl. BTW) 

voor het nieuwe aanbod. 
 
In tabel 2.1 is de marktruimte berekend. Een onderbouwing van de 
uitgangspunten treft u aan in bijlage twee. 
 

Tabel 1.1 Marktruimte niet-dagelijkse detailhandel Emmeloord centrum 

 2013 2023 

Inwoners Noordoostpolder 46.342 46.845 

Koopkrachtbinding 61% - 63% 63 - 65% 

Gebonden bestedingen in € mln. 56,7 – 58,6 59,3 – 61,2 

Koopkrachttoevloeiing (aandeel 
omzet) 

28% 30% 

Omzet door toevloeiing in € mln. 22,1 – 22,8 25,9 – 26,2 

Totale omzet in € mln. 78,8 – 81,4 84,7 – 87,4 

Aanwezig m² wvo totaal 18.892 18.892 

Vloerproductiviteit in € € 3.630 € 3.800 

Berekend m² wvo totaal 21.474 – 
22.178 

22.294 – 
23.002 

Uitbreidingsruimte m² wvo 2.582 – 3.286 3.402 – 4.110 
 
Een marktruimteberekening is gebaseerd op een aantal realistische 
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aannames. De indicatieve uitbreidingsruimte in de huidige situatie is 
circa 2.600 tot 3.300 m² wvo1. De toekomstige uitbreidingsruimte  is – 
na de toevoeging van nieuw aanbod conform de kwaliteiten van het 
centrumplan – circa 3.400 tot 4.100 m² wvo. 
 
Deze berekening zegt nog niets over de branchemogelijkheden. Ter 
indicatie vergelijken we in tabel 1.2 de branchering van het 
winkelaanbod in de kern Emmeloord met het aanbod in plaatsen met 
30.000 – 50.000 inwoners. Wij kiezen voor deze referentie omdat de 
niet-dagelijkse detailhandel in Emmeloord een functie heeft voor de hele 
gemeente (circa 46.800 inwoners in de toekomst). Wij nemen de 
centrumbranches Mode en Luxe en Vrije Tijd en Bruin- en Witgoed als 
uitgangspunt voor de branchevergelijking. Ter aanvulling, we hebben de 
omvang van het aanbod in de groendorpen in deze branches niet 
meegenomen (in totaal 726 m² wvo in deze branches) omdat deze 
detailhandel een andere functie heeft dan in Emmeloord centrum, meer 
lokaal verzorgend.  
 
Uit tabel 1.2 kunt u aflezen dat de metrage in alle hoofdbranches in 
Emmeloord minder is dan in kernen met 30.000 tot 50.000 inwoners. 
Deze metrages kunnen niet één op één vertaald worden naar toe te 
voegen vierkante meters in het centrum van Emmeloord: het overzicht 
laat niet meer dan een beeld van de branchering in Emmeloord ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde zien. Voor wat betreft de kleding- 
en modebranche merken wij op dat toevoeging van winkeltrekkers als 
H&M een toegevoegde waarde bieden voor het centrum.    
 
In bijlage vier is de vergelijking in een grafiek voor alle branches 
opgenomen. 
 

                                                
 
 
1 wvo staat voor winkelverkoopoppervlak, het voor de consument toegankelijke en zichtbare 

deel van een winkel.  

Tabel 1.2 Vergelijking metrage wvo Mode en Luxe en Vrije Tijd in de 
kern Emmeloord met kernen van 30.000 – 50.000 inwoners 

Hoofdbranche Emmeloord Kernen 30.000 
– 50.000 
inwoners 

Verschil 

Warenhuis 970 1.952 - 982 

Kleding & Mode 8.335 9.590 - 1.255 

Schoenen & Lederwaren 2.331 2.686 - 355 

Juwelier & Optiek 737 759 - 22 

Huishoudelijke- en luxe 
artikelen 

2.235 2.415 - 180 

Antiek & Kunst 0 293 - 293 

Sport & Spel 2.999 3.065 - 66 

Hobby 362 667 - 395 

Media 738 943 - 205 

Bruin- en Witgoed 1.452 1.964 - 512 
Bron: Locatus Verkooppuntverkenner, februari 2013 

 
Wij hebben geen marktruimteberekening op hoofdbranche uitgevoerd 
omdat een dergelijke berekening onvoldoende draagkrachtig is. In 
bijlage twee zijn de argumenten opgenomen. 
 
Marktruimte horeca en consumentgerichte bedrijvigheid 
Voor horeca is een uitbreidingsruimte van 500 tot 750 m² wvo en voor 
consumentgerichte bedrijvigheid is een uitbreidingsruimte van 100 tot 
200 m² berekend. De uitgangspunten van deze berekeningen kunt u 
vinden in bijlage drie. 
 
De berekende marktruimte voor niet-dagelijkse detailhandel, horeca en 
consumentgerichte bedrijvigheid in het centrum van Emmeloord samen 
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is circa 4.000 tot 5.050 m² wvo. 
 
Confrontatie marktruimte met planvorming 
Het plan Stadshart De Deel bestaat uit de toevoeging van circa 10.200 
m² bvo2. Hiervan is circa 2.100 m² bvo bestemd voor een supermarkt3 
(verplaatsing), zodat circa 8.100 m² bvo overblijft voor nieuw aanbod 
aan overige winkels, horeca en consumentgerichte bedrijvigheid. Dit is 
circa 6.500 m² wvo4.  
 
Als we het met beschikbaar metrage exclusief de supermarkt 
confronteren met de beschikbare marktruimte in het centrum wordt naar 
verwachting een distributief overaanbod gecreëerd van 1.450 tot 2.500 
m² wvo.  
Dit overaanbod kan worden verminderd door: 
− Niet-dagelijkse detailhandel en/of consumentgerichte bedrijvigheid 

van buiten het centrum te verplaatsen naar het centrum; 
− Niet-dagelijkse detailhandel op kansarme locaties in het centrum 

uit de markt te nemen en te transformeren naar andere functies 
(meer hierover in hoofdstuk drie). 

 
Kwaliteit boven kwantiteit 
In het kader van ruimtelijke ordening is de kwalitatieve afweging van 
meer belang dan de kwantitatieve uitkomst. Hierbij zijn twee vragen van 
belang: 
1. Heeft het nieuwe aanbod toegevoegde waarde voor inwoners van de 

gemeente Noordoostpolder en daarbuiten? 
2. Is de toevoeging van nieuw aanbod aanvaardbaar? Leidt de 

                                                
 
 
2 bvo is het brutovloeroppervlak van een winkel (inclusief magazijn, kantoren et cetera). Dit 

getal wordt gebruikt in het bestemmingsplan. 
3 Een berekening van de marktruimte voor de dagelijkse sector is geen onderdeel van deze 

rapportage. 
4 Wij rekenen met een verhouding bvo/wvo van 1,0/0,8 

berekende overcapaciteit tot aantasting van het woon-,  leef- en 
ondernemingsklimaat? 

 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een visie op het huidig 
functioneren van het centrum (hoofdstuk twee) en de effecten van het 
centrumplan op het centrum-functioneren (hoofdstuk drie) van belang.  
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2 Visie huidig functioneren centrum 

2.1  Typen winkelgedrag 

Het centrum van Emmeloord heeft een functie voor dagelijkse 
boodschappen, doelgerichte aankopen en recreatief winkelen. 
 
Dagelijkse boodschappen 
In het centrum zijn de servicesupermarkten Albert Heijn (Smedingplein), 
Jumbo (Kettingplein) en Poiesz (Noordzijde) gevestigd. Daarnaast zijn in 
het centrum een aantal versspecialisten en drogisterijen gevestigd. 
Servicesupermarkten zorgen voor trekkracht en levendigheid. 
Supermarkten waar men regelmatig als vaste klant het grootste deel 
van de boodschappen doet, de primaire supermarkt, worden gemiddeld 
ruim twee keer per week bezocht. Albert Heijn en Jumbo – beide 
aanwezig in het centrum van Emmeloord – behoren landelijk tot de 
meest bezochte supermarkten (bron: Consumentenonderzoek 2012, 
Deloitte, 2012). Andere winkels zoals versspecialisten en drogisterijen 
kunnen profiteren van de trekkracht van een supermarkt indien ze nabij 
gelegen zijn. Hierbij geldt: hoe dichter bij een supermarkt, hoe groter de 
kans is op combinatiebezoek. Dagelijkse winkelgebieden zijn daarom 
vaak compact van opzet. 
 
Supermarkten worden steeds groter en zijn de trekkers in een 
winkelgebied voor dagelijkse boodschappen. Schaalvergroting vindt 
plaats om aan de vraag naar keuze (ruim assortiment) en comfort 
(ruimte voor productpresentatie en ruime gangpaden) te kunnen 
voldoen. De locatie-eisen voor winkellocaties voor dagelijkse 
boodschappen zijn: 
− Voldoende pandomvang supermarkten, voor moderne 

servicesupermarkten is 1.200 m² wvo de ondergrens (voor 
discountsupermarkten is dit circa 1.000 m² wvo vanwege een 
minder groot assortiment); 

− Clustering van dagelijks aanbod (one-stop-shopping); 

− Goede (auto)bereikbaarheid; 
− Ruime parkeermogelijkheden nabij de entree(s) van de 

supermarkt; 
− Scheiding verkeersstromen voor bevoorrading en 

bezoekersverkeer. 
 

Doelgericht kopen 
Doelgericht winkelen bestaat uit volumineuze aankopen (bij 
bouwmarkten, woonwinkels, tuincentra et cetera) en frequent benodigde 
artikelen zonder emotionele waarde (zoals huishoudelijke artikelen, 
algemeen textiel, et cetera). Functionaliteit is van belang bij de keuze 
voor een winkelgebied. Winkels in volumineuze artikelen zijn vaak 
verspreid gelegen of geconcentreerd op perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV)-locaties. Winkels in frequent benodigde 
artikelen kunnen in boodschappencentra of binnensteden zijn gevestigd. 
Voorbeelden van dergelijke winkels zijn Blokker, HEMA en Xenos. 
Andere winkels die uiterst doelgericht bezocht worden zijn zeer 
specialistische winkels als een gehoorwinkel, een onderdelenwinkel, et 
cetera. 
 
Recreatief winkelen 
Bij het ‘recreatief winkelen’ stellen consumenten andere eisen aan een 
winkelgebied dan bij ‘boodschappen doen’ of ‘doelgerichte kopen’. Bij 
het boodschappen doen is functionaliteit van belang: men wil hier zo 
weinig mogelijk tijd voor uit trekken. Recreatief winkelen is een vorm 
van vrijetijdsbesteding waarvoor men meer tijd uit trekt dan 
boodschappen doen. Naast efficiency (goede bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden) zijn ambiance, kwaliteit, prijs en service van 
belang bij de keuze voor een winkelgebied. Onderstaande behoeften zijn 
dan van belang bij de keuze voor een recreatief winkelgebied (bron: 
Consumentenbeleving in Winkelgebieden, NRW, 2011):    
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− Beleving: hang naar verrassing en prikkels, ‘er moet iets te doen 
zijn’; 

− Identiteit: authentieke locaties met bijzondere kwaliteiten, 
identificatie met stadshart, plekken waar men graag komt (niet 
alleen om te winkelen, maar ook voor andere motieven als 
ontmoeting en ‘place to be’); 

− Recreatief winkelaanbod: voldoende massa, goede branchemix 
winkelketenformules en eigen MKB, verrassing in aanbod; 

− Ondersteunende horeca in winkelgebied, aanwezigheid terrassen en 
pleinen; 

− Plezierige atmosfeer/prettig verblijfsklimaat: net, comfortabel en 
veilig ingericht openbaar gebied, goede uitstraling panden. 

 

2.2  Functioneren centrumgebied Emmeloord 

 
Algemeen 
Het kernwinkelgebied van Emmeloord loopt van de Deel tot het 
Smedingplein. Daartussen ligt de Lange Nering, de belangrijkste 
winkelstraat van Emmeloord. De winkelstraat is langgerekt – bijna 700 
meter – en naar binnen gekeerd. Het centrumgebied is als relatief nieuw 
gebied – Emmeloord is ontstaan na de tweede oorlog – planmatig 
ontwikkeld en functioneel van karakter. Tussen 2007 en 2011 is het 
winkelgebied op de schop gegaan en zijn de voorpuien naar voren 
gebracht, de luifels vernieuwd en het straatmeubilair aangepast aan de 
huidige tijd. Deze ingrepen waren cosmetisch van aard. In de kern zijn 
in de winkelstructuur (nieuw ontwikkeld winkelaanbod, ingrepen in 
winkelunits, et cetera) geen aanpassingen gedaan. Wel hebben zijn er in 
deze periode diverse wijzigingen in het ondernemingsbestand 
doorgevoerd. Zo zijn de winkelketens Jack & Jones, Open32 en C&A 
toegevoegd aan het centrum van Emmeloord. 
 
 
 

Beoordelingskader 
Wij beoordelen de huidige kwaliteit van het centrum op de 
beoordelingskenmerken zoals in tabel 3.1 staan benoemd. Per 
deelgebied geven we hier vervolgens uitwerking aan. 
 
 

Tabel 2.1 Beoordelingskader functioneren centrumgebied 

Omgeving Functie winkelcentrum, draagvlak, meerwaarde voor 
centrum door eigen DNA, bereikbaarheid en parkeren 

Aanbod Winkel- en overig aanbod, trekkracht, samenhang in 
functies, uniciteit aanbod (‘bijzondere winkels’, local 

heroes, couleur locale), onderlinge synergie 

Vastgoed Huurprijzen, maatvoering units, kwaliteit 
(onderhoudsstaat, uitstraling, flexibiliteit) 

Ruimte Ruimtelijke structuur (aansluiting A-gebied op overige 
delen, aaneengesloten lint commerciële functies, 

rustpunten met horeca, pleinen en bankjes), ambiance 
(sfeer en beleving  in aanbod en ruimte, identiteit en 

karakter, uitstraling), openbare ruimte 
(verblijfsklimaat, verzorging), compactheid, vind- en 

herkenbaarheid middels zichtlijnen en bebording 
 
Winkelmilieus Emmeloord centrum 
Het centrum bestaat uit diverse deelmilieus. Wij maken op de schaal van 
Emmeloord onderscheid tussen A-milieus (Lange Nering west), B-milieus 
(Lange Nering midden), C-milieus (Lange Nering oost en Korte 
Achterzijde) en D-milieus (Achterom en Noordzijde) op schaal van 
Emmeloord. In figuur 2.1 zijn deze deelmilieus ingetekend, inclusief de 
ligging van de trekkers (de trekkers zijn de supermarkten Albert Heijn, 
Jumbo en Poiesz, subtrekkers zijn de niet dagelijkse winkels Blokker, 
C&A en HEMA) en de leegstand. De leegstand is gecorrigeerd op basis 
van een centrumschouw, hieruit bleek dat in de Korte Achterzijde geen 
leegstand is, terwijl dit wel door Locatus wordt vermeld.   
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A-milieu Lange Nering west (tussen De Deel en Schakelpad) 
 
Definitie A-milieu: A-milieus bestaan uit een aaneengesloten winkelfront 
met tweezijdige bewinkeling. Minimaal 90% is ingevuld met detailhandel 
en winkelondersteunende horeca (lunchroom, koffiezaak, et cetera). Het 
gebied heeft een hoog percentage vergelijkend winkelen (Mode & Luxe) 
en een hoge filialiseringsgraad (winkelketenformules van landelijk 
opererende ketens). Tevens zijn meerdere landelijk of regionaal bekend 
staande trekkers aanwezig, waaronder een warenhuis. De huurwaarde is 

op A-milieus het hoogst (circa € 300 per m² wvo), evenals de 
passantenintensiteit (70 tot 100). Het winkelgebied betreft een 
voetgangersgebied. De uitstraling en presentatie van panden en winkels 
(etalage, inrichting, uitstalling) is up-to-date en ademt een winkelsfeer 
uit (flaneren, kijken en vergelijken). 
 
 
 

Figuur 2.1 centrumstructuur Emmeloord 

 
Bron Seinpost Adviesbureau BV 
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Dit deel van de Lange Nering is circa 250 meter lang. De landelijke 
filiaalketens Blokker, C&A en HEMA zijn gevestigd in Lange Nering 
West. Het grootste deel van de winkels zijn ketenformules zoals 
Open32, We, MS Mode, en Jack en Jones. De modesector wordt 
aangevuld met enkele MKB-modebedrijven. Opvallend is dat een 
bakker en slager hier zijn gevestigd. Wat verder opvalt is dat de 
winkelomvang van de units over het algemeen gunstig is, maar de 
maatvoering soms erg smal (weinig frontbreedte) en diep is. 
Winkeltechnisch is dit niet ideaal. De grootste panden worden in dit 
deel worden afgenomen door HEMA, Kruidvat en de modezaken C&A, 
Masseus, Perfect, Open32 en Beekman. De winkels vormen aan twee 
zijden ononderbroken winkelfronten. Het gebied is vooral 
functioneel: het is compact, goed bereikbaar en nabij de 
belangrijkste parkeerlocaties (Kettingplein en De Deel). De 
concurrentiekracht voor recreatief winkelen zit – naast 
bereikbaarheid en parkeren – in het aanwezige winkelaanbod en een 
net ingericht openbaar gebied. Het aanbod is weinig verrassend en 
vernieuwend (gemist worden vernieuwende combinaties tussen 
horeca en detailhandel, kunstwinkels en hobbyzaken). Rustpunten 
met ondersteunende horeca (koffiebar, lunchroom) zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Overigens is het cultuuraanbod met alleen een 
theater mager te noemen. De bibliotheek is buiten het winkelgebied 
gelegen terwijl dit een trekker kan zijn voor een bezoek aan het 
centrum. De branchemix van winkelen, horeca, cultuur en 
ontspanning in het centrum is matig waardoor hoofdzakelijk de 
doelgroep ‘winkelend publiek’ wordt verleid tot een bezoek aan het 
centrum. Een trend is juist dat men bij recreatief winkelen meer 
onderneemt dan alleen winkelen bij winkelketens. Daar hoort ook 
bij: een kopje koffie en een bezoek aan de ‘coleur locale’ (dit kunnen 
naast onderscheidende winkels ook galeries, ateliers of musea zijn). 
 
Conclusie: functioneert goed, aandachtspunten zijn de beperkte 
ambiance, eenzijdige branchemix en de maatvoering van een aantal 
panden. 

Figuur 2.2 impressie Lange Nering west 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
13 

B-milieu Lange Nering midden / Kettingplein (tussen Schakelpad en De 
Boei)  
 
Definitie B-milieu: Aaneengesloten winkellint ingevuld met detailhandel 
en consumentverzorgende dienstverlening. Het aanbod bestaat uit een 
breed scala aan branchetypes, naast vergelijkend winkelen ook food,  
eveneens een hoge filialiseringsgraad, maar gevuld met minder bekende 
landelijke ketens en regionale ketens. Vaak zijn één of twee subtrekkers 
gevestigd. Het huurniveau is relatief hoog (circa € 225 per m² wvo). De 
passantenintensiteit heeft een index van tussen 40 en 70 ten opzichte 
van A-milieus. De uitstraling en presentatie van panden en winkels 
(etalage, inrichting en uitstalling) is functioneel, overzichtelijk en 
zakelijk. B-milieus hebben minder winkelsfeer dan A-milieus. 
 

Het B-milieu grenst aan het A-milieu en is beperkt van omvang (circa 
130 meter). Het winkelblok met de landelijke ketens Bonita, Bristol, 
Ziengs en Vögele markeert het einde van het recreatieve 
winkelgebied: dit winkelblok blokkeert het zicht tussen Lange Nering 
west en oost. Aan het Kettingplein is supermarkt en trekker Jumbo 
gevestigd. Het openbaar gebied is ongezellig, kaal en stenig 
ingericht. De stedenbouwkundige kwaliteit van de panden is matig 
(uitstraling van ‘dozen’), uitgezonderd modezaak Schirm. Sommige 
winkels lijken krap gehuisvest. In dit gebied wordt een sfeervolle 
ambiance gemist. Het feit dat zeer recent een lunchroom is gevestigd 
doet hier weinig aan af. 
 
Conclusie: functioneert sterk, aandachtspunten zijn 
stedenbouwkundige opzet en architectonische kwaliteit van panden 
en de geringe sfeer en beleving op plein. 

 

Figuur 2.3 impressie Lange Nering midden 

 

 
 

C-milieus Lange Nering oost (De Boei tot aan Smedingplein en Korte 
Achterzijde) 
Definitie C-milieu: Geen aaneengesloten winkellint (ook woningen of 
niet-consumentgerichte bedrijfspanden ertussen). Het aanbod bestaat 
uit verschillende vormen van bedrijvigheid (detailhandel, 
dienstverlening, horeca en ambachten). Detailhandel bestaat voor het 
merendeel uit eigen MKB. De winkels hebben vaker dan in A- en B-
milieus een specialistisch karakter. Er zijn niet of nauwelijks 
filiaalbedrijven. De huurwaarde is relatief laag (circa €150 per m² wvo).  
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De autobereikbaarheid is gegarandeerd. De passantenintensiteit heeft 
een index tussen 0 en 40 ten opzichte van A-milieu. De uitstraling en 
presentatie van panden laat soms te wensen over; niet bij de tijd, 
rommelige inrichting, niet-commerciële uitstraling. In C-milieus is meer 
leegstand en zijn meer wisselingen dan in het A- en B-milieu. Het 
centrum kent twee C-milieus. Het gebied De Boei – Smedingplein en 
Korte Achterzijde. 
 

Het C-milieu De Boei – Smedingplein is een langgerekte strook met 
eenzijdige bewinkeling van circa 250 meter. Het gebied is even lang 
als het A-gebied. Er zijn overwegend doelgerichte winkels gevestigd 
(zoals een fietsenwinkel, muziekspeciaalzaak en winkel in 
dierbenodigdheden). Ook zijn in deze strook de ketens Intertoys, 
Scapino en Hans Anders gevestigd. De winkels worden aangevuld 
met horeca (restaurant, grillroom), ambachten (kapper, 
schoonheidssalon) en niet-consumentgerichte dienstverlening. De 
rechthoekige units met dienstverlening zorgen voor een versmalling 
van het openbaar gebied, waardoor het geheel de sfeer uitademt van 
een steeg. Aan het Smedingplein is supermarkt Albert Heijn de 
trekker van een klein dagelijks cluster (twee slijters, viswinkel). De 
omvang van de units is gemiddeld kleiner dan in het A- en B-milieu, 
waarbij het pand waarin Scapino is gevestigd wat groter is dan de 
rest. Het is een aanloopgebied met weinig opvallende winkels en – 
ondanks de cosmetische ingrepen – een gedateerde uitstraling 
(mede door de luifels). Hierdoor ademt het gebied weinig winkelsfeer 
uit, waardoor de langgerektheid extra wordt benadrukt. Voor 
doelgericht kopen is het gebied goed geschikt: er is een strook met 
parkeerplaatsen voor de deur. Wat opvalt is dat in dit deel van het 
centrum sprake is van één richtingsverkeer voor auto’s het centrum 
uit (men kan hier niet per auto het centrum in), wat voor een 
aanloopgebied zeer ongewenst is. Het autoverkeer komt hier immers 
alleen langs na een bezoek aan het centrum. 
 

Conclusie: functioneert redelijk, aandachtspunten zijn de ‘middle of 
the road’ branchering,  de matige presentatie en uitstraling van 
winkels en éénrichtingsverkeer het centrum uit. 

 
Figuur 2.4 impressie Lange Nering oost 
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Het C-milieu Korte Achterzijde is een strook van bijna 200 meter met 
enkelzijdige bewinkeling. De bereikbaarheid is goed en er zijn 
voldoende parkeerplaatsen aan de voor- en achterzijde. Het gebied is 
slecht aangesloten op de Lange Nering (via een aantal stegen). Van 
origine zijn de units geen winkelruimtes. Bij een gebrek aan betere 
alternatieven in het centrum zijn deze units verwinkeld. In een apart 
staand pand is een juwelier gevestigd. De pandkwaliteit van de 
geschakeerde units is zeer matig (uitstraling van ‘loodsen en 
garageboxen’), men kijkt uit op de achterkanten van winkels. Toch is 
de hele strip gevuld met winkels (specifieke kleding, lingeriewinkel, 
fietsenzaak, skishop et cetera),  versspecialisten (delicatessen, kaas 
en noten, vlaaien), ambachten (kledingreparatie, lijstenmaker, 
tattoo) en horeca. De kleinschalige maatvoering van de units speelt 
hierin een belangrijke rol: de panden zijn kleinschalig (gemiddeld 
zo’n 60 m² wvo) waardoor ze geschikt zijn als startersmilieu. Er is 
sprake van een paradox: ondanks de matige pandkwaliteit en de 
solitaire ligging heeft het gebied een belangrijke winkelfunctie in de 
lokale structuur. Toch is dit gebied kwetsbaar, indien nieuw aanbod 
wordt toegevoegd zullen ondernemers uit dit gebied (deels) de 
sprong maken naar een gebied met betere randvoorwaarden. 
Uitzondering is fietsenwinkel Profile de Munnik: deze winkel beschikt 
over een ruim oppervlak (330 m² wvo) en wordt zeer doelgericht 
bezocht, voor deze functie is de locatie goed. 
 
Conclusie: functioneert ondanks de zwakke relatie met het A- en B-
gebied in huidige situatie redelijk voor de doelgroep, maar het 
gebied is kwetsbaar indien nieuw aanbod wordt toegevoegd. 

 

Figuur 2.5 impressie Korte Achterzijde 

 

 
 
D-milieu: Achterom/Noordzijde 
Deze straten hebben overwegend een functie voor wonen en algemene 
bedrijvigheid (onder andere dienstverlening, ambachten). Winkels 
vormen een minderheid en zijn hier vaak van oudsher gevestigd of bij 
gebrek aan geschikte ruimte elders. De huurwaarden zijn het laagst 
(circa € 120 per m² wvo). In D-milieus zijn geen passanten, men gaat 
hier doelgericht naar toe. Uitstraling en presentatie zijn minder of niet 
relevant. 
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Het D-milieu bestaat uit Achterom/Noordzijde. Achterom heeft 
oorspronkelijk een functie als bevoorradingsstraat. In deze straat zijn 
enkele winkels gevestigd, waaronder supermarkt Poiesz. De 
supermarkt is met circa 800 m² wvo krap gehuisvest, heeft een 
matige uitstraling (ingeklemd in een pand met de kwaliteit van een 
opslagruimte), ligt ongunstig ten opzichte van parkeerfaciliteiten en 
kampt met een lastige bevoorradingssituatie (‘kruip door sluipdoor’ 
met conflictsituatie bezoekersverkeer en bevoorrading). Noordzijde is 
de ringweg om het centrum met hoofdzakelijk dienstverlening en 
wonen. De winkels in de straten liggen verspreid en functioneren 
solitair. Via enkele stegen is het gebied verbonden met de Lange 
Nering. In Achterom/Noordzijde staan twee panden leeg met totaal 
bijna 750 m² wvo (waaronder één pand van circa 600 m² waar 
voorheen Blokker Tuinmeubelen in was gevestigd), meer dan 60% 
van het totaal aan leegstand in het centrum. De straten Achterom en 
Noordzijde hebben weinig toekomst als winkelgebied. 
 
Conclusie: gebied functioneert matig, het gebied is kwetsbaar en 
minder geschikt voor winkels. 

Figuur 2.6 impressie Achterom/Noordzijde 

 
 

2.3  Economisch functioneren centrum 

Het algeheel economisch functioneren van het centrum is om drie 
redenen zonder meer sterk te nomen. 
1. Landelijk staat in de categorie hoofdwinkelgebied klein 

(vergelijkbaar met centrum Emmeloord) gemiddeld 11,5% van het 
beschikbaar wvo leeg. In het centrum van Emmeloord is de 
leegstand met 4,1% leegstand van het beschikbaar wvo (bron: 
Locatus Verkooppuntverkenner, februari 2013). Het 
leegstandspercentage zegt niet zoveel, van belang is waar in het 
centrum leegstand is en welke oorzaak dit heeft. Als we inzoomen 
op het centrum blijkt dat driekwart van de leegstand betrekking 
heeft op het kwetsbare gebied Achterom/Noordzijde. Deze meters 
niet meegerekend betekent dat de leegstand in kansrijk 
winkelgebied 1,2% is. Dit is te laag, voor een gezond functioneren is 
een frictieleegstand van circa 4 tot 5% op kansrijke winkellocaties 
wenselijk om doorstroming te bevorderen. 
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2. Uit een benchmark van de huurwaardeniveaus in Emmeloord en 
omliggende hoofdwinkelgebieden (Dronten, Kampen, Meppel en 
Steenwijk) blijkt dat het verloop in huurwaardeniveaus binnen het 
centrum van Emmeloord relatief gering is. Belangrijke verklaring 
hiervoor is dat de andere kernen met name grotere B- en C- milieus 
hebben waardoor de huurprijs op deze locaties wordt gedrukt (en 
meer ‘goedkoop’ aanbod als broedplaats voor starters beschikbaar 
is). Kampen, Steenwijk en Meppel beschikken over een historisch 
stadshart met van oudsher ruime aanloopgebieden. Dronten heeft 
onlangs het centrum uitgebreid met nieuw winkelaanbod. 

3. Het gegeven dat in het centrum winkels zijn gevestigd op locaties 
die vanwege een gebrek aan locatie- en/of pandkwaliteit geen 
onderdeel uitmaken van de gewenste winkelstructuur bevestigt een 
gebrek aan geschikte winkellocaties. In een optimale situatie bestaat 
het centrum uit een compact kernwinkelgebied met aanloopgebieden 
in het verlengde van het A-milieu. In Emmeloord is dit niet het 
geval: de Korte Achterzijde en Achterom/Noordzijde functioneren 
solitair. Het feit dat deze gebieden toch zijn verwinkeld geeft de 
forse druk op winkellocaties in het centrum aan. 

 
Wij concluderen dat de winkelmarkt in Emmeloord zodanig sterk 
functioneert dat de winkelvastgoedmarkt in het centrum min of meer op 
slot zit. 
 

2.4  Wat gebeurt er bij ‘niets doen’ 

Landelijke ontwikkeling 
Uit onderzoek blijkt dat landelijk de leegstand het grootst is in 
winkelgebieden met een verzorgingspositie voor 30.000 – 100.000 
inwoners (bron: Locatus, 2012). In kleinere gebieden zijn supermarkten 
de trekkers en blijven de klanten vooral de dagelijkse aankopen doen.  
De 100.000+ gemeenten beschikken over grote recreatieve 
winkelgebieden met een omvangrijk en divers aanbod inclusief alle 
trekkers. Veel retailers maken pas op de plaats voor wat betreft de 

uitbreiding naar middelgrote en kleine steden. Hierdoor is er sprake van 
een dalende vraag naar winkelvastgoed, minder concurrentie en een 
oplopende leegstand. De leegstand neemt over de gehele linie toe, met 
uitzondering van de toplocaties in de grootste winkelsteden (bron: onder 
andere Jones Lang Lasalle, 2012). De leegstand in de A1-milieus van de 
grootste Nederlandse binnensteden is met circa 1,8% relatief gering. 
 
Regiofunctie steden dunbevolkt gebied 
Het centrum van Emmeloord heeft primair een functie voor iets minder 
dan 50.000 inwoners en valt in principe in de kwetsbare categorie. Nu 
zijn er een aantal nuances te maken op deze algemene constatering. De 
Nederlands winkelstructuur is fijnmazig waardoor een groot deel van de 
Nederlandse bevolking over een grote winkelstad op relatief beperkte 
reisafstand beschikt. Voor Noord-Nederland is dit vanwege de relatief 
geringe bevolkingsdichtheid, het beperkt aantal 100.000+ steden en de 
relatief grote reisafstanden minder het geval. Hier vervullen ook kleinere 
steden als Assen, Drachten, Heerenveen, Hoogeveen een belangrijke 
regiofunctie. Ook Emmeloord ligt relatief ver weg van een groter 
recreatief winkelgebied (Zwolle) af, waardoor de stad een regiofunctie 
voor winkelen heeft. Daarnaast zijn met name de kleine, kleurloze en 
eenzijdig samengestelde centra kwetsbaar: het gebruikelijke aanbod 
met weinig verrassing en onderscheidend vermogen. Deze constatering 
gaat gedeeltelijk wel voor Emmeloord op. 
 
Afvloeiing koopkracht op middellange termijn 
Op de korte termijn blijft de druk op de winkelvastgoedmarkt in 
Emmeloord, ook in de kwetsbare gebieden, naar verwachting 
onverminderd hoog. Er is immers in de huidige situatie marktruimte 
voor uitbreiding. Op de korte termijn leidt de hoge druk tot een 
winkelvraag op alternatieve locaties als bedrijventerreinen. Indien hier 
gehoor aan wordt gegeven, is het gevolg een versplintering van de 
koopstroom over verschillende gebieden. Het gevaar van ‘niets doen’ 
voor de (middel)lange termijn is dat – vanwege het ontbreken van 
intrinsieke kwaliteiten als een verrassend aanbod, een stadshart met 
ontmoetingsfunctie, voldoende ondersteunende horeca et cetera in het 



 

 
18 

centrum – de afvloeiing van koopkracht naar elders toeneemt en de 
toevloeiing van buiten de gemeente afneemt. In welke mate dat zal 
gebeuren is niet exact te voorspellen, maar wel dat de omzetten zullen 
afnemen. 
 
Kwaliteit doorslaggevend bij keuze winkelgebied 
Ook is te voorspellen dat het onderscheidend vermogen van een 
centrum (authenticiteit, ontmoetingsfunctie) en kwaliteit (in branchering 
van het aanbod, beleving en verblijfsklimaat) voor de consument in 
toenemende mate van belang is bij de keuze van een winkelgebied. Juist 
in crisistijd is men selectiever bij de keuze voor een winkelgebied. 
Kleine, eenzijdig samengestelde en kleurloze gebieden zijn de verliezers 
van de toekomst. Het onderscheidend vermogen ten opzichte van 
bijvoorbeeld internetwinkelen (prijs, gemak) is gering. Ergo; als het 
aanbod de consument in Emmeloord niet meer bevalt, zoekt hij of zij het 
elders. 
 
Gevolg: leegstand en waardevermindering 
Indien de oriëntatie vanuit de gemeente Noordoostpolder en daar buiten 
op het centrum van Emmeloord afneemt, zullen er op termijn ‘gaten’ 
gaan vallen, te beginnen in het A-winkelgebied. Ondernemers die 
vanwege teruglopende omzetten de huur niet meer kunnen betalen 
verdwijnen. Deze zullen worden opgevuld met ondernemers uit het B- 
en/of C- winkelgebied, tegen een lager huurniveau. Omdat de 
aansluiting van de C-locaties op de A- en B- milieus in Emmeloord fysiek 
slecht is, zullen de C-gebieden op zichzelf functionerende ‘eilanden’ met 
leegstand worden. Dit alles heeft bovendien een negatief effect op de 
waarde van het vastgoed.
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3 Economische effecten centrumplan 

3.1  Centrumplan: toegevoegde waarde voor 
consument 

Wij toetsen of het centrumplan een duurzame bijdrage levert aan de 
economische vitaliteit van het centrum. Wij baseren ons op de 
uitgangspunten van het centrumplan (bron: Stadshart Emmeloord, 
Provast 2006) en de onderhavige intenties van de ontwikkelende partij 
(deze zijn niet planologisch geregeld). Het plan voorziet in een 
supermarkt van 2.100 m² bvo, 8.100 m² bvo voor detailhandel, horeca 
en dienstverlening, 33 appartementen, 335 parkeerplaatsen en een 
fietsenstalling.  

Figuur 3.1 impressie Stadshart De Deel 

 
Bron: gemeente Noordoostpolder 

Vitale stadscentra zijn gebieden waar mensen graag komen. Aan de ene 
kant gaat het om ruimtelijke omgeving: de kwaliteit van de plek en het 
zich verbonden voelen met de plek. Aan de andere kant gaat het om de 

motieven waarom mensen in het centrum zijn en willen zijn: is het 
aanbod voldoende divers en onderscheidend? De vraag is of het plan 
toegevoegde waarde heeft voor de consument: geeft het plan een 
impuls aan het ‘boodschappen doen’ en ‘recreatief winkelen’ in het 
centrum van Emmeloord?  
 
Toegevoegde waarde voor ‘recreatief winkelen’ 
1. Een aantal winkelunits heeft een ruime en moderne maatvoering, 

waardoor vastgoedaanbod met onderscheidende 
winkelvastgoedkwaliteit wordt toegevoegd; 

2. De intentie is een aantal winkelketentrekkers toe te voegen (zoals 
H&M) die zorgen voor een impuls en dynamiek in het winkelaanbod: 
dergelijke ketens zijn goed in staat om op trends als ‘fast fashion’ in 
te spelen en zodoende de consument te binden aan het winkelgebied 
(zie bijlage zes voor meer informatie); 

3. Het plan biedt ruimte voor nieuwe daghoreca ter ondersteuning van 
de winkelfunctie (rustpunt). Tevens krijgt horecagelegenheid het 
Voorhuys meer ruimte voor terrassen. Hiermee wordt de kwaliteit 
van verblijven en winkelen verhoogd; 

4. Uitgangspunt is de creatie van een nieuw stadshart in de vorm van 
een plein met verblijfskwaliteit. Een dergelijk plein is nu niet 
aanwezig in het centrum. Hiermee wordt de identiteit van het 
centrum versterkt, wat een nieuw motief kan zijn voor mensen om 
het centrum te bezoeken (ontmoeten); 

5. Het plan voorziet in de aanleg van een evenemententerrein. 
Evenementen geven een impuls aan het winkelen indien tijdens 
winkeltijden vermaak en entertainment wordt geboden.  
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Toegevoegde waarde voor ‘boodschappen doen’ 
1. De supermarkt wordt verplaatst van een kansarme locatie (zie 

hoofdstuk twee) en krijgt een moderne schaal (circa 1.600 m² wvo) 
met voldoende parkeergelegenheid. Op de nieuwe locatie zijn de 
randvoorwaarden voor de supermarkt beter ingevuld, waardoor de 
supermarkt beter gaat functioneren dan in de huidige situatie. 
Hiermee wordt een impuls gegeven aan het boodschappen doen in 
het centrum; 

2. Het plan biedt ruimte voor aanvullende versspeciaalzaken om zich 
nabij de nieuwe supermarkt te vestigen. Versspeciaalzaken kunnen 
profiteren van de trekkracht van de supermarkt. Wij bevelen aan de 
mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. 

 
Naast een toegevoegde waarde voor boodschappen doen en recreatief 
winkelen biedt het plan nog meer toegevoegde waarde. 
 
Toegevoegde waarde overige aspecten 
1. Het toevoegen van woningen boven winkels geeft een impuls aan de 

sociale veiligheid en leefbaarheid na winkelsluitingstijden omdat 
bewoners ook s’ avonds in het gebied aanwezig zijn; 

2. Ondernemers uit het bestaand centrumgebied wordt de mogelijkheid 
geboden op de nieuwe locatie de eigen positie te versterken. Het 
hangt van lef en ondernemerschap af of kansen worden 
gerealiseerd. 

 
Al met al helpt de kwaliteitsimpuls van het centrumplan De Deel een  
een hogere binding en toevloeiing te bewerkstelligen: inwoners van 
Noordoostpolder hebben minder reden om elders te winkelen, en 
mensen van buiten de gemeente hebben meer reden om te winkelen in 
Emmeloord.  
 

3.2  Nieuw aanbod creëert noodzakelijke 
dynamiek 

Het toevoegen van het nieuwe aanbod creëert tevens de dynamiek die 
nodig is om de lokale winkel(vastgoed)markt los te trekken.  
 
Ruimte voor schaalvergroting in huidig A-winkelgebied 
In het huidige A-gebied is de maatvoering van een fors aantal 
winkelpanden winkeltechnisch niet ideaal: de panden zijn smal en diep, 
terwijl winkeliers juist streven naar een brede winkel(pui) ten behoeve 
van de etalering of verbreding van activiteiten. In het algemeen worden 
winkelpanden steeds groter om de consument ruime keuze, een goede 
presentatie en een totaalbeleving te bieden. Voorbeelden zijn 
boekhandels en kledingwinkels met een koffiehoek. Bruna is nu 
bijvoorbeeld erg smal gehuisvest. Indien Bruna over een breder 
oppervlak beschikte zou de combinatie met horeca gemaakt kunnen 
worden. Daarnaast is een aantal trekkers zoals C&A, Blokker, Intersport 
en Xenos (te) krap gehuisvest waardoor de productpresentatie 
‘propperig’ is. 
 
Het zwaartepunt van het A-milieu milieu verschuift na toevoeging van 
nieuw aanbod naar het westelijk deel. Wij denken dat naast nieuw 
aanbod ook een aantal ondernemers uit het huidige A-gebied zullen 
verplaatsen naar het nieuwe deel omdat zij daar de beschikking krijgen 
over een betere maatvoering van de winkel in relatie tot de huurprijs. 
Dit leidt er waarschijnlijk toe dat eigenaren in het huidige A-gebied het 
winkeloppervlak gaan vergroten (bijvoorbeeld door samenvoeging) en 
moderniseren om de verhuurbaarheid te bevorderen. Waarschijnlijk gaat 
deze stap gepaard met een beperkte huurverlaging. De investeringsslag 
leidt ertoe dat ondernemers de beschikking krijgen over courante 
winkelopper-vlaktes waarmee ze beter in staat zijn op de wensen van de 
consument in te spelen. In de huidige situatie kan de gewenste 
schaalvergroting niet plaatsvinden omdat alle winkelruimtes zijn 
verhuurd.  
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Bevordering doorstroming ondernemers  
Omdat er ruimte komt in het bestaande A-gebied kunnen ondernemers 
die nu op C-locaties zijn gevestigd wellicht de sprong te maken naar het 
A- of B-gebied. Een aantal kwalitatief goede ondernemers is nu in 
panden en/of op locaties met weinig winkelkwaliteit (zie hoofdstuk twee) 
gevestigd. Wij verwachten dat een aantal ondernemers de stap maakt 
naar een beter geschikte locatie: dit heeft gevolgen voor de C- en D-
locaties: 
1. De Lange Nering Oost zal meer dan nu een doelgericht en 

functioneel niet-dagelijks winkelgebied worden. Wellicht maken in dit 
gebied enkele winkels de stap naar het A-gebied (zoals de opticien 
en speelgoedwinkel) waardoor ruimte vrij komt voor ondernemers 
die nu in de Korte Achterzijde of Achterom/Noordzijde zijn 
gevestigd. Albert Heijn heeft de intentie om uit te breiden op de 
huidige locatie, mogelijk kan het dagelijks cluster hier worden 
uitgebreid met aanvullende versspeciaalzaken; 

2. De Korte Achterzijde zal meer dan nu een broedplaatsmilieu worden 
voor consumentgerichte bedrijvigheid. Nu al zijn de functies 
lijstenmaker, kapper, kledingreparatie, tattoo en bezorg- en 
haalservice gevestigd; 

3. Achterom/Noordzijde komt in aanmerking voor dienstverlenende 
functies en/of algemene bedrijvigheid die op goed bereikbare 
locaties gevestigd willen, zijn maar niet op een zichtlocatie hoeven 
te zijn gevestigd (zoals een drukkerij of kapper). 

 
Functiewijziging onderkant winkelvastgoedmarkt 
Doorstroming van winkeliers betekent dat op kansarme winkellocaties de 
winkelfunctie zal verdwijnen. Mits de functiewijziging niet leidt tot 
ongewenste effecten is dit niet erg; deze winkellocaties zijn nu immers 
al niet geschikt als winkellocatie, maar bestaan bij gebrek aan betere 
winkelkwaliteit (zie hoofdstuk twee). Meer hierover in de volgende 
paragrafen. 
 
 

3.3  Aanvaardbaarheid leegstand in relatie 
tot ruimtelijke ordening 

Leegstand en ruimtelijke ordening 
Voor de overheid is de vraag relevant in hoeverre eventuele leegstand 
als gevolg van het centrumplan van invloed is op de aantrekkingskracht 
van het centrum voor bezoekers en ondernemers. De impact van 
leegstand op het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat is 
afhankelijk van de te verwachten aard en omvang aan leegstandmetrage 
(gering/frictie of substantieel/structureel) en de locaties waar leegstand 
optreedt (kansarme of kansrijke gebieden). Dit illustreren wij aan de 
hand van twee uitersten:  
1. geen aantasting woon- en leefklimaat: Indien door nieuw aanbod 

relatief veel winkelmetrage op kansarme locaties verdwijnt 
(bijvoorbeeld door verplaatsing), is geen sprake van een aantasting 
van woon- en leefklimaat, maar van gezonde marktwerking. Deze 
locaties zijn nu al minder geschikt als winkellocatie. De overheid 
dient de functiewijziging wel te regisseren om ongewenste 
neveneffecten te voorkomen; 

2. wel aantasting woon- en leefklimaat: Indien door nieuw aanbod 
structureel relatief veel winkelmetrage (meerdere grotere 
winkelunits) op prominente zichtlocaties in het kernwinkelgebied 
leeg komen te staan, wordt het woon- en leefklimaat en 
ondernemingsklimaat aangetast. Bij teveel leegstand bereikt het 
centrum een omslagpunt waarbij bezoekers het centrum gaan 
mijden, omzetten verder teruglopen en het centrum uiteindelijk 
verpauperd. 

 
Bij het bepalen van de impact staat het algemene belang – een 
aantrekkelijk, gevarieerd en toekomstbestendig centrum voor inwoners 
van de gemeente Noordoostpolder en daar buiten – boven het 
individuele belang van pandeigenaren of ondernemers. 
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Prognose leegstand centrum en aanvaardbaarheid 
Om de vraag te beantwoorden of leegstand aanvaardbaar is moeten we 
heel genuanceerd naar de aard en omvang van de huidige en verwachte 
leegstand kijken. 
 
Huidige leegstand 
Nu is de leegstand in het centrum 1.046 m² wvo, wat neerkomt op 4,1% 
van het totale winkeloppervlak in het centrum (25.656 m² wvo 
bestaande uit niet-dagelijks en dagelijks, zie bijlage vier). De verwachte 
overcapaciteit die wordt gecreëerd met de realisatie van het 
centrumplan is 1.450 tot 2.500 m² wvo (zie hoofdstuk één). Onderdeel 
van het centrumplan is de verplaatsing van supermarkt Poiesz in het 
centrum. Bij het vertrek van de supermarkt komt dit pand (780 m² wvo) 
leeg te staan, deze locatie wordt niet ingevuld met een nieuwe 
supermarkt. 
 
Het totaal aantal toekomstige winkelmeters neemt met de toevoeging 
van het centrumplan toe met circa 6.550 m² wvo toe (in totaal 8.160 m² 
wvo -/- omvang te verplaatsen supermarkt -/- de berekende 
marktruimte voor horeca en consumentgerichte bedrijvigheid) tot circa 
32.200 m² wvo. 
 
Prognose toekomstige leegstand 
Theoretisch bedraagt de toekomstige leegstand 10 tot 13 % van het 
totale winkelmetrage in het centrum (1.046 m² wvo huidige leegstand + 
780 m² wvo huidige Poiesz-locatie + 1.450 tot 2.500 m² wvo 
distributieve overcapaciteit) ofwel 3.280 m² wvo tot 4.320 m² wvo. 
Deze zuiver cijfermatige benadering gaat echter mank; er worden appels 
met peren vergeleken. Voor een goede ruimtelijke ordening is van 
belang waar leegstand optreedt en of dit vanuit de visie op het centrum 
aanvaardbaar is. Met andere woorden, tast de leegstand het woon-, 
leef- en ondernemingsklimaat aan? Wij komen dan tot onderstaande 
nuancering: 
1. Het huidige winkelgebied Achterom/Noordzijde is een kansarm 

winkelgebied en behoort om ruimtelijk relevante redenen niet tot de 

gewenste winkelstructuur. In het gebied Achterom/Noordzijde staat 
circa 730 m² wvo leeg, waarvan één pand van 600 m² wvo (hier 
voorheen Blokker Tuin in was gevestigd). Vanwege de verplaatsing 
van de Poiesz-supermarkt wordt op deze locatie nog 780 m² wvo 
leegstand toegevoegd. In totaal wordt een correctie van 1.510 m² 
wvo van de leegstand (huidige leegstand + toekomstige leegstand 
op Poiesz-locatie) doorgevoerd in het centrum, waarmee de 
leegstand op circa 1.770 m² wvo tot 2.810 m² wvo. Dit is circa 
5,5% tot 8,7% van de totale winkelmetrage; 

2. De berekende leegstand van komt naar verwachting voor het 
grootste deel terecht in de kansarme winkelgebieden Korte 
Achterzijde en Achterom/Noordzijde. Beide gebieden zijn geen 
onderdeel van de gewenste winkelstructuur in het centrum. De 
leegstand op de huidige kansrijke winkellocaties neemt na de 
realisatie van het centrumplan nauwelijks toe vanwege de verwachte 
doorstroming van ondernemers. Hieraan ligt de volgende redenering 
ten grondslag: 
2.1. Een aantal ondernemers uit de Lange Nering verplaatst naar 

verwachting naar de Deel vanwege een betere 
prijs/kwaliteitverhouding. De vrijkomende locaties worden naar 
verwachting ingevuld met ondernemers die nu ‘vastzitten’ aan 
de Korte Achterzijde of Achterom/Noordzijde, maar graag willen 
verplaatsen naar een betere winkellocatie. In welke mate dit 
gebeurt hangt onder andere af van de ambities van 
ondernemers; 

2.2. De verwachte leegstand in kansrijke A-, B- en C milieus is 
tijdelijk en noodzakelijk om de doorstroming vanaf kansarme 
winkellocaties naar kansrijke winkellocaties te bevorderen. Na 
de schuifoperatie is de leegstand in deze gebieden weer vrijwel 
nihil, zo verwachten wij; 

2.3. De verwachte leegstand van 5,5% tot 8,7% zal voor het 
grootste deel worden gerealiseerd op de kansarme 
winkellocaties Korte Achterzijde en Achterom/Noordzijde. Er is 
geen sprake van aantasting van het woon-, leef- en 
ondernemingsklimaat aangezien deze locaties om ruimtelijk 
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relevante redenen niet tot het gewenste winkelgebied behoren 
en de winkelfuncties op termijn er zullen verdwijnen. 

 
Resumerend concluderen wij dat de toevoeging van nieuw winkelaanbod 
noodzakelijk is om frictieleegstand te creëren in kansrijke winkellocaties 
waardoor de gewenste doorstroming van winkelfuncties van kansarme 
naar kansrijke locaties op gang komt. Toevoeging van nieuw aanbod 
tast het woon-, leef- en ondernemingsklimaat niet aan. Het is verstandig 
om ongewenste neveneffecten van functiewijzigingen op kansarme 
willelocaties te worden voorkomen. 
 
Wij adviseren om twee redenen de verwachte functiewijziging in de 
gebieden Achterom/Noordzijde en Korte Achterzijde te regisseren: 
3. Voorkomen ongewenste ontwikkeling: een toename van leegstand in 

kwetsbare gebieden kan leiden tot de vestiging van ongewenste 
functies met geen of nauwelijks toegevoegde waarde voor het 
centrum. Mogelijk heeft een dergelijke ontwikkeling zelfs negatieve 
gevolgen voor de leefbaarheid (overlast, slechte uitstraling et 
cetera) en de beeldvorming over het centrum; 

4. Stimulering gewenste ontwikkeling: de afbouw van de winkelfunctie 
in kwetsbare winkelgebieden biedt ruimte voor een nieuw 
broedplaatsmilieu. Een dergelijk milieu wordt nu gemist in het 
centrum, dergelijke functies zijn nu bijvoorbeeld op 
bedrijventerreinen gevestigd. Indien het lukt een broedplaatsmilieu 
te creëren wordt de totale centrumstructuur voor een lange termijn 
economisch versterkt. Juist een onderscheidend MKB aanbod aan de 
centrumrand kan bijdragen aan een eigen identiteit van het centrum 
waarmee bezoekers worden getrokken. 

 
Ter indicatie, de totale winkelmetrage in de Korte Achterzijde en 
Achterom/Noordzijde omvat (inclusief de huidige leegstand en de 
Poiesz-locatie) ongeveer 3.500 m² wvo. Deze gebieden komen in 
aanmerking voor functiewijziging. Wij adviseren de overheid om samen 
met de ontwikkelaar van het nieuwe centrumdeel, de vastgoedeigenaren 
en ondernemers een plan te ontwikkelen om functiewijziging te 

realiseren. 
 

3.4  Bouwstenen voor publiek-private 
gebiedsgerichte aanpak 

 
Gezamenlijke aanpak gewenst  
De realisatie van ruim 6.500 m² wvo nieuw aanbod heeft een forse 
impact op het huidige centrumgebied: wij verwachten een schuifoperatie 
en wellicht een proces van herverkaveling. De gevolgen zijn voor de 
lange termijn merkbaar. Het centrumplan biedt de kans om de totale 
ruimtelijk-economische structuur van het centrum duurzaam te 
versterken. Om een dergelijk traject te realiseren is een publiek-privaat 
ontwikkelingsproces wenselijk (met betrokkenheid van de ontwikkelaar 
van het nieuwe centrumdeel, vastgoedeigenaren en ondernemers) 
waarbij toevoeging van nieuw aanbod volgtijdelijk (in fasering) en 
gecoördineerd wordt opgepakt met verplaatsing van ondernemers en 
functiewijziging van kansarme winkellocaties. 
 
Wij bevelen aan om een gezamenlijke aanpak gebaseerd op vertrouwen, 
transparantie en met respect voor een ieders belang en rol. De rol van 
de overheid kan regisserend, stimulerend of faciliterend zijn. Van belang 
is dat het detailhandelsbeleid (‘de juiste winkel op de juiste plek’) en 
ruimtelijke ordening (het bestemmingsplan voor ongewenste 
winkellocaties en de handhaving hierop) geschikt is om de gewenste 
ontwikkeling te regisseren en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Stimulerende maatregelen kunnen zijn het (financieel) bewerkstelligen 
van verplaatsingen (in het centrum en van elders naar het centrum). 
Een voorbeeld van faciliteren is het accountmanagement richting 
eigenaren en ondernemers. Goede informatie, tijdige communicatie en 
draagvlak van eigenaren en ondernemers zijn bij een schuifoperatie 
cruciaal. 
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Bouwstenen aanpak 
De bouwstenen voor een dergelijke aanpak zijn hieronder beschreven. 
 
Branchering bestaand en nieuw centrum 
Toevoeging van nieuw aanbod leidt onder andere tot verplaatsingen in 
het centrum. Een brancheadviescommissie voor het hele centrum kan de 
verbetering van het bestaande centrum verknopen met de invulling van 
het nieuwe centrum. Deze commissie legt – door ambities en wensen bij 
ondernemers te inventariseren – de basis voor een geregisseerde 
schuifoperatie. 
 
Inventarisatie ambities eigenaren en ondernemers 
Uit individuele gesprekken (met de gebiedsprofielen bij de hand) moet 
blijken hoe ondernemers en eigenaren tegen een schuifoperatie 
aankijken. Wat kan en wil men investeren, welke drempels moeten 
worden genomen, hoe steekt het huurcontract in elkaar? Hiermee wordt 
inzicht verkregen in de verplaatsingsmogelijkheden en mogelijk 
draagvlak verkregen.  
 
Gebiedsprofielen/bidbook kwetsbare winkelgebieden 
Potentieel geschikte ondernemers voor de kwetsbare winkelgebieden 
kunnen worden geïnformeerd over de mogelijkheden via verwoording en 
verbeelding van het potentieel economisch perspectief Korte Achterzijde 
en Achterom/Noordzijde. Wij denken aan een broedplaatsmilieu met 
ambachten en dienstverlening waar relatief lage huurprijzen (€ 60 tot € 
80 euro per m²) worden gevraagd. De profielen worden in overleg met 
eigenaren en ondernemers uitgewerkt tot een bidbook met concrete 
feiten en cijfers. 
 
Uitwerken van de instrumenten 
De overheid werkt samen met ondernemers en eigenaren een 
instrumentenmix uit bestaande uit elementen met en zonder financiële 
consequenties voor de betrokken partijen: 
1. Schuifplan: welke ondernemer kan/wil onder welke voorwaarden van 

A naar B. Wellicht kan een lokale bank ondernemers begeleiden. Het 

schuifplan geeft inzicht in de kansen/risico’s van de haalbaarheid; 
2. Planologisch kader: het planologisch kader moet de juiste 

ontwikkeling op de juiste locatie mogelijk maken; 
3. Inrichting openbaar gebied: de inrichting en uitstraling van de 

openbare ruimte moet aansluiten bij het beoogd profiel. Openbare 
investeringen moeten private investeringen uitlokken en kunnen als 
‘wisselgeld’ worden ingebracht; 

4. Acquisitie: zoeken van nieuwe ondernemers van binnen en buiten 
Emmeloord die passen in het gewenste profiel. Specifieke aandacht 
hebben functies (MKB en ketens) die nu buiten het centrum zijn 
gevestigd op bedrijventerreinen en woonwijken. 

5. Financiële verevening: de functiewijziging van winkellocaties naar de 
categorie dienstverlening, ambachten et cetera betekent op de korte 
termijn een daling van huurinkomsten en daarmee een vermindering 
van de beleggingswaarde van panden. Daar staat tegenover dat 
eigenaren op de lange termijn meer zekerheid hebben en met een 
lager rendement genoegen kunnen nemen (winkels op kansarme 
locaties zullen op den duur verdwijnen vanwege marktwerking). 
Overall zal de opbrengstwaarde van het vastgoed echter dalen na 
functiewijziging. Wij kunnen ons voorstellen dat overheid en 
eigenaren samen de financiële afwaardering voor rekening nemen. 
Onze gedachte is dat de ontwikkelaar van het nieuwe centrumdeel 
namens de vastgoedbelegger die het nieuwe centrumdeel in 
portefeuille neemt een storting/contributie doet ten bate van de 
verbetering van het bestaand centrumgebied. De vastgoedbelegger 
heeft immers belang bij een goed functioneren van het gehele 
centrum. Ook moet gedacht worden aan het geschikt panden voor 
nieuwe functies (bijvoorbeeld samenvoegen of juist opdelen) en 
eventuele aanpassingen in openbaar gebied. Bij dit alles geldt dat de 
overheid al heeft geïnvesteerd in openbaar gebied en 
parkeergelegenheden. 

 
Een dergelijk ontwikkelingsproces is complex en vraagt om regie en 
forse inspanningen in tijd, geld en organisatie. Landelijk zijn er 
voorbeelden van schuifoperaties waarbij het economisch functioneren 
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van bestaand en nieuwe centrum zijn verbeterd. Voorbeelden zijn 
centrumontwikkelingen in combinatie met schuifoperaties in kernen als 
Nieuw Bergen en Vlijmen en de vernieuwing van de 
Amsterdamsestraatweg (Utrecht) en de Ringstraten (Nijmegen) waarbij 
gewerkt is met een investeringsprogramma bestaande uit financiële 
regelingen ten aanzien van huurderving, instaphuren en renovatie. Vaak 
is een onafhankelijke vastgoedcoördinator de spin in het web. 
 
Tot slot 
Zoals blijkt uit deze rapportage gezegd is ingrijpen in het bestaande 
centrum gewenst om het economisch functioneren van het totale 
centrum duurzaam te versterken. Wij bevelen aan de ontwikkeling van 
het nieuwe centrumdeel en de verbetering van de kwetsbare 
winkelgebieden procesmatig gelijktijdig uit te voeren. Voor de 
gemeente, ondernemers en eigenaren betekent dit een traject van 
nauwe samenwerking waarbij men moet bedenken dat de keuzes die 
gemaakt worden effect hebben op een lange periode. Om een proces 
van samenwerking goed te beginnen kan een ruimtelijk-economische 
visie voor het hele centrum nodig (bestaande uit een visie op 
branchering, trekkersbeeld, ruimtelijke structuur, et cetera) als leidraad 
dienen. 
 
Los van de centrumontwikkeling kunnen wij ons ook voorstellen dat 
ondernemers, eigenaren en overheid samenwerken om het bestaand 
centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers door beleving toe te 
voegen, het centrum te promoten, sfeer en ambiance toe te voegen, et 
cetera. 
  
Alles tegen elkaar afwegend geeft het centrumplan een positieve impuls 
aan het woon-, leef- en ondernemingsklimaat en kan het plan helpen de 
totale centrumstructuur te versterken. Wij bevelen aan maatregelen te 
nemen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste 
ontwikkelingen te stimuleren.
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Bijlage 1 Aanleiding en vraagstelling 
 
 
Aanleiding 
De gemeente Noordoostpolder werkt vanaf 2006 aan het centrumplan 
De Deel-Stadshart Emmeloord. Het plan voorziet in een uitbreiding van 
het winkelcentrum van Emmeloord met ruim 10.000 m² commerciële 
voorzieningen (winkels, horeca en publieksgerichte dienstverlening). In 
2008 is door adviesbureau BRO een DPO uitgevoerd als economische 
onderlegger voor de bestemmingsplanprocedure. Een aantal 
belanghebbende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen het DPO bij 
Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 5 december 
jl. bepaald dat een actualisatie van het DPO nodig is.   
 
Uitspraak Raad van State (5 december 2012) 
Het uitgangspunt voor dit onderzoek is de uitspraak van Raad van State, 
onderdeel 19: ‘met het oog op een spoedige beslechting van het geschil 
zal de Afdeling de raad opdragen om binnen 16 weken na verzending 
van deze uitspraak: 
− alsnog onderzoek op basis van actuele gegevens te doen naar de 

behoefte aan uitbreidingsruimte voor detailhandel en te bezien of 
het besluit van 10 november 2011 in het licht van de uitkomsten 
van dit onderzoek in stand kan blijven; 

− op basis van het voornoemd onderzoek toereikend te motiveren dat 
de te verwachten leegstand in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening aanvaardbaar is, dan wel een gewijzigde planregeling vast 
te stellen. 

 
Vraagstelling 
Seinpost formuleert op basis van de uitspraak van de Raad van State en 
de motie van de gemeenteraad de volgende vraagstelling voor het 
aanvullende onderzoek:  
 
 

− Actualiseer de marktmogelijkheden voor niet-dagelijkse 
detailhandel in Emmeloord-centrum o.b.v. reële en actuele 
uitgangspunten. De verplaatsing en uitbreiding van een supermarkt 
hoeft niet te worden onderbouwd, zo blijkt uit uitspraak 17.7; 

− Vergelijk de marktmogelijkheden voor niet-dagelijkse detailhandel 
in Emmeloord-centrum met het te realiseren metrage niet-
dagelijkse detailhandel in het centrumplan; 

− Geef, indien sprake blijkt te zijn van ‘overcapaciteit’, een prognose 
van de te verwachten leegstand en onderbouw of deze leegstand in 
het perspectief van een adequaat ruimtelijk ordening beleid, 
aanvaardbaar is;  

− Betrek van meet af aan Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) bij 
de onderzoeksopzet. 

 
Aanpak 
Onze aanpak bevat inhoudelijke en processtappen stappen om een 
evenwichtig antwoord, met draagvlak van de BAN, te geven op de 
vraagstelling. Concreet hebben wij de volgende stappen ondernomen: 
1. Een actualisatie van de marktruimteberekening detailhandel en 

overige consumentgerichte voorzieningen op basis van meest 
recent onderzoeksmateriaal. De uitgangspunten en de 
conceptuitkomsten hebben wij gedeeld met de BAN in drie (twee 
keer op locatie en één keer telefonisch) overlegsessies. Met 
ontwikkelaar Provast hebben wij gesproken over de uitgangspunten 
van het centrumplan; 

2. Een analyse en visie op het functioneren centrum. Wij hebben het 
centrum ingedeeld in kansrijke en kansarme locaties op grond van 
criteria voor winkelgebieden; 

3. Een prognose van de leegstand en een onderbouwing van de 
aanvaardbaarheid ervan; 

4. Aanbevelingen om de verwachte leegstand op te lossen zodat het 
woon-, leef- en ondernemingsklimaat niet wordt aangetast.
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Bijlage 2 Uitgangspunten 
marktruimteberekening niet 
dagelijkse detailhandel 

 
Inleiding 
De Nederlandse voorzieningenstructuur is relatief fijnmazig. Er zijn 
verschillende niveaus in te onderscheiden. Winkelcentra van grote 
steden hebben een regionale functie waarbij het begrip ‘winkelen’ van 
belang is. Het aanbod in de niet-dagelijkse sector is uitgebreid en 
specialistisch en trekt zodoende consumenten uit een wijde omgeving. 
Steden als Zwolle zijn van regionale betekenis. Detailhandel in dorpen 
van minder dan 5.000 inwoners (zoals die in de Noordoostpolder) heeft 
een lokale functie. Consumenten kopen hier de frequent benodigde 
artikelen zoals levensmiddelen. Van de omliggende kernen hebben 
Marknesse en Ens een supermarkt (respectievelijk Jumbo en Spar) en 
aanvullend dagelijks aanbod. 
 
Uitgangspunten 
Bij de berekeningen (samengevat in de tabel 2.1 van Hoofdstuk 2) 
hanteren wij in de volgende uitgangspunten voor de situatie in 
Noordoostpolder: 
− Alle bedragen zijn inclusief BTW; 
− De dagelijkse sector bestaat uit de branches Levensmiddelen 

(Supermarkten, Foodspeciaalzaken) en Persoonlijke Verzorging 
(Drogisterij, Apotheek) 

− De niet-dagelijkse sector bestaat uit de branches Mode en Luxe 
(Warenhuis, Kleding & Mode, Schoenen & Lederwaren, 
Huishoudelijk & Luxe), Vrije Tijd (Sport & Spel, Hobby, Media), 
In/Om Huis (Bruin- en Witgoed, Auto & Fiets, Plant & Dier, Wonen) 
en Detailhandel overig; 

− Wij baseren ons op meest actuele gegevens. 
 
Ontwikkeling aanbod 
De omvang aan detailhandel in de gemeente Noordoostpolder is 86.237 

m² wvo, verdeeld over 246 verkooppunten. Hiervan is 74.811 m² wvo in 
Emmeloord gevestigd, te weten: 
− 30.261 m² wvo verspreide bewinkeling: onder andere plant & dier 

(ruim 10.000 m² wvo, onder andere Intratuin), doe-het-zelf (ruim 
5.000 m² wvo) en wonen (bijna 7.500 m² wvo); 

− 25.656 m² wvo in het hoofdwinkelgebied; 
− 12.389 m² wvo grootschalige concentratie: doe-het-zelf (bijna 

2.700 m² wvo) en wonen (bijna 10.000 m² wvo); 
− 3.338 m² wvo wijkcentrum klein (locatie Action/Aldi-markt); 
− 3.167 m² wvo buurtcentrum. 
 
In Emmeloord centrum is 25.656 m² wvo aanwezig. Het aanbod 
exclusief leegstand en de dagelijkse sector is 18.892 m² wvo. De 
afgelopen jaren is er in het centrum geen nieuw metrage bijgekomen. 
Nieuw aanbod heeft zich met name op verspreid gelegen locaties 
toegevoegd (waaronder op bedrijventerreinen).   
 
Aantal inwoners in 2023 
Het aantal inwoners van de Noordoostpolder in 2013 bedroeg 46.342, 
waarvan 25.460 in Emmeloord (bron: CBS Statline). De Rijksoverheid 
gaat in de periode 2010-2020 uit van een bevolkingsstijging in de 
gemeente van 2,3% (bron: ABF-Primos prognose). De gemeentelijke 
prognose gaat uit van 46.895 inwoners in 2023, een stijging van 1,2% 
t.o.v. 2013. De stijging wordt veroorzaakt door natuurlijke groei (meer 
geboortes dan sterfgevallen). Het aantal 20-64 jarigen blijft gelijk. Wij 
hanteren de gemeentelijke prognose als uitgangspunt voor het 
inwoneraantal (bron: bevolkingsprognose Noordoostpolder, augustus 
2012). De ontwikkeling in Noordoostpolder sluit aan bij de ontwikkeling 
van provincie Flevoland: de bevolkingsgroei wordt vooral veroorzaakt 
door een geboorteoverschot en minder door een positief migratiesaldo 
(bron: CBS). 
 
Bestedingen niet dagelijkse artikelen in Emmeloord 
Vanwege de voortdurende economische recessie en de ontwikkeling van 
internetverkoop gaan we gedetailleerd in op de verwachte effecten van 
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beide ontwikkelingen op de verkoop bij niet-dagelijkse winkels. 
 
Aandeel internetbestedingen Noordoostpolder, 2013-2023 
 
Ontwikkeling internetbestedingen 
Internet is een groeiend inkoopkanaal. Het aandeel internetbestedingen 
en de impact ervan worden nogal eens overschat. Hoewel in 89% van de 
consumenten in 2010 wel eens iets via internet heeft gekocht, verliep 
van de totale detailhandelsbestedingen (food en non-food) slechts 3,7% 
via internet (bron: Retail 2020, CBW-Mitex en HBD, 2011). De online 
omzet van producten in 2012 bedroeg ongeveer 6% van de totale 
detailhandelsomzet (bron: Thuiswinkel.org/HBD). Dat aandeel verschilt 
echter sterk per branche. In de non-foodsector werd volgens het HBD in 
2010 6,8% uitgegeven via internet, in 2011 was dit 7,7% (exclusief 
telecom-abonnementen). De jaarlijkse explosieve groei van de totale 
onlinebestedingen in de periode 2005 – 2008 (35% tot 40%) is 
afgevlakt. In 2009, 2010 en 2011 was de jaarlijkse groei van de 
onlinebestedingen respectievelijk 19%, 16% en 13% (bron: website 
HBD, 2012). Voor 2012 zijn nog geen internetbestedingscijfers via het 
HBD beschikbaar. 
 
Per regio zijn er sterke verschillen in het aandeel online winkelen. In 
landelijke en/of vergrijsde gebieden wordt minder uitgegeven via 
internet dan in stedelijke gebieden. Het type consument lijkt het aandeel 
internetbestedingen grotendeels te bepalen, de afstand tot 
winkelvoorzieningen is minder van belang. In de noordelijke provincies 
is het aandeel internetbestedingen tot 40% lager dan in de Randstad. 
Dit geldt ook voor de gemeente Noordoostpolder (bron: Rabobank, 
2011). De algehele trends ten aanzien van internetwinkelen zullen in 
Emmeloord zich waarschijnlijk in mindere mate voordoen dan landelijk 
het geval is. 
 
Prognose internetbestedingen 
In 2011 voorspelde Locatus een fors verschil in internetbestedingen per 
branche. Branches met een fors aandeel internetverkoop zijn volgens 

Locatus Sport & Spel, Media en Elektro. Extrapolatie van huidige trends 
wijst uit dat in 2020 het internetaandeel respectievelijk 7,9%, 18,5% en 
48% is. Voor de branches Warenhuis, Kleding & Mode is dat 5,4%, 
terwijl voor de branches Dagelijkse aankopen, Huishoudelijke- en Luxe 
artikelen een internetaandeel van 1,4% verwacht. Een ‘denkpiste’ van 
internetbestedingen is in tabel 2.1 opgenomen. 
 

Tabel B2.1 ‘Denkpiste’ bestedingen 
internet 

2010 2020 2030 

Dagelijkse aankopen, Huishoudelijke 
en Luxe artikelen 

0.70% 1.40% 1.80% 

Juwelier & Optiek 1.00% 1.50% 2.00% 

Hobby, Plant & Dier, Doe-Het-Zelf 
en Wonen 

1.20% 1.90% 2.20% 

Warenhuis, Kleding & Mode 2.60% 5.40% 5.90% 

Sport & Spel, Auto en Fiets 5.30% 7.90% 12.30% 

Media 9.10% 18.50% 26.90% 

Elektro 24.10% 48.00% 69.80% 

TOTAAL (gewogen) 3.30% 5.30% 7.00% 
Bron: Locatus, 2011 

 
Zoals gezegd lopen de prognoses per branche sterk uiteen. ING 
voorspelt een online schoenenaandeel in 2020 van 35% (bron: ING, 
sectorvisie schoenen) en op termijn in online kleding een aandeel van 
30% (bron: ING, sectorvisie kleding). Deze cijfers moeten wel 
genuanceerd worden opgevat. De voorspellingen gelden voor de gehele 
kleding- en schoenenbranche en zijn niet gesplitst in winkels met alleen 
een online verkoopkanaal en winkels die offline en online combineren. 
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Morgan Stanley verwacht dat het aandeel internetbestedingen 
wereldwijd tot 2016 niet boven de 10% uitkomt (bron: e-commerce 
disruption, Morgan Stanley Research, 2013). 
 
Een prognose over het deel van de omzet dat bij online webshops 
terechtkomt het deel dat bij de retailer met een online en offline kanaal 
is afhankelijk van: 
1. De ontwikkeling van het marktaandeel pure online webshops (buiten 

het detailhandelskanaal); 
2. De wijze waarop retailers in staat zijn te concurreren met online 

webshops via een multichannel strategie. 
 
Uitgangspunt internetbesteding: aandeel pure online webshops 
Internetbestedingen in de detailhandel hebben betrekking over de totale 
bestedingen via het web. Het onderscheid tussen de verschillende 
kanalen zal steeds meer vervagen, en hiermee ook datzelfde 
onderscheid in de bestedingscijfers. Nu al bestaan er grote verschillen in 
hoe ketens internetbestedingen in de boekhouding verwerken. Bij de 
ene keten worden die toegerekend aan het ten opzichte van het 
leveringsadres dichtstbijzijnde filiaal, bij de andere keten zijn die 
helemaal gescheiden van de fysieke winkels. Voor consumenten maakt 
het steeds minder uit waar ze kopen: het aankoopproces wordt in 
toenemende mate multichannel. Dat is: in de winkel via internet 
bestellen, of in de trein met de Ipad kopen en nog dezelfde dag in de 
winkel afhalen. De vraag is dan ook niet online of offline, maar welk 
kanaal op welk moment. Vanwege de vervaging in bestedingscijfers 
moeten we moeten noodgedwongen aannames doen over de verwerking 
van het internetaandeel in de bestedingscijfers. Wij kiezen ervoor om  
de online bestedingen bij winkels toe te rekenen aan de fysieke winkels 
omdat aankopen via het internetkanaal steeds verder zullen integreren 
met fysieke aankopen: in die zin is internetverkoop een onderdeel van 
de winkelexploitatie. Men ziet internet als een extra verkoopkanaal 
bovenop de fysieke winkel. Hierbij sluiten wij aan op de visie van 
Locatus op de integratie van de fysieke en online winkel (bron: weblog 
‘welke gevolgen heeft e-shoppen voor de vraag naar kledingwinkels’, juli 

2012).  
 

Scenario impact internetverkoop op winkelexploitatie 
Nu gaan winkelketens verschillend om met de toerekening van het 
internetaandeel aan de fysieke winkel. Wij verwachten dat winkels 
het online kanaal professionaliseren en integreren in de fysieke 
winkel. Het online en fysieke verkoopkanaal integreren immers 
steeds meer: consumenten kopen meer online, maar blijven 
behoefte hebben aan winkels waar ze producten kunnen beleven, 
voelen en passen. Wij verwachten dat winkels vanwege de 
toenemende integratie van beide afzetkanalen online bestedingen 
toerekenen aan fysieke winkels. Een toename van 
internetbestedingen bij winkels betekent zeker geen evenredige 
afname aan fysieke winkelruimte. De functie van de winkel zal wel 
veranderen (minder voorraad, maar een sterker accent op beleving 
zoals ruimte voor horeca in de winkel, meer ruimte voor 
productpresentatie et cetera) wat wellicht een lagere 
vloerproductiviteit tot gevolg heeft omdat een deel van de verkoop 
online wordt gerealiseerd en niet in de fysieke winkel. De mate 
waarin een correctie op de vloerproductiviteit aan de orde is hangt 
onder andere af van het aandeel internetverkoop in de exploitatie en 
de mate waarin wisselwerking tussen het fysieke en online 
afzetkanaal aan de orde is. Hierover zijn geen exacte voorspellingen 
te doen. Wel verwachten wij een correctie op de huurwaardeniveaus 
indien de vloerproductiviteit daadwerkelijk wordt gecorrigeerd op 
basis van internetverkoop. De geschetste ontwikkeling betreft een 
mogelijk scenario waarmee wij geen rekening houden in de 
aannames ten aanzien van de vloerproductiviteit (zie verderop in 
deze bijlage). Indien de vloerproductiviteit naar beneden wordt 
bijgesteld betekent dit dat de uitbreidingsruimte toeneemt. Dit kan 
dan worden gezien als extra marktruimte waarmee wij geen rekening 
houden. 

 
De winkels met alleen een webshop, de pure online verkopers, 
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verrekenen we in de bestedingscijfers: deze bestedingen komen immers 
buiten de detailhandelssector terecht. 
 
Prognose ontwikkeling aandeel webshops in internetbestedingen 
Webshops kennen een sterke mate van concentratie. In Nederland staat 
Wehkamp op één qua omzet, op grote afstand gevolgd door Bol.com en 
Ahold (deze zijn inmiddels gefuseerd). De concentratie heeft te maken 
met de forse inspanningen op het gebied van logistiek, onderhoud en 
marketing van webshops. Schaalgrootte wordt op dit vlak steeds 
belangrijker. De internationale webwinkelreus Zalando wist in 2012 in 
haar kerngebied Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland na vier jaar break-
even te draaien, maar weet in Nederland (nog) geen operationele winst 
te maken (bron: www.retailnews.nl). Naast de pure online spelers 
hebben de meeste winkelketens een professionele webwinkel waarmee 
ze de concurrentieslag aangaan met de pure online webshops. Uit het 
overzicht van de honderd in omzet grootste retailers van Nederland 
(Twinkle100) over 2012 blijkt dat de online retailomzet verdeeld is 
tussen pure online spelers en cross channel-spelers. De top 10 is goed 
voor ongeveer de helft van de omzet van deze top 100. Als we de omzet 
van pure webshops uit het internetaandeel filteren ontstaat een volgend 
beeld: de pure webwinkels RFS Holland Holding (Wehkamp), Bol.com, 
Coolblue, Amsterdamgold.com en Thuisbezorgd.nl zijn goed voor circa 
60% van de internetbestedingen (overigens zijn hier ook ontwikkelingen 
gaande: zo is Bol.com overgenomen door Ahold en hebben diverse 
webshops plannen om fysieke winkels te openen). De omzetverdeling in 
de top-10 is echter niet geheel representatief voor de totale omzet; de 
webshops zijn vanwege de schaalgrootte in de top-10 
oververtegenwoordigd ten opzichte van de winkels. Als we de totale 
internetbestedingen in 2011 evenredig verdelen over webshops en 
winkels met multichannel nemen beide categorieën 3,85 % van alle non-
food consumentenbestedingen voor hun rekening (7,7%/2). Dit betreft 
een aanname. 
 
Internetaandeel winkels neemt toe ten opzichte van webshops 
Over het aandeel van webshops in de top-10 van Twinkle 100 over 2012 

het volgende: waar voorheen de pure online spelers qua kennis en 
ervaring een voorsprong hadden opgebouwd, zijn winkelketens een 
duidelijke inhaalslag aan het maken (bron: ABN AMRO, Retaillocaties 
2020, 2013). Online en fysieke business modellen zullen steeds verder 
integreren en daarmee ook de consumentenbestedingen. Nieuwe 
technologieën en een verdere groei van mobiel internet zorgen er voor 
dat de consument vaker naar internet trekt. De smartphone gaat de 
online en offline wereld verder met elkaar verweven. Kortom, het 
werkelijk deel van de internetbestedingen dat buiten de retailsector 
omgaat (via online webshops) hangt erg af van de mate waarin de 
retailer in staat is te anticiperen op de wensen van de online consument. 
Wij zien dat steeds meer winkeliers zuilen of tablets plaatsen waar 
klanten online kunnen shoppen. De gedachte hierachter is dat producten 
die niet op voorraad zijn alsnog kunnen worden besteld. Hierdoor 
worden de “lost sales” teruggebracht. Ketens als Actiesport, Miss Etam 
en Score zijn voorbeelden die de bestelzuil in de winkel inmiddels 
hebben geïntroduceerd. 
 
Uit alle genoemde ontwikkelingen destilleren wij drie trends die van 
invloed zijn op de prognose van het toekomstig aandeel 
internetbestedingen bij webshops: 
1. De komende jaren breidt het marktaandeel van webshops fors uit. 

Het is een relatief jonge markt die gekenmerkt wordt door een 
expansiedrift van de webwinkels Zalando (heeft in 2012 de omzet in 
Nederland verdriedubbeld en streeft ernaar de koppositie van 
Wehkamp in Nederland over te nemen) en Amazon.com (uit diverse 
krantenartikelen blijkt dat de wereldwijd grootste webwinkel plannen 
heeft om de Nederlandse markt te betreden, officieel is echter niets 
zeker). Deze partijen zullen naar verwachting met een uitgebreid 
aanbod, grootschalige marketing en efficiënte distributie 
marktaandeel winnen; 

2. Winkel(ketens) anticiperen op online verkoop en integreren  op 
professionele wijze het fysieke en online verkoopkanaal. Hiermee 
gaan zij de concurrentie met webshops aan. Deze ontwikkelingen 
zagen we in 2012 en zal zich naar verwachting doorzetten waardoor 

www.retailnews.nl
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de verdeling van de markt aan onlinebestedingen stabiliseert en een 
nieuw evenwicht ontstaat in de marktaandelen van winkels en 
webshops; 

3. De groei in de totale online bestedingen vlakt af. Indien deze trend 
zich doorzet zal op de middellange termijn bij webshops 
marktverzadiging optreden waardoor verdringing zal ontstaan. 

 

Alles overwegend hanteren wij als uitgangspunt dat de online 
consumentenbestedingen bij winkels met alleen een online 
verkoopkanaal (webshops) in 2023 met meer dan 150% is  
toegenomen ten opzichte van 2011. Het marktaandeel van online 
webshops is in 2011 bij benadering 3,85% en zal met 6,0 % 
toenemen tot 9,85%. Dit is exclusief de ontwikkeling van 
internetbestedingen bij winkels die online en offline combineren. 

 

NB. De impact van internet op de detailhandelsbestedingen moet 
verder  in perspectief gezien worden. Zo is de het bestedingseffect 
van de veroudering veel sterker, met wederom grote regionale 
verschillen (bron: Locatus, 2011), hoewel tussen de factoren 
‘vergrijzing’ en ‘internetgebruik’ ook enige correlatie is. Zo besteedt 
‘65+’ in totaal 20% minder in de detailhandel dan jongeren, en 
bijvoorbeeld 40% minder aan mode en schoenen, dan jongere 
groepen. In 2025 is een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar 
of ouder, ten opzichte van 16% nu. 
In Noordoostpolder doet deze ontwikkeling zich vertraagd voor ten 
opzichte van de landelijke ontwikkeling. De bevolkingscategorie 20-
64 jaar blijft tot 2027 gelijk van omvang. Wel verandert de 
samenstelling ervan, het aandeel 40- tot 54 jarigen neemt af en het 
aandeel 55+ neemt toe. Wij zien daarom geen reden het 
economische effect van de demografische ontwikkeling te 
verdisconteren in de marktruimteberekening. 

 
Wat zeer belangrijk is, ook voor offline bestedingen, is de oriëntatie van 
consumenten via internet. Mensen gaan steeds meer ‘doelgericht 

funshoppen’: op internet is de keus al gemaakt. De verblijfsduur in 
winkelgebieden daalt, maar de uitgaven per uur stijgen. Gemak en 
gunstige prijs zijn veelal redenen om online te kopen. 
 
Prognose besteedbaar inkomen 
De consumptie van huishoudens is in 2011 (-1,0% t.o.v. jaar eerder) en 
2012 (-1,5%) gedaald. Voor 2013 wordt een daling tot -1,5% voorzien. 
Belangrijke verklaring hiervoor is een jaarlijks opeenvolgende 
koopkrachtdaling in de periode 2010-2012 (veroorzaakt door hogere 
lasten en een stijging van de consumentenprijsindex). Voor 2013 wordt 
een verdere koopkrachtdaling verwacht van -1,25% voor huishoudens 
en -1,5% voor alleenverdieners (bron: CPB, Korte-termijn-raming, 
december 2012). De verwachting is dat de totale 
detailhandelsbestedingen in 2013 met -1,9% afnemen, voor 2014 wordt 
een daling van -0,7% verwacht (bron: ING Economisch Bureau, 2013). 
Op de middellange termijn stabiliseert de economische situatie, het CPB 
gaat uit van een jaarlijkse economische groei van 1,5% per jaar in de 
periode 2013-2017; in deze periode stijgt de consumptie van 
huishoudens naar verwachting jaarlijks met 0,75% (bron: CPB, 
Economische Verkenning 2013-2017, juni 2012). 
 
Vanwege omvangrijke bezuinigingen, forse lastenverzwaringen en het 
geringe consumentenvertrouwen zijn economische prognoses hoogst 
onzeker. Het CPB heeft haar prognoses de afgelopen periode regelmatig 
neerwaarts moeten bijstellen. Zeker is dat het besteedbaar inkomen in 
2012 afnam en in 2013 verder onder druk komt te staan. 
Voorzichtigheidshalve gaan wij uit van een daling van -5,0% aan 
bestedingen in de niet-dagelijkse sector in 2023 ten opzichte van de 
bestedingscijfers van het HBD (peiljaar 2011): indien blijkt dat de 
consumptie minder hard afneemt of toeneemt is dit een meevaller 
waarmee in de marktruimteberekening geen rekening wordt gehouden. 
 
Inkomenscorrectie niet dagelijks 
De gemiddelde besteedbare inkomens per inwoner in Noordoostpolder 
zagen er volgens CBS-gegevens in 2010: 
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Noordoostpolder   € 18.900,- 
Nederland   € 21.500,- 
 
Het gemiddeld besteedbare inkomen is 12,0 % lager dan het landelijk 
gemiddelde. Een lager besteedbaar inkomen betekent geen evenredig 
lagere bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen. Wij gaan uit van een 
inkomenselasticiteit van 0,5 voor de niet-dagelijkse sector (dit is een 
maximaal te hanteren inkomenselasticiteit, bron: HBD, 
Omzetkengetallen 2012). De bestedingscijfers voor niet-dagelijkse 
detailhandel worden dus met -6,0% gecorrigeerd ten opzichte van het 
gemiddelde. 
 
Om de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen in Noordoostpolder te 
kunnen bepalen, moeten we eerst de landelijke bestedingen weten: 
− Per hoofd van de bevolking wordt gemiddeld € 2.430- besteed aan 

goederen in de niet-dagelijkse sector (bron: HBD, meest recente 
bestedingscijfers, peiljaar 2011, bewerking 2012). In deze cijfers is 
de verkoop aan derden (omzetten aan niet particulieren als 
bedrijven en instellingen en verkopen via niet-winkelkanalen) niet 
verwerkt. Indien winkeliers hier omzet uit halen dient dit als extra 
te worden beschouwd. De bestedingscijfers zijn inclusief het 
internetaandeel van 7,7% in 2011 (onder te verdelen in online 
bestedingen bij winkels met een combinatie van offline en online en 
winkels met alleen online verkoopkanaal);  

− Wij verwachten dat het omzetaandeel van winkels met alleen online 
verkoop (partijen als Wehkamp en Zalando) met circa 6,0% 
toeneemt ten opzichte van 2011, dit percentage corrigeren wij in 
de bestedingscijfers. Deze stijging is exclusief de 
internetbestedingen via winkels die offline en online combineren 
(multichannel), deze omzet komt immers bij detaillisten terecht; 

− Wij corrigeren de bestedingscijfers met -5,0% neerwaarts ten 
opzichte van peiljaar 2011 als gevolg van de economische recessie 
en de voorgenomen lastenverzwaringen; 

− Wij corrigeren de bestedingscijfers met -6,0% ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde als het gevolg van een lager besteedbaar 
inkomen in de gemeente Noordoostpolder; 

− Wij corrigeren de bestedingscijfers met 1,5% ten opzichte van het 
gemiddelde als gevolg van verkoop via ambulante handel; 

− De gecorrigeerde bestedingen in de niet-dagelijkse sector (aandeel 
online verkoop bij webshops, koopkrachtdaling, lager dan 
gemiddeld besteedbaar inkomen, aandeel ambulante handel) 
komen neer op € 2.000 per hoofd van de bevolking bij winkels in de 
niet-dagelijkse sector. 

 
Koopkrachtbinding 
 
Algemeen 
Koopkrachtbinding is het percentage van de consumentenbestedingen 
door inwoners in de eigen woonplaats. Seinpost heeft in 2010 de 
koopstromen voor koopkrachtbinding- en toevloeiing naar grootteklasse 
van kernen herijkt. Dit onderzoek is gebaseerd op alle landelijke 
koopstroomonderzoeken. Voorheen maakten adviesbureaus gebruik van 
koopstroomgegevens uit 2003 (bron: Winkelvoorzieningen op waarde 
geschat, Bolt, 2003). De hoofdconclusie van Seinpost is dat in de 
periode 2003-2010 landelijk de binding afneemt en de toevloeiing 
toeneemt. Toegenomen mobiliteit, uitbreiding van het winkelaanbod en 
toegenomen oriëntatie op het aanbod buiten de eigen woonplaats 
(bijvoorbeeld vanwege woon-werk verkeer) zijn factoren die deze 
ontwikkeling beïnvloeden.  
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Huidige situatie 
Landelijk gezien is de koopkrachtbinding in kernen van een 
grootteklasse van 30.000 – 50.000 inwoners (Emmeloord en de 
groendorpen) en een afstand van meer dan 24 kilometer tot een kern 
van hogere orde gemiddeld 70%. De binding voor kernen van 30.000 – 
50.000 (Emmeloord en de groendorpen samen) is gemiddeld 78% 
(Seinpost, 2010). Vanwege de functie van Emmeloord voor de gemeente 
Noordoostpolder nemen wij de categorie 30.000 – 50.000 inwoners als 
referentie. Er is echter alle reden te veronderstellen dat vanwege de 
geïsoleerde ligging van Emmeloord en de relatief grote afstand tot een 
kern van hogere orde in Noordoostpolder een hogere binding mogelijk 
is. De afstand van Emmeloord naar Zwolle is circa 40 kilometer, veel 
meer dan 24 kilometer uit de landelijke vergelijking. Andere 
winkelgebieden van min of meer vergelijkbare orde liggen relatief ver 
weg. Gegevens uit de Koopstromenmonitor van Rabobank bevestigen dit 
beeld. Uit de koopstromen van de Rabobank blijkt dat de binding in de 
niet- dagelijkse sector in de gemeente Noordoostpolder hoger is dan 
85% is (zie onderstaand figuur).  
 

Figuur B2.1 koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector  

Bron: Koopstromenmonitor Rabobank, 2011 

Rabobank baseert zich op gemeten pintransacties aangevuld met 
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incassotransacties (waarmee consumenten een omvangrijk deel van de 
aankopen van met name duurzame goederen betalen), metingen van 
geldopnames bij geldautomaten en chartale transacties. Rabobank geeft 
aan dat de koopstroomcijfers uit de monitor gebaseerd zijn op een 
vrijwel volledige dekking van het betalingsverkeer in Nederland (bron: 
Rabobank, de Koopstromenmonitor, 2011).  
 
We weten niet exact hoe hoog de binding in Noordoostpolder is, alleen 
dat deze hoger is dan 85%. Een deel van de gebonden bestedingen in 
de niet-dagelijkse sector heeft betrekking op branches die niet in de 
binnenstad zijn gevestigd. Denk hierbij aan de winkels op de 
woonboulevard (doe-het-zelf, wonen), verspreide bewinkeling (Intratuin, 
doe-het-zelf en wonen), wijkcentrum Zuiderkade (Action, Wibra) en 
elders in Emmeloord. Rekening houdend met normen voor binding en 
toevloeiing in relatie tot de benodigde omzetten (bron: Seinpost, 2010 
en HBD, omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek, 2012) schatten wij in dat 61% tot 63% van de 
koopkrachtbinding betrekking heeft op de niet-dagelijkse winkels in het 
centrumgebied in de huidige situatie. Als we 88% koopkrachtbinding in 
de niet-dagelijkse sector aanhouden heeft circa € 25 miljoen van de 
binding betrekking op de niet-dagelijkse sector buiten het centrum. Dit 
is exclusief eventuele toevloeiing van omzet buiten het centrum.  
 
Toekomstige situatie = ambitie! 
Na de realisatie van het plan Stadshart De Deel zijn nieuwe kwaliteiten 
toegevoegd zijn aan het centrum. Wij verwachten hiermee een hogere 
binding aan het centrum toeneemt: men heeft minder reden om elders 
te besteden (zie bijlage vier). Wij verwachten dat een binding van 63% 
tot 65% van de niet-dagelijkse bestedingen in de gemeente aan het 
centrum haalbaar is. Dit is meer dan gemiddeld, maar naar onze mening 
realistisch. 
 
NB. Een vergelijking van de binding in de niet-dagelijkse sector aan het 
centrum is op basis van beschikbaar referentiemateriaal (zoals 
Koopstromenonderzoek Randstad 2011) lastig te maken omdat 

Emmeloord over een groot achterland beschikt in tegenstelling tot veel 
randstadgemeenten. Het centrum van Schagen (kop van Noord-Holland) 
is enigszins vergelijkbaar, al ligt Schagen dichter bij een kern van 
hogere orde, Alkmaar op 25 kilometer. De koopkrachtbinding in de niet- 
dagelijkse sector aan het centrum in Schagen is 65%.  
 
De bandbreedte in de koopkrachtbinding ontstaat door verschillende 
oorzaken. De belangrijkste redenen zijn vaak: het aanbod en de 
omvang, verscheidenheid en kwaliteit en mate van concentratie van het 
overige aanbod. Bij dit alles moet het gedrag worden betrokken van de 
kritische consument die voor het winkelen een hoge kwaliteit eist en er 
weinig tijd voor over heeft. 
 
Koopkrachttoevloeiing 
Naast de lokale koopkrachtbinding is er ook sprake van koopkracht-
toevloeiing, het omzet deel afkomstig buiten het directe marktgebied, in 
dit geval de gemeente Noordoostpolder.  
 
Huidige situatie 
In de regio is het centrum van Dronten uitgebreid. Ook in Lemmer, Urk 
en Lelystad zijn ontwikkelingen geweest. In Lelystad is de laatste 
uitbreidingsfase van FOC Bataviastad voltooid. Toch hebben deze 
ontwikkelingen een relatief geringe invloed hebben op de toevloeiing 
naar Emmeloord omdat het centrum van Emmeloord een 
onderscheidende functie heeft ten opzichte van de omliggende 
hoofdwinkelgebieden (zie bijlage vier) en deze – behalve Urk – relatief 
ver weg liggen. In het toevloeiingsgebied neemt Urk een bijzondere 
positie in. Urk is een gemeente waar veel grote gezinnen wonen en heeft 
daarmee naar verhouding een hoog aandeel jongeren (bron: CBS, 
Landelijke Jeugdmonitor, 2011). Recent is winkelcentrum Urkerhard 
voltooid. Hiermee heeft het dagelijks en frequent benodigd niet-dagelijks 
aanbod een impuls gekregen.  
Voor dagelijkse en frequent benodigde artikelen (algemeen textiel, 
huishoudelijke artikelen en warenhuis) zullen inwoners van Urk in 
principe georiënteerd zijn op Urk zelf. Daar staat tegenover dat men uit 
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Urk voor het ‘recreatief winkelen’ hoofdzakelijk op Emmeloord 
georiënteerd blijft. In principe blijft de binding in het modesegment 
ongewijzigd. 

Figuur B2.2 Winkelcentrum Urkerhard 

 
 
Voor het bepalen van de toevloeiing baseren wij ons op cijfermateriaal 
van winkeliers over de herkomst van bezoekers. In het najaar van 2010 
hebben winkeliers een spaaractie gehouden waaraan ruim 17.000 
deelnemers hebben meegedaan en circa 45.000 loten zijn verkocht. Van 
15.600 deelnemers zijn de NAW-gegevens bekend. Uit deze gegevens 
blijkt dat circa 28% van de bezoekers van buiten de gemeente 
Noordoostpolder afkomstig is. De belangrijkste herkomstgebieden zijn 
de gemeenten: 
1. Steenwijk:  7% (waarvan 2,6% uit Vollenhove); 
2. Urk:  6%; 
3. Lemsterland: 3%; 
4. Dronten:  1%; 
5. Kampen:  1%; 
6. Overig NL:  10%. 
 
De overige bezoekers kunnen bestaan uit woon-werkverkeer 
(Emmeloord heeft een belangrijke werkfunctie, het is aannemelijk dat 
combinaties met detailhandelsaankopen plaatsvinden), toerisme 
(bijvoorbeeld bezoekers Orchideeën Hoeve in Luttelgeest) en 
familiebezoek. Opvallend is dat in totaal bijna 6% van de bezoekers uit 

Friesland komt en dat deze bezoekers uit veel verschillende gemeenten 
komen. Het beeld in Emmeloord sluit aan bij de landelijke tendens dat 
de consument een grote actieradius heeft als het gaat om niet-
dagelijkse aankopen. Nederlanders zijn mobiel en dat komt tot uiting in 
bestedingen. Vooral voor duurzame consumptiegoederen, zoals kleding 
en mode, schoenen, woninginrichting, artikelen in sport en vrije tijd is 
de consument bereid grote afstanden af te leggen. 
 
NB. Het is aannemelijk dat de omzet van bezoekers van buiten 
Noordoostpolder in het centrum in werkelijkheid hoger is dan 28%: 
1. Circa 20.000 loten van de totaal 45.000 loten zijn verkocht bij de 

supermarkten (tweemaal C1000 buiten het centrum eenmaal Albert 
Heijn in het centrum), supermarkten worden vooral bezocht door 
inwoners uit de eigen gemeente. Het is daarom aannemelijk dat 
deze groep is oververtegenwoordigd in het onderzoek. Met andere 
woorden: als alleen de niet-dagelijkse winkels hadden meegedaan 
was het aandeel bezoekers van buiten waarschijnlijk hoger. 

2. Bezoekers van buiten de gemeente besteden per bezoek over het 
algemeen meer dan mensen uit de gemeente zelf. 

 
Daar staat tegenover dat de actie plaatsvond in de feestmaanden  
rondom Sinterklaas en Kerst. Mogelijk hebben de winkels in deze 
periode in verhouding meer incidentele bezoekers getrokken dan de rest 
van het jaar. Tevens is Urkerhard voltooid, waardoor de inwoners voor 
de frequent benodigde artikelen niet meer op Emmeloord zijn 
aangewezen (wel voor het winkelen). Wij houden voor wat betreft de 
huidige situatie vast aan 28% toevloeiing. 
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Toekomstige situatie = ambitie! 
Wij verwachten dat een lichte stijging van de toevloeiing haalbaar is 
omdat het nieuwe aanbod (onder andere gericht op jongeren) en de 
versterking van de centrumstructuur een impuls geven aan het centrum: 
het centrum krijgt een sterkere recreatieve winkelfunctie waardoor men 
van buiten Noordoostpolder sneller voor shoppen in Emmeloord kiest 
dan nu het geval is. Ook hierin speelt Urk een belangrijke rol. De 
toevloeiing vanuit Urk zal weer toenemen. Al jaren is Urk de gemeente 
met het hoogst aantal geboorten per inwoner waardoor er relatief veel 
jongeren zijn en blijven. De verwachting is dat eveneens meer 
toevloeiing vanuit Lemmer, Vollenhove en Kampen komt omdat de 
concurrentiepositie van Emmeloord wordt versterkt. Wij rekenen met 
een toevloeiing van 30% in de toekomstige situatie. 
 
Vloerproductiviteit: bovengemiddeld 
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) hanteert per branche een 
landelijk gemiddelde vloerproductiviteit (bron: Omzetkengetallen ten 
behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek, HBD, 2012). De 
vloerproductiviteit per branches zijn (inclusief BTW): 
− Mode en Luxe € 2.987 per m² wvo (totaal 13.271 m² wvo); 
− Vrije Tijd  € 3.177 per m² wvo (totaal 2.363 m² wvo); 
− Bruin en Witgoed € 5.512 per m² wvo (totaal 1.294 m² wvo); 
− In/Om Huis overig € 4.620 per m² wvo (totaal 3.011 m² wvo)5. 
 
De gemiddeld gewogen vloerproductiviteit voor de niet-dagelijkse sector 
komt op circa € 3.300 per m² wvo. Dit is een landelijk gemiddelde. In 
het algemeen is de vloerproductiviteit in steden hoger dan op het 
platteland. Wij veronderstellen – mede gezien de relatief hoge 
huurprijsniveaus – dat de vloerproductiviteit in het centrum van 
Emmeloord circa 10% boven het landelijk gemiddelde is. Daarmee komt 
de vloerproductiviteit uit op € 3.630 per m² wvo. Voor nieuw aanbod 

                                                
 
 
5 Exclusief PDV-branches Doe-Het-Zelf, Tuincentra en Wonen 

geldt dat vanwege de kosten een hogere vloerproductiviteit nodig is om 
rendabel te kunnen exploiteren. Voor nieuw aanbod rekenen wij met een 
normatieve vloerproductiviteit van circa 15% bovengemiddeld (circa € 
3.800 per m² wvo). 
 

Tabel B2.2 Marktruimte niet-dagelijkse detailhandel Emmeloord 
centrum 

 2013 2023 

Inwoners Noordoostpolder 46.342 46.845 

Koopkrachtbinding 61% - 63% 63 - 65% 

Gebonden bestedingen 56,7 – 58,6 59,3 – 61,2 

Koopkrachttoevloeiing 
(aandeel omzet) 

28% 30% 

Omzet door toevloeiing 22,1 – 22,8 25,9 – 26,2 

Totale omzet 78,8 – 81,4 84,7 – 87,4 

Aanwezig m² wvo totaal 18.892 18.892 

Vloerproductiviteit € 3.630 € 3.800 

Berekend m² wvo totaal 21.474 – 22.178 22.294 – 23.002 

Uitbreidingsruimte 2.582 – 3.286 3.402 – 4.110 
 
In de toekomstige situatie is circa 3.400 tot 4.100 m² wvo indicatieve 
uitbreidingsruimte in de niet-dagelijkse sector. In de huidige situatie is 
ruimte voor circa 2.600 – 3.300 m² wvo. Het verschil zit hem in de 
aannames ten aanzien van de binding en toevloeiing na realisatie van 
het centrumplan. De berekening is gebaseerd op aannames in deze 
bijlage. 
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Marktruimteberekening naar hoofdbranche 
Wij hebben geen marktruimteberekening gemaakt naar hoofdbranche 
omdat een dergelijke berekening vanwege een aantal redenen 
onvoldoende draagkrachtig is: 
1. De bestedings- en omzetkengetallen van het HBD (bron: 

Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek, 2012) voor de niet-dagelijkse sector in de 
centrumbranches (het HBD onderscheid de groepen Warenhuizen, 
Mode, Luxe, Sport en de verzamelgroep Hobby & Spel & Media) 
komen niet geheel overeen met de definitie van hoofdbranches van 
Locatus (Warenhuis, Kleding- & Mode, Schoenen & Lederwaren, 
Juwelier & Optiek, Huishoudelijke- & Luxe artikelen, Antiek & Kunst, 
Sport & Spel, Hobby en Media) waardoor de bestedingscijfers en 
vloerproductiviteit niet exact per hoofdbranche zijn vast te stellen. 
Een marktruimteberekening op een dergelijk detailniveau van een 
hoofdbranche vinden wij dan onnauwkeurig wat kan leiden tot 
schijnzekerheid; 

2. De gehanteerde binding- en toevloeiing kunnen per hoofdbranche 
behoorlijk verschillen (huishoudelijke artikelen kennen relatief weinig 
toevloeiing terwijl dit aandeel in de modesector aanzienlijk is). 
Indien per hoofdbranche gerekend wordt met een binding- en 
toevloeiing op kern of centrumniveau ontstaat schijnnauwkeurigheid. 
Overigens bleek uit de bedrijfsinformatie van enkele 
modeondernemers waarover wij de beschikking hebben gekregen 
dat de toevloeiing binnen de Kleding- & Modebranche al aanzienlijk 
verschilt; 

3. De benodigde vloerproductiviteit tussen winkels in het centrum en 
buiten het centrum verschilt aanzienlijk, onder andere vanwege het 
verschil in huisvestingslasten. In een marktruimteberekening per 
hoofdbranche op kernniveau wordt hierin geen onderscheid 
gemaakt; 

4. Tot slot zijn vanwege toenemende branchevervaging ‘zuivere 
bestedingscijfers per branche’ steeds moeilijker te definiëren en 
worden de kengetallen dus steeds ‘vuiler’. 

 

Indicatie marktruimte Kleding- & Mode 
De marktruimte in de Kleding- & Modesector is een belangrijk aspect 
voor de branchering van het nieuwe centrum. Wij maken met behulp 
van kengetallen (bron: HBD, 2012) en met in het achterhoofd  dat de 
berekening onvoldoende draagkrachtig is om conclusies aan te 
verbinden een benadering van de marktruimte in de Kleding- & 
Modesector in het centrum. Dit betreft noodgedwongen een globale 
inschatting van de mogelijkheden op grond van een aantal 
onzekerheden: 
− Benodigde vloeromzet huidige situatie: 7.994 m² wvo * €2.350 per 

m² wvo (vloerproductiviteit excl. BTW) = circa €18,8 miljoen. 
− Bestedingspotentieel 2023: € 500 (bestedingen Mode excl. BTW en 

correcties op inkomen, economische recessie en internet) *46.845 
inwoners *65% binding = circa €15,2  miljoen (70% van de 
omzet). De totale omzet is €21,7 miljoen (100%). De toevloeiing is 
30%* €21,7 miljoen = circa €6,5 miljoen. 

− Marktruimte 2023€21,7 miljoen -/- €18,8 miljoen = €2,9 / €2.350 
= circa 1.250 m² wvo.
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Bijlage 3 Uitgangspunten 
marktruimteberekening 
horeca, leisure en 
consumentgerichte 
bedrijvigheid 

 
De marktruimteberekening voor horeca en leisure is uitgevoerd door 
adviesbureau ZKA, een bureau gespecialiseerd in de vrijetijdseconomie 
en een zusterbedrijf van Seinpost Adviesbureau. De 
marktruimteberekening voor dienstverlening is uitgevoerd door Seinpost 
Adviesbureau. 
 
Uitgangspunten Horeca en leisure 
 
Feiten 
− Hét centrum van Noordoostpolder; centraal daarbinnen gelegen 

(Kristaller); 
− Omvang gemeente bescheiden (46.500), in Emmeloord slechts 

55% van de bevolking; 
− Verdere marktbereik bescheiden door inklemming tussen water 

(west IJsselmeer, zuid Ketelmeer)) en regio’s in Friesland en 
Weerribben/Wieden met eigen centra (Heerenveen/Joure 
respectievelijk Steenwijk), Bescheiden betekenis voor Urk (maar 
heeft zeker op gebied van horeca en leisure een eigen 
karakter/profiel); 

− Geen historisch hart, marktplein of andere bijzondere assets; 
− Via A6 uitstekend bereikbaar, maar betekent tegelijkertijd dat de 

inwoners ook snel in Friesland of Lelystad/Almere zijn. 
 
Conclusies 
− Draagvlak voor voorzieningen vooral vanuit eigen bevolking, dus 

bescheiden; 
− Weinig extra draagvlak vanuit regio (dunbevolkt, eigen centra, 

deels met meer eigen karakter); 

− Geen bijzondere assets vanuit kernkwaliteiten/DNA gebied; 
− Draagvlak zal vanuit de omvang, concentratie en 

keuzemogelijkheden aan voorzieningen moeten komen.  
 
Omvang en ontwikkeling horeca en leisure 
 
De gegevens zijn gebaseerd op informatie van Bedrijfschap Horeca en 
Catering. In een Benchmark wordt het aanbod in Emmeloord vergeleken 
met het aanbod in Goes, Heerenveen en Venray.  
 
Totaal 
− Aantal horeca bedrijven in heel Noordoostpolder is afgelopen 10 

jaar licht afgenomen (van 75 naar 72). 
 
Deelsectoren 
 
Drankensector: 
− Noordoostpolder telt in 2012 30 bedrijven in de drankensector. Dit 

aantal is de laatste tien jaar gedaald. In 2003 telde de 
drankensector nog 37 bedrijven; 

− Per 10.000 inwoners telt Noordoostpolder 6,5 bedrijf in de 
drankensector. Dit is  (fors) lager dan Goes (14,1), Venray (11,4) 
en Heerenveen (10,8); 

− Totale verkoopoppervlakte komt uit op 8.746 m2. Na 2008 is het 
aantal m2 gestegen (circa 8.000 m2), in 2010 en 2011 was het 
aantal m2 hoger met respectievelijk 9.645 m2 en 8.995 m2; 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte per bedrijf is met 292 m2 hoger 
dan gemiddelde van de referentiegemeenten ; 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte referentiegemeenten (exclusief 
Noordoostpolder): 7.835 m2, lager dan huidige oppervlakte in 
Noordoostpolder; 
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− Eerste conclusies voor de drankensector: aantal bedrijven blijven 
wat achter bij referentiegemeenten. Oppervlakte per bedrijf in 
Noordoostpolder is echter groter, waardoor totale 
verkoopoppervlakte in Noordoostpolder groter is dan gemiddelde 
verkoopoppervlakte in referentiegemeenten. Op basis hiervan is 
onze eerste conclusie dat de marktruimte in de drankensector in 
Noordoostpolder beperkt is, ook gezien de toename van de 
verkoopoppervlakte de laatste jaren. 

 
Restaurantsector 
− 14 bedrijven in Noordoostpolder, aantal is ten opzichte van 2003 

met 2 bedrijven afgenomen. Vanaf 2008 is het aanbod in de 
restaurantsector jaarlijks met één bedrijf afgenomen; 

− Ten opzichte van referentiegemeenten heeft Noordoostpolder in 
absolute zin (aantal bedrijven) het laagste aanbod; 

− Wanneer het aanbod uitgedrukt is per 10.000 inwoners, heeft 
Noordoostpolder het kleinste aanbod van de referentiegemeenten 
(3,0 bedrijven per 10.000 inwoners); 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte in Noordoostpolder (3.060 m2) 
komt uit op 219 m2 per bedrijf. Omvang per bedrijf in 
Noordoostpolder is daarmee relatief hoog; 

− Verkoopoppervlakte in Noordoostpolder laatste jaren fors gedaald 
(2003: 4.679 m2, in 2004/2005 piek met 5.279 m2) 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte referentiegemeenten (exclusief 
Noordoostpolder): 4.360 m2. Verkoopoppervlakte in 
Noordoostpolder bevindt zich onder dit gemiddelde; 

− Eerste conclusies voor de restaurantsector: relatief weinig 
bedrijven, maar bedrijven van relatief grote omvang. Afwijking ten 
opzichte van het gemiddelde (marktruimte) komt uit op 1.300 m2 
(4.360 m2 -/- 3.060 m2). In onze visie is het niet reëel om deze 
‘achterstand’ in één keer goed te maken. Wij gaan uit van een 
marktruimte in de restaurantsector voor 2 à 3 bedrijven (totale 
omvang op basis van gemiddelde restaurant in Noordoostpolder: 
circa 400 tot 600 m2). 

 

Fastservice sector (convenience horeca) 
− 19 bedrijven in Noordoostpolder in 2012, aantal gestegen ten 

opzichte van 2003; 
− Aanbod in Noordoostpolder is relatief klein; 
− Totale verkoopoppervlakte in Noordoostpolder: 1.180 m2. Deze 

omvang is de laatste jaren vrijwel constant gebleven. In de drie 
referentiegemeenten (Goes, Heerenveen, Venray) is het totale 
verkoopoppervlakte groter; 

− Een gemiddeld fastservice bedrijf in Noordoostpolder heeft een 
oppervlakte van 62 m2. Deze omvang is vergelijkbaar met Goes en 
Heerenveen. In Venray is het gemiddelde bedrijf groter 
(respectievelijk 85 m2 en 73 m2); 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte in referentiegemeenten (excl. 
Noordoostpolder): 1.364 m2; 

− Eerste conclusies voor de fastservice sector: Een eerste indicatie 
voor marktruimte in de fastservice sector op basis van afwijking ten 
opzichte van het gemiddelde: 184 m2 (1.364 m2 -/- 1.180 m2). Op 
basis van gemiddelde omvang komt dit overeen met 2-3 bedrijven 
(circa 100-150 m2). 

 
Hotelsector 
− 3 bedrijven in 2012, aantal laatste 10 jaren constant (evenals de 

capaciteit); 
− 0,6 bedrijven per 10.000 inwoners, laagst van alle 

referentiegemeenten; 
− Totale verkoopoppervlakte in Noordoostpolder is 1.764 m2, 

constant in de afgelopen tien jaar; 
− Gemiddelde bedrijf heeft omvang van 588 m2, relatief groot ten 

opzichte van referentiegemeenten (alleen in Heerenveen is 
gemiddelde omvang (fors) hoger met 1.214 m2); 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte van referentiegemeenten (excl. 
Noordoostpolder) komt uit op 2.276 m2. Dit is lager dan de omvang 
van de hotelsector in Noordoostpolder; 

− Eerste conclusies hotelsector: Verkoopoppervlakte Noordoostpolder 
is kleiner dan gemiddelde van referentieprojecten.  
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Desalniettemin zijn wij van mening dat de marktruimte beperkt is. 
Gezien de beperkte bedrijvigheid en toerisme/congresmarkt in 
Noordoostpolder is het huidige hotelaanbod op eerste gezicht prima 
en is het niet reëel om de marktruimte te baseren op de 
gemiddelde verkoopoppervlakte. Heerenveen heeft grote invloed op 
dit gemiddelde en heeft vergeleken met Noordoostpolder meer 
bedrijvigheid/zakelijke hotelvraag. 

 
Partycatering 
− 6 bedrijven in Noordoostpolder (2012), aanbod is in 2012 

gestegen; 
− Dit aanbod uitgedrukt per 10.000 inwoners betekent 1,3 bedrijven;  
− Totale verkoopoppervlakte komt uit op 14.780 m2. In drie 

referentiegemeenten (Goes, Heerenveen, Venray) is omvang fors 
hoger; 

− Gemiddelde oppervlakte per bedrijf in Noordoostpolder bedraagt 
2.463 m2. Vergeleken met referentiegemeenten is dit relatief klein. 
In Goes, Heerenveen en Venray heeft de gemiddelde partycateraar 
een grotere omvang; 

− Gemiddelde verkoopoppervlakte van de referentiegemeenten (excl. 
Noordoostpolder) is 15.865 m2. Dit is 1.085 m2 hoger dan de 
huidige omvang van de sector in Noordoostpolder;  

− Eerste conclusie partycatering: Theoretisch is de marktruimte in 
Noordoostpolder dus 1.085 m2 (eerste indicatie). Deze marktruimte 
betekent ongeveer de helft van een gemiddeld bedrijf in 
Noordoostpolder. Wij beoordelen dat deze marktruimte weinig 
potentie heeft, ook rekening houdend met de toename van het 
aanbod in 2012. 

 
Leisure 
 
Globale analyse huidige aanbod 
− Basisvoorzieningen aanwezig: bioscoop, bowling, discotheek, 

casino/amusementscentrum et cetera; 
 

− Deels in Emmeloord (Movieskoop bioscoop in Beursstraat, casino 
Fair Play Lange Nering), deels elders (discotheek Marknesse, Chez 
Marknesse, bowling Partyhouse de Ducdalf); 

− Eerste conclusie: Emmeloord, laat staan centrum Emmeloord, (nog) 
geen natuurlijke centrumfunctie op gebied van uitgaan/stedelijke 
leisure (deels te maken met kosten m² waardoor deze elders 
terecht komen, deels in het verleden zo ontstaan). 

 
Potenties leisure 
Functies als een bowlingcentrum, casino/amusementscentrum of een 
theater zijn reeds gevestigd in Noordoostpolder en derhalve weinig 
kansrijk. Op basis van de systematiek van ‘leisure typologieën’ zijn 
onderstaande functies op het eerste gezicht wel kansrijk. Een nadere 
marktanalyse per functie is echter noodzakelijk voor een weloverwogen 
afweging: 
− Pool/snookercentrum, eventueel in combinatie met horeca; 
− Fitnesscentrum, eventueel om lastige plaats op de planlocatie te 

vullen eventueel met front niet gericht op busstation/winkelstraat. 
 
Conclusies  
 
Op basis van het voorgaande concluderen wij: 
− Wanneer het verkoopoppervlakte in Noordoostpolder wordt 

vergeleken met het gemiddelde voor de referentiegemeenten lijkt 
met name marktruimte in de restaurantsector en in de fastservice 
sector. In de drankensector, hotellerie en partycatering is beperkt 
tot geen marktruimte; 

− In de restaurant- en fastservicesector is enige achterstand. De 
marktruimte in de fastservicesector komt uit op 100 tot 150 m2  
verkoopoppervlakte. Dit komt overeen met 2 tot 3 bedrijven. Voor 
de restaurantsector gaan wij uit van een marktruimte van 400 tot 
600 m2 (2-3 bedrijven); 

− De totale marktruimte voor horeca komt derhalve uit op 500 tot 
750 m2

 (4-6 bedrijven); 
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− Op het eerste gezicht is het leisure aanbod in Emmeloord redelijk 
(bowling, casino, bioscoop). Op basis van een eerste analyse zijn er 
mogelijk potenties voor een pool/snookercentrum (eventueel in 
combinatie met horeca) en voor een fitnesscentrum. 

 
Advies 
 
Wij adviseren het volgende: 
− Het licht voor de hand de marktruimte van 500 tot 750 m2 toe te 

voegen in het nieuwe centrumgebied van Emmeloord omdat de 
doelgroepen zich hier bevinden en een concentratie van een 
uitgaansgebied met voldoende keuzemogelijkheden kan worden 
gerealiseerd. Indien hier geen focus aan gerichte acquisitie wordt 
gegeven is de kans aanwezig is dat deze functies niet volledig 
terecht komen in het centrum van Emmeloord; 

− Vanuit de planlocatie in het centrum van Emmeloord adviseren wij 
om in de keuze van een horecaconcept aan te sluiten bij het 
winkelgebied. Daghoreca (terras, openstelling overdag tot circa 
21.00 uur / 22.00 uur) ligt hierbij voor de hand. Vanuit het huidige 
aanbod denken wij aan de volgende typen horeca / formules: 
− Eetcafé/Bistro, bijvoorbeeld de ‘Beren-eetcafés’ (reeds 

gevestigd in middelgrote gemeenten, zoals Oosterhout, Oud-
Beijerland, Spijkenisse); 

− Fastfood keten, zoals KFC, MacDonalds en BurgerKing; 
− Lunchrooms, zoals LaPlace en Subway; 
− Andere populaire horecaconcepten, zoals een steakhouse of 

een tapas-restaurant. 
 
Uitgangspunten consumentgerichte bedrijvigheid 
Het is gebruikelijk om bij winkelprojecten enige ruimte te reserveren 
voor consumentgerichte bedrijvigheid. Veelal zijn deze units gelegen aan 
de randen van een winkelproject, op locaties buiten de 
passantenstromen (waar de huurniveaus relatief laag zijn) en met een 
lokale functie. Locatus maakt onderscheid in: 
 

− Ambachten: bijvoorbeeld drukkerijen, galeries, lijstenmakers, 
kapsalons, schoenreparatie en sleutelreparatie; 

− Particuliere dienstverlening: bijvoorbeeld reisbureaus en 
uitzendbureaus; 

− Financiële dienstverlening: bijvoorbeeld hypotheekshops, 
verzekeringskantoren en banken. 

 
In tabel B3.1 is een benchmark van het aanbod in Emmeloord 
vergeleken met het aanbod in kernen van 20.000 tot 30.000 inwoners 
en 30.000 tot 50.000 inwoners. 
 

Tabel B3.3.1 Benchmark consumentgerichte bedrijvigheid in 
verkooppunten 

verkooppunten Ambacht Financiële 
Instelling 

Particuliere 
Dienstverlening 

NL 20.000-30.000 inw. 25 9 16 

NL 30.000-50.000 inw 45 13 26 

Emmeloord 30 9 28 
Bron: Locatus Verkooppuntverkenner 2013 
 
Een eerste conclusie is dat geen marktruimte is voor particuliere 
dienstverlening. Er is reeds sprake van een overaanbod vergeleken met 
het landelijk gemiddelde voor beide categorieën. Wel lijkt enige ruimte 
te zijn aan financiële instellingen en met name ambachten. Wij kunnen 
ons voorstellen dat 2 à 3 dienstverlenende functies worden toegevoegd. 
Uitgaande van een normomvang van 50 tot 75 m² is indicatief ruimte 
voor circa 100 tot 225 m² aan dienstverlening. Deze functies zouden een 
plek kunnen krijgen aan de zijde van de Beursstraat of aan de zijde van 
het nieuw aan te leggen evenemententerrein. 
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Bijlage 4 Concurrentiepositie centrum 
Emmeloord 

 
In deze bijlage vergelijken we het aanbod in het centrum van 
Emmeloord met het aanbod van de centra in de omgeving: Heerenveen, 
Steenwijk, Meppel, Kampen, Dronten en Lelystad. Deze winkelgebieden 
kunnen – afhankelijk van de winkelfunctie die ze hebben – betekenis 
hebben voor inwoners in Noordoostpolder. Zwolle is niet meegenomen 
aangezien deze stad een zeer ruim aanbod heeft en van een beduidend 
hogere orde is qua winkelfunctie.  
 

Figuur B4.1 Overzicht hoofdwinkelgebieden Emmeloord e.o. 

Bron: google maps, bewerking Seinpost Adviesbureau BV 

 
 
 

De kern Emmeloord ligt relatief ver weg van de meeste 
hoofdwinkelgebieden in de omgeving. Kampen is het meest nabij op 
circa 25 kilometer afstand en ruim 20 autominuten. Dronten, Lelystad 
en Steenwijk liggen op circa 30 kilometer afstand en bijna 30 
autominuten. Meppel is circa 40 autominuten rijden en ruim 35 
kilometer. Heerenveen is circa 30 autominuten rijden op een afstand van 
40 kilometer. Verder weg ligt Almere op circa 60 kilometer afstand en 
ruim 40 minuten rijden. 
 
Positie centrum Emmeloord versus hoofdcentra in omgeving 
Uit tabel B4.1vallen de volgende conclusies te trekken: 
− In de regio hebben de binnensteden van Meppel (ruim 25.000 m² 

wvo), Heerenveen (ruim 22.000 m² wvo) en Lelystad (bijna 22.000 
m² wvo)6 een relatief fors recreatief winkelaanbod (aanbod in Mode 
en Luxe en Vrije Tijd). Deze steden liggen allemaal op minimaal 30 
autominuten rijden; 

− Het recreatief winkelaanbod in het centrum Emmeloord (bijna 
16.000 m² wvo) is qua omvang vergelijkbaar  met het recreatieve 
winkelaanbod in Kampen (16.000 m² wvo). Emmeloord heeft een 
forser aanbod in Kleding & Mode, Kampen heeft een ruimer aanbod 
aan Huishoudelijke- en Luxe artikelen en Media; 

− Het recreatieve aanbod in Dronten (ruim 12.000 m² wvo) en 
Steenwijk (ruim 9.000 m² wvo) is van beduidend minder omvang 
dan Emmeloord; 

− In Dronten is het aanbod in het centrum een decennium geleden 
uitgebreid. Na een aanvangsleegstand is de leegstand nu circa 6%;  

− De leegstand in het centrum van Emmeloord is in absolute (1.210 
m² WVO) en relatieve zin het laagst van alle binnensteden; 

                                                
 
 
6 Lelystad beschikt naast een kernwinkelgebied ook over het recreatief modecentrum 

Bataviastad, een merkendorp met circa 25.000 m² WVO aan outletmode, met een 

bovenregionaal marktgebied. Het bezoekersprofiel verschilt van kernwinkelgebieden: meer 

toeristen en recreanten en minder inwoners uit de eigen kern of directe omgeving. 
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− Conclusie: de inwoners uit Noordoostpolder zijn voor het recreatief 
winkelen georiënteerd op Emmeloord. Hoofdwinkelgebieden met 
een (relatief beperkt) uitgebreider recreatief aanbod liggen relatief 
ver weg. 

 
 
 
Bron: Locatus benchmarkverkenner, januari 2013, correctie Seinpost  

Tabel B4.1 Omvang winkelaanbod hoofdwinkelgebieden Emmeloord, Meppel, Lelystad, Heerenveen, Kampen, Dronten en Steenwijk 

Groep Hoofdbranche Emmeloord Meppel Lelystad Heerenveen Kampen Dronten Steenwijk 

Leegstand Leegstand 1.046 
(4,1%) 

3.825 
(8,2%) 

8.532 
(19,0%) 

4.585 
(11,5%) 

3.809 
(12,6%) 

1.443 
(5,9%) 

2.521 
(12,3%) 

Dagelijks Levensmiddelen 4.177 7.815 6.113 4.968 3.962 6.564 2.968 

Dagelijks Persoonlijke verzorging 1.450 1.269 1.627 1.682 1.375 1.565 1.226 

Mode en Luxe Warenhuis 970 4.652 1.045 1.042 1.030 1.066 1.020 

Mode en Luxe Kleding & Mode 7.994 10.103 11.502 11.335 6.881 5.730 4.296 

Mode en Luxe Schoenen & Lederwaren 2.331 3.598 3.791 3.265 2.421 1.548 1.208 

Mode en Luxe Juwelier & Optiek 737 842 881 703 828 478 557 

Mode en Luxe Huishoudelijke- & Luxe 
Artikelen 

1.239 3.050 1.542 1.810 1.863 1.233 693 

Vrije Tijd Antiek & Kunst - 35 - - 357 - 62 

Vrije Tijd Sport & Spel 1.430 1.984 2.095 2.942 1.333 954 452 

Vrije Tijd Hobby 286 327 162 344 468 333 210 

Vrije Tijd Media 738 1.115 872 1.047 1.011 899 668 

In/Om Huis Plant & Dier 613 1.440 318 761 434 322 497 

In/Om Huis Bruin & Witgoed 1.294 1.906 2.985 2.077 1.508 1.518 1.315 

In/Om Huis Auto & Fiets 736 805 314 639 395 257 232 

In/Om Huis Doe-Het-Zelf - 125 - 722 302 - 305 

In/Om Huis Wonen 368 2.879 1.858 1.113 1.873 54 1.296 

Overig Detailhandel Overig 247 888 1.294 722 488 401 911 

  25.656 46.658 44.931 39.757 30.338 24.365 20.437 
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Nog enkele feiten over de omliggende hoofdwinkelgebieden: 
− Steenwijk: Het historische kernwinkelgebied van Steenwijk is 

langgerekt en loopt feitelijk van de Oosterpoort tot aan de (Korte) 
Woldpromenade. In een later stadia is het kernwinkelgebied 
uitgebreid met het Steenwijkerdiep. De Oosterstraat en de Markt 
zijn de belangrijkste winkelstraten van Steenwijk. De 
Gasthuisstraat, Kalverstraat en de (Korte) Woldstraat kunnen 
beschouwd worden als aanloopstraten van de Oosterpoort. Deze 
straten worden met name ingevuld door zelfstandige lokale 
ondernemers. Deze straten kennen relatief veel leegstand. Wat ook 
opvalt is dat deze aanloopstraten onderbroken worden, door 
woningen, braakliggend terrein, panden alleen gebruikt voor 
opslag; 

− Dronten: Het oude winkelcentrum van Dronten is begin deze eeuw 
grotendeels gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een tamelijk 
grootschalig, nieuw winkelcentrum. Het betreft winkelruimten op de 
begane grond en (voor een groot deel) appartementen op de 
verdiepingen. Mede door deze ontwikkeling bestaat het 
kernwinkelgebied nu als het ware uit winkelronde, gevormd door de 
straten de Reling, het Havenplein, De Kiel, het Ruim en de 
Redepassage. Aan de buitenzijde van het centrum zijn 
supermarkten gesitueerd met daaromheen parkeren. Mede door de 
nieuwbouwontwikkeling zijn met name de Redepassage en het 
Ruim mindere (aantrekkelijke) winkelgebieden geworden; 

− Kampen: Het historische kernwinkelgebied van Kampen is 
langgerekt en bestaat voornamelijk uit de Oudestraat en voor een 
klein deel uit de Geerstraat. Het deel van de Oudestraat, vanaf de 
Plantage tot aan de Schoolstraat is het belangrijkste winkelgebied 
van Kampen. Mede door de lengte van de Oudestraat is deze straat 
op te delen in een A- en B- winkelgebied. De Geerstraat fungeert 
als aanloopstraat voor het A1-winkelgebied; 

− Meppel: Het kernwinkelgebied van Meppel bestaat uit de 
Hoofdstraat, de passages De Keyserstroom en Swaenenborgh. De 
Hoofdstraat en de Keyserstroom zijn de belangrijkste winkelstraten. 
Winkelcentrum De Sweanenborgh is slecht aangesloten op de 

Hoofdstraat en vormt daardoor min of meer een ‘eiland’ in het 
kernwinkelgebied. Dit is ook terug te herleiden uit de teruglopende 
passantenstromen. De Grote Kerkstraat en Woldstraat fungeren als 
aanloopstraten van de Hoofdstraat. De Sweanenborgh, Grote 
Kerkstraat en Woldstraat zijn te beschouwen als B-winkelgebieden 
(bron: LMBS Retail 2013). 

 
Benchmark metrage branchering 
Wat opvalt uit de benchmark in figuur B4.1 waar de metrage per 
branche in Emmeloord wordt vergeleken met kernen van 20.000 tot 
30.000 en 30.000 tot 50.000 inwoners,  is dat: 
− het aanbod kleding- en mode, auto- en fiets, warenhuis, hobby en 

bruin- en witgoed beneden gemiddeld is vergeleken met kernen 
van 30.000 – 50.000 inwoners; 

− het aanbod antiek en kunst ontbreekt in Emmeloord. 



 

 
48 

 
Winkelketenformules 
In Meppel, Heerenveen en Lelystad zijn winkelketenformules in de 
recreatieve sector te vinden die niet in Emmeloord aanwezig zijn. In al 

deze steden is bijvoorbeeld een H&M gevestigd. In Meppel is daarnaast 
warenhuis V&D gevestigd. We hebben ter indicatie het aanbod aan 
winkelketenformules in Emmeloord vergeleken met het aanbod in Goes 
en Venray. We hebben alleen de formules gekozen die mogelijk een 

Figuur B3.1 benchmark branchering metrage wvo  

 
Bron: Locatus Verkooppuntverkenner 2013 
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aanvulling vormen voor Emmeloord. Deze kernen hebben min of meer 
dezelfde unieke kenmerken als Emmeloord: een relatief grote afstand 
tot een plaats van hogere winkelorde, een vergelijkbaar inwoneraantal 
(Goes circa 27.000 en Venray circa 28.000), en met een 
verzorgingspositie voor een regio van 50.000 – 60.000 inwoners. Het 
centrum van Venray is recent gemoderniseerd en uitgebreid. 
 
 

Tabel B4.2 Winkelketens niet gevestigd in Emmeloord (niet 
uitputtend) 

Goes Venray 

America Today Duthler 

Chasin H&M 

Coolcat Ici Paris XL 

Dolcis Prenatal 

Duthler Phone House 

H&M Van Haren 

Ici Paris XL Sport 2000 

Lindessa  

Mexx  

Perry Sport  

Prenatal  

Rituals  

Sacha  

Score  

The Sting  
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Bijlage 5 Overzicht huurwaardeniveaus 
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Figuur B5.1 Huurwaardeniveau Emmeloord centrum 

 
Bron: LMBS Retail 
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Figuur B5.2 Huurwaardeniveaus binnensteden Meppel (links) en Kampen 
(rechts)  

  

Bron: LMBS Retail 2013 



 

 
54 

 

  

Bron: LMBS Retail 2013 

 

Figuur B5.3 Huurwaardeniveaus Steenwijk (links) en Dronten (rechts) 
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Bijlage 6 Trends en ontwikkelingen 
niet-dagelijkse detailhandel 

 
− Individualisering: door de toenemende individualisering kan er niet 

meer gesproken worden over ‘dè’ consument. Er zijn steeds meer 
culturen en leefstijlen in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat het als 
winkel/winkelgebied moeilijker is om aan te sluiten bij de wensen 
van de consument. Die wensen lopen immers sterk uiteen. Winkels 
spelen hier op in door hun assortiment (soms sterk) uit te breiden. 

− Prijsbewuste consument: de consument wordt steeds prijsbewuster 
o.a. door de recessie en doordat er meer informatie is over de 
keuzemogelijkheden. Dit kan zijn via advertenties, internet of 
gewoon door zelf bij verschillende winkels de prijzen te vergelijken. 
Het gevolg hiervan is prijsdruk. Hierdoor worden de winstmarges 
lager en dient de omzet dus te stijgen om eenzelfde resultaat te 
boeken.  

− Vergrijzing: het aantal 65-plussers in Nederland zal de komende 
jaren sterk stijgen. Aan de ene kant zijn dit veelal kapitaalkrachtige 
ouderen (de ‘verzilveraars’) die veel vrije tijd hebben en daarom 
een belangrijke doelgroep vormen, aan de andere kant besteden 
65-plussers tot 40% minder aan bijvoorbeeld mode en schoenen 
dan jongere consumenten (bron: HBD). Dat betekent dat de 
effecten per branche wisselend zijn. 

− Winkeltrouw: een ander aspect van de houding van de consument 
is dat de winkeltrouw afneemt. De consument is steeds minder vast 
en vasthoudend in de keuze van de winkel. Mensen bezoeken meer 
formules. Men wisselt op basis van prijs, aanbiedingen, 
assortiment, sfeer en beleving in de winkelomgeving, et cetera. Dit 
uit zich in afnemende bindingen en (logischerwijs) stijgende af- en 
toevloeiingen. Onderzoek van Seinpost (2010) bevestigt dit beeld. 

− Branchevervaging: winkels verkopen steeds meer branchevreemd 
aanbod: supermarkten verkopen computers en huishoudelijke 
artikelen, bouwmarkten verkopen  (tuin)meubels, drogisterijen 
worden meer warenhuizen et cetera. Een goed voorbeeld van een 

winkel die nauwelijks meer in een branche is in te delen, is de 
Action. Slechts 35% van het aanbod is vast, de overige 65% 
bestaat uit wisselend aanbod. Een verdergaande vorm van 
branchevervaging bestaat uit (nieuwe) combinaties van 
detailhandel en/of dienstverlening en/of horeca in één ruimte 
(hiermee bedoelen wij niet de warenhuisachtige ondernemingen). 

− Boxwinkels: een nieuw retailconcept is dat van de ‘boxwinkels’: een 
winkel waar verschillende aanbieders een klein deel van een 
winkel/etalage (een ‘doos’) huren om zich te presenteren. Vooral 
voor startende ondernemers is dit interessant, omdat de 
huurkosten voor een volledige winkel vaak te hoog zijn. 
Voorbeelden zijn the Hub Shop en twiet.nu. 

− Knooppunten: de winkelvoorzieningen verschijnen de laatste jaren 
ook steeds vaker op verkeersknooppunten. Denk bijvoorbeeld aan 
de ontwikkeling van winkels op NS-stations. Ook het GDV-beleid 
probeert aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. 

− Schaalvergroting: de consument wil een ruim aanbod waarbij het 
mogelijk is om te vergelijken. Het gevolg hiervan is dat de 
winkelvoorzieningen in Nederland steeds meer producten 
aanbieden, waardoor de schaal van winkels toeneemt. De 
uitstraling van de winkel en de presentatie van producten wordt 
belangrijker. Ook dit vraagt meer ruimte.  

− Superspecialisatie: een ten opzichte van branchevervaging 
tegenovergestelde trend. Supergespecialiseerde winkels verkopen 
slechts één product(groep). Deze winkels worden ‘monowinkels’ 
genoemd en zijn met name in de grote steden te vinden. Door 
internetverkoop en –marketing weten zij een groot publiek te 
trekken. 

− Webwinkels: het aantal webwinkels stijgt. Echter, de consument 
wordt steeds kritischer als het gaat om presentatie en service. Een 
goede webwinkel heeft vrijwel net zo hoge kosten als een goede 
offline winkel. Het aantal webwinkel zal daarom op termijn weer 
dalen en uiteindelijk stabiliseren, omdat alleen de professionele 
webwinkel overleven. Professionele webshops weten steeds beter in 
te spelen op de behoeften van consumenten en vergaren daarnaast 
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dagelijks meer kennis over wensen en shopgedrag van hun klanten 
en bezoekers. Volgens GfK is het online aandeel in bovenkleding 
inmiddels gestegen van 5,5% in 2009 naar 9,4% in 2012 (januari 
t/m september). Partijen zoals Zalando en Wehkamp hebben de 
markt op internet voor mode opengebroken door aansprekende 
webshops neer te zetten en fors te investeren in marketing (bron 
ING, Sectorvisie kledingbranche, 2012). Webwinkel Zalando is druk 
met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor virtuele 
paskamers. Het zogenaamde Metail systeem helpt bezoekers bij het 
vinden van de juiste maat voor kleding in de online shop. Met deze 
ontwikkeling wil Zalando het aantal retouren reduceren (bron: 
www.retailnews.nl). 

− ‘Fast fashon: ING en CBW-Mitex geven aan dat consumenten 
anders gaan shoppen. Een van de effecten van het huidige 
economische klimaat is dat er bijvoorbeeld meer kleding gekocht 
wordt in acties of uitverkoop. Daarnaast stijgt de populariteit van 
concepten die tegen scherpe prijzen aansprekende fashion op de 
markt weten te brengen. Ketens zoals ZARA (Inditex) en H&M zijn 
reeds geruime tijd bezig de wereld te veroveren met zogenoemde 
fast fashion; betaalbare fashion die zo snel mogelijk vanaf de 
tekentafel in de winkel ligt. Steeds meer exponenten van deze 
stroming weten ons land te vinden. Het afgelopen jaar maakte 
vooral het Ierse Primark indruk door in korte tijd haar stempel op 
de Nederlandse markt te drukken. Ook andere ketens zoals het 
Amerikaanse Forever 21, het Japanse Uniqlo en het Britse Topshop 
en New Look staan te trappelen om omzet naar zich toe te trekken. 

− Het nieuwe midden: de druk aan de onderkant van de markt in 
combinatie met een dalende omzet heeft de afgelopen jaren 
diverse slachtoffers geëist. Een aantal grotere textielketens kwam 
in de problemen door de besproken opkomst van nieuwe fast 
fashion ketens, resulterend in een relatief hoog aantal 
faillissementen. Ook het middensegment zal meer en meer te 
maken krijgen met de druk van onderuit de markt. 
Brancheorganisatie CBW-MITEX sprak in haar rapport ‘Retail 2020’ 
in dit verband over ‘het nieuwe midden’. Zeker met het oog op 

verdere bezuinigingen van consumenten op kleding en het door de 
overheid ingezette beleid van nivellering (die hogere 
middeninkomens treft) lijkt de druk voor het middensegment alleen 
maar toe te nemen. 

− Minder zelfstandige ondernemers: vergrijzing van het 
ondernemersbestand zonder bedrijfsopvolging leidt er toe dat 
steeds meer zelfstandige ondernemers stoppen. Zelfstandige 
winkeliers krijgen het steeds moeilijker hun positie te verdedigen, 
onder andere vanwege de beperkte investeringsmogelijkheden in 
vergelijking met winkelketens. Het is duidelijk dat zelfstandige 
winkeliers het zwaar hebben tegenover de sterke ketens in de 
winkelstraat. Mede doordat men ook veel moeilijker kan profiteren 
van online groei. Uit de cijfers blijkt dat van 2009 tot 2012 
filiaalbedrijven, warenhuizen en pure players op internet juist 
aandeel wonnen. 

− Filialisering:  Gedeeltelijk voltrekt zich reeds een verandering in het 
winkellandschap. Een voorbeeld hiervan is de voortschrijdende 
filialisering binnen de kledingsector. Ketens blijven marktaandeel 
naar zich toe trekken en bepalen meer en meer het beeld van 
binnensteden en winkelcentra. Dit in combinatie met het succes 
van het online kanaal slaat steeds meer gaten in winkelgebieden. 
Met name de steden die een bepaalde omvang missen en te weinig 
bezoekers trekken worden hierdoor uitgehold.  

− Toegevoegde waarde: Voor winkelgebieden geldt dat zij steeds 
meer zullen moeten bieden om bezoekers te blijven trekken. Het 
draait daarbij allemaal om het zoeken naar toegevoegde waarde 
voor de consument. Een gerichte benadering op type shopper en 
segment en een daarop afgestemd aanbod en inrichting is daarbij 
essentieel. 

 

www.retailnews.nl
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Bijlage 7 Verwerking opmerkingen BAN 
en Provast op 
conceptrapportage 

 
Reactie BAN d.d. 21 februari 2012 
Seinpost heeft een aantal keren met de BAN telefonisch en op locatie 
overleg gevoerd over de uitkomsten van de rapportage. Hieronder gaan 
wij in op de opmerkingen van de BAN op de conceptrapportage van d.d. 
15 februari 2013 zoals de BAN aangeeft in haar reactie aan het college 
van B&W d.d. 21 februari 2013. 
 
Algemeen: Seinpost heeft naar aanleiding van een telefonisch overleg 
met een vertegenwoordiging van de BAN op d.d. 21 februari 2013 een 
aantal aanpassingen gedaan in de definitieve rapportage. Indien van 
toepassing zullen wij in deze rapportage verwijzen naar de betreffende 
pagina’s waarop de aanpassingen betrekking hebben. 
 
De opmerkingen over de berekening per hoofdbranche, een berekening 
van de marktruimte in de branche kleding- & mode en de 
uitgangspunten over koopkrachtbinding- en toevloeiing zijn door ons 
verwerkt in bijlage twee. 
 
Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de opmerkingen zoals de BAN in 
Bijlage 1 van haar reactie beschrijft. 
 
1. BAN: Op bladzijde 4 wordt ingegaan op de marktruimte voor horeca. 

Deze is becijferd op 500 tot 750 m² wvo. In de bijlage wordt 
aangegeven dat het niet realistisch is dat deze marktruimte 
helemaal in Emmeloord Centrum zal worden gerealiseerd. Toch 
worden deze meters helemaal meegenomen in de bepaling van de 
uitbreidingsruimte en de bepaling van het overaanbod. Naar onze 
mening dient dit slechts beperkt (bijvoorbeeld 50%) in aanmerking 
te worden genomen.  
Seinpost: Het is realistisch de volledige marktruimte aan horeca toe 

te rekenen aan het centrum van Emmeloord. De motivering in het 
conceptrapport van 15 februari 2013 kan bij nader inzien onjuist 
worden geïnterpreteerd. Wij hebben de motivering aangepast op 
pagina 44; 

2. BAN: Op bladzijde 4 worden de mogelijkheden genoemd om het 
overaanbod op basis van dit plan te verkleinen. Hierbij ontbreken de 
volgende oplossingsmogelijkheden: 
2.1. Een gefaseerde uitvoering van het centrumplan, passend bij de 

ontwikkeling van het plan; 
2.2. Het regelen van de bestemming van het plan in die zin dat niet 

6.500 m² wvo ineens worden toegevoegd, maar bijvoorbeeld 
2.500 m² worden gereserveerd voor andere functies dan 
detailhandel 

Seinpost: in paragraaf 3.3 en 3.4 adviseren wij een gecoördineerde 
aanpak van het bestaande centrum en nieuwe centrum uit te 
voeren. Aanbevelingen over de fasering van het centrumplan en de 
wijze waarop de invulling van een centrumplan in het 
bestemmingsplan ‘dient te worden geregeld’ behoren niet tot onze 
opdrachtverstrekking. 

3. BAN: op bladzijde 6 wordt onder 3.2 Algemeen ingegaan op de 
veranderingen in de winkelstraat bij de aanpassingen in 2007 en 
2011. Hierbij zou geen nieuw aanbod zijn toegevoegd. Wij merken 
op dat het aanbod in de afgelopen 5 tot 7 jaar aanzienlijk is 
uitgebreid in de sector kleding (o.a. Jack & Jones, Open 32, C&A, 
etc.) Het beeld dat wordt opgeroepen, is onjuist. 
Seinpost: Akkoord, opmerking verwerkt. 

4. BAN: op bladzijde 8 wordt geconstateerd dat het ontbreken van 
publieke voorzieningen in het centrum van Emmeloord, zoals een 
bibliotheek of andere culturele voorzieningen, een groot gemis is. Dit 
onderschrijven wij volledig. 
Seinpost: betreft een opmerking. 

5. BAN: op bladzijde 18, eerst alinea wordt aangegeven dat het aanbod 
in het centrum na toevoeging van het nieuwe winkelaanbod circa 
32.000 m² wvo zou bedragen. Het is onduidelijk waarop dit aantal is 
gebaseerd. Emmeloord Centrum heeft op dit moment 18.892 m² 
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wvo (zie tabel blz. 29). Bij een uitbreiding met 6.500 m² wvo is het 
totaal 25.392 m² wvo. 
Seinpost: op pagina 22 hebben wij de winkelmetrage en leegstand 
nader gemotiveerd, tevens zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. 

6. BAN: op blz. 18 wordt geconcludeerd “Dat het aanbod in het 
centrum na toevoeging van het nieuwe winkelaanbod circa 32.000 
m² wvo zou bedragen … Dit is een zeer ongewenste situatie”. 
Seinpost: deze passage is op pagina 22 geheel vervangen. 

7. BAN: op blz. 18 wordt aangegeven dat verdere uitbreiding van het 
aantal m² moet worden voorkomen. Dit kan gebeuren door 
vrijkomende locaties van supermarkten van bestemming te wijzigen. 
Seinpost: Wij hebben opgenomen dat de Poiesz-locatie vrijkomt, 
deze locatie hebben wij op pagina 22 aangemerkt als toekomstige 
leegstand. 

8. BAN: op blz. 19 2e kolom rechts bovenaan is aangegeven, dat de 
overheid heeft geïnvesteerd in luifels. Dit is onjuist (is door 
pandeigenaren betaald). 
Seinpost: Akkoord, opmerking verwerkt. 

9. BAN: op blz. 23 voegt opmerking ‘de bevolking in Flevoland is vanaf 
1986 meer dan verdubbeld’ niets toe, maar suggereert iets. Naar 
onze mening weglaten. 
Seinpost: Akkoord, passage verwijderd. 

10. BAN: blz. 28 De conclusie dat Urk voor het winkelen hoofdzakelijk 
op Emmeloord georiënteerd blijft, is onjuist. Dit blijkt ook uit de 
gegevens die enkele ondernemers hebben aangedragen. Het bezoek 
van Emmeloord Centrum door Urkers is de afgelopen jaren sterk 
afgenomen. 
Seinpost: Opmerking is verwerkt op pagina 37. Wij bedoelen dat de 
consument uit Urk voor het ‘recreatief winkelen’ op Emmeloord is 
georiënteerd. De realisatie van Urkerhard doet daar niets aan af. Dit 
winkelcentrum is gericht op ‘frequent kopen’, een ander type 
winkelgedrag. In de toevloeiing houden wij wel rekening met een 
lager aandeel omzetherkomst van Urk na realisatie van Urkerhard. 

11. BAN: blz. 32 De bepaalde ruimte van 500 tot 750 m² wvo op gebied 
van horeca, leisure en dienstverlening is gebaseerd op 

vergelijkingen in andere gemeenten. Naar onze mening is de ruimte 
weinig concreet, toch wordt deze nu helemaal meegenomen voor de 
bepaling van de uitbreidingsruimte van Emmeloord Centrum. wij 
merken verder op dat buiten het centrum van Emmeloord een 
behoorlijk aanbod fitnesscentra is gevestigd waarmee bij de 
beoordeling geen rekening is gehouden. 
Seinpost: Voor wat betreft de horeca zie opmerking onder punt 1. 
Wij hebben op pagina 44 concrete suggesties gedaan voor 
dienstverlening. Wat betreft de benchmark, dit geeft een indicatie 
van de mogelijkheden. 

12. BAN: ook de bepaling van ruimte van consumentgerichte 
bedrijvigheid van 100 tot 225 m² wvo bevreemdt enigszins. Deze is 
gebaseerd op de aantallen bedrijven ten opzichte van andere 
plaatsen en dus weinig concreet. 
Seinpost: De ruimte voor dienstverlening is gebaseerd op een 
benchmark voor het type diensten gecombineerd met het 
vloeroppervlak van een normbedrijf. 

13. BAN: de in bijlage 4 opgenomen concurrentiepositie analyse van de 
concurrentiepositie ten opzichte van andere plaatsen in de omgeving 
geeft enig inzicht in het gebied. We maken de volgende 
kanttekeningen: 
13.1. De belangrijkste concurrent voor recreatief winkelen is 

Zwolle. Daaraan wordt in de analyse voorbijgegaan. Zwolle ligt 
op een half uur afstand van Emmeloord en heeft een centrum 
van een andere categorie (nu en in de toekomst). Dit is niet 
‘ver weg’. Door de aanleg en verbetering van de N50 wordt de 
positie van Zwolle ten opzichte van Emmeloord steeds verder 
versterkt; 

13.2. Uit de vergelijking van het aanbod in Emmeloord met 
andere plaatsen zoals opgenomen op blz. 38 blijkt, dat het 
aanbod van Emmeloord op gebied van mode en kleding op het 
niveau van andere plaatsen van 30.000 – 50.000 inwoners ligt. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de geïsoleerde 
ligging van Emmeloord waardoor er minder trekkracht uitgaat 
naar omliggende plaatsen. De conclusie onderaan pagina 37 dat 
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het aanbod van kleding en mode achter zou blijven delen wij 
dan ook niet; 

13.3. De vergelijking op blz. 39 waarin winkelketens worden 
genoemd die wel in Goes en Venray zijn gevestigd, maar niet in 
Emmeloord voet weinig toe. Wij merken op dat er een zelfde 
lijst valt te maken van bedrijven (niet alleen ketens) die daar 
niet zijn gevestigd, maar in Emmeloord wel (bv. Schirm, 
Beekman, Masséus Mode, C&A) en de meest van de genoemde 
ketens het winkelaanbod in Emmeloord niet verrijken, maar 
meer van hetzelfde betekenen. 

Seinpost: Wij ontkennen nergens dat Zwolle een functie heeft voor 
het recreatieve winkelen in de regio en er enige afvloeiing zal 
plaatsvinden. Wij geven aan dat de reisafstand – ook na de 
verbetering van de N50 – relatief fors is. Wij worden hierin bevestigd 
door de koopstromenmonitor van Rabobank welke aangeeft dat de 
koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector in Noordoostpolder tot 
de hoogste categorie behoort. Wij nemen als ambitie voor het 
centrum om de afvloeiing voor wat betreft recreatief winkelen zoveel 
mogelijk te beperken. Ergo; de consument uit Noordoostpolder dient 
zo weinig mogelijk reden te hebben om elders te winkelen. Wat de 
trekkracht van de kleding- en modesector betreft het volgende: wij 
constateren dat het aanbod kleding- en mode minder is dan het 
landelijk gemiddelde. Indien een onderscheidend aanbod wordt 
gevoerd – een unique selling point – kan de trekkracht worden 
vergroot op omliggende steden als Kampen en Steenwijk. Nu al 
blijkt uit bedrijfsinformatie van enkele modeondernemers dat een 
aanzienlijk deel van de omzet van buiten Noordoostpolder en de 
omliggende gemeenten afkomstig is. Indien Emmeloord zich met 
nieuwe trekkers weet te onderscheiden neemt de concurrentiekracht 
toe. De opgenomen formules zijn als indicatie opgenomen. Op 
diverse plekken in deze rapportage (waaronder bijlage zes) geven 
wij aan dat bepaalde winkelketens in de modesector voor nieuwe 
trekkracht kunnen zorgen en daarmee helpen het winkelcentrum 
economisch te versterken. De combinatie van sterke winkelketens 
en een onderscheidend MKB is juist ijzersterk.  

 
Reactie Provast d.d. 21 februari 2013 
 
1. Provast: in paragraaf 3.4 (in vorige rapportage 4.4) missen we een 

duidelijke conclusie betreffende de centrale vraagstelling. 
Seinpost: opmerking is verwerkt in paragraaf 3.4. 

2. Provast: op basis van de definities zoals in het begin van 3.3 
weergegeven zou de conclusie moeten zijn dat er geen sprake is van 
aantastging van woon-, leef- en ondernemingsklimaat, ook indien 
van gemeentewege geen actieve sanering plaatsvindt. 
Seinpost: de conclusie is expliciet overgenomen. Het begrip sanering 
is vervangen door functiewijziging om verwarring over de 
definitiekwestie te voorkomen. Wij adviseren regie te voeren op 
functiewijzigingen om ongewenste neveneffecten te voorkomen. 
E.e.a. hebben wij in paragraaf 3.3. en de samenvatting aangepast. 

3. Provast: passage “In paragraaf 3.3 wordt geconcludeerd dat de 
leegstand die zal ontstaan (circa 5,5% tot 8,5%)…als dat in 
gebieden is die van oorsprong niet voor detailhandel waren bedoeld 
zal leegstand aldaar geen onaanvaardbaar effect hebben op het leef- 
en ondernemingsklimaat”. 
Seinpost: opmerking akkoord en verwerkt in paragraaf 3.3 en 
samenvatting. 

4. Provast: passage “Op het moment dat door de nieuwe ontwikkeling 
op de Deel doorstroming ontstaat …, maar dit zal nooit gelijk zijn 
aan, maar juist minder zijn dan, de door Seinpost genoemde 1.750 
– 2.800 m² wvo”. 
Seinpost: klopt, de leegstand zal grotendeels op kansarme locaties 
ontstaan en niet op kansrijke winkellocaties. Deze redenering 
hebben wij in paragraaf 3.3 aangescherpt. 

5. Provast: betreffende paragraaf 3.4 dient duidelijker te worden 
opgemerkt dat de door Seinpost voorgestelde publiek-private 
aanpak geen voorwaarde is om onaanvaardbare aantasting van het 
ondernemingsklimaat te vermijden, maar dat het een methode (en 
keuze) kan zijn, om het proces dat zich reeds voldoet, te begeleiden 
Seinpost: akkoord, wij hebben e.e.a. verwerkt tot advies om 
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gewenste ontwikkeling te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen 
te voorkomen. 

6. Provast: passage “Daarbij moet worden vermeden dat bij huidige 
vastgoedeigenaren te hoge verwachtingen worden gewekt… Het is 
geen taak van de overheid om nadelige effecten van marktwerking 
financieel te ondervangen”. 
Seinpost: De overheid kan financieel bijdragen, maar dit hoeft niet 
per se. Onze ervaring met gebiedsverbetering is dat een juiste mix 
van handhavende, faciliterende en stimulerende maatregelen ertoe 
bijdraagt dat ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen en 
gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd. Visievorming en 
uitwerking van de instrumentenmatrix is iets om in een volgende 
stap uit te voeren en zal maatwerk zijn.  


