
Paars gooit voor detailhan 

Het grote 3U 

Buurtwinkelcentra hebben grote voordelen voor de 
samenleving. Toch wil Paars ze opofferen aan de belan
gen van de grote supermarkten. En dus ligt er een taak 
voorraads-en Statenleden om tegengas te geven. 

Nederland heeft traditioneel een 
fijnmazig winkelapparaat, be
staande uit historische stads- en 
dorpcentra, aangevuld met een 
netwerk van wijk- en buurtwin
kelcentra op fietsafstand. Dat 
heeft grote voordelen. De dage
lijkse inkopen kunnen om de 
hoek gedaan worden, je hebt er 
niet persé een auto voor nodig. 
En hoewel het autobezit de laat
ste jaren sterk gegroeid is, heeft 
nog steeds een kwart van alle 
huishoudens geen auto. Dat zijn 
vooral studenten, ouderen, 
werklozen en bijstandsgerech
tigden. Categorieën die krap bij 
kas zitten en deels ook slecht ter 
been zijn, en die desondanks 
hun boodschappen kunnen 
doen. Een tweede voordeel is de 
bijdrage die de buurtwinkelcen
tra leveren aan de sociale struc
tuur: ze vormen een populaire 
ontmoetingsplek in wijken die 
voor de rest alleen bestaan uit 
woningen. Tenslotte is er sprake 
van een positief effect op het 
milieu en de leefbaarheid, om
dat de klanten van buurtwinkel
centra grotendeels - gemiddeld 
voor tweederde - te voet of met 
de fiets komen. 
Deze situatie is niet vanzelf ont
staan. Rond 1970 begon een 
aantal grootwinkelbedrijven 
grote supermarkten te vestigen 
buiten het bestaande stedelijk 
gebied. Meestal aan de rand van 
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de stad, soms ook op een bedrij
venterrein of in het weiland. 
Toen duidelijk werd dat deze 
weidesupers een bedreiging 
vormen voor de kleinere win
kelcentra, heeft de Tweede Ka
mer de mogelijkheden voor der
gelijke megawinkels aan ban
den gelegd. Zo mag op dit mo
ment alleen detailhandel in vo
lumineuze goederen aan de rand 
van de stad gevestigd worden. 
In de praktijk worden hieronder 
gerekend de meubelhandel- en 
woninginrichtingzaken, doe
het-zelf-winkels, tuincentra en 
de autohandel. Inmiddels zijn 
deze branches in de (middel)
grote steden voor meer dan 80 
procent verhuisd naar de stads
rand. Door branchevervaging en 
gebrekkige gemeentelijke hand
having zijn daar ook wel andere 
branches vertegenwoordigd, 
maar met een zeer beperkt vo
lume. Het PDV-beleid heeft 
dus redelijk gewerkt. Volgens 
onderzoek van het ministerie 
van VROM hoorde in 1997 12 
procent van de winkels op PDV
Iocaties daar feitelijk niet thuis. 

Een tweede rijksregel die roega
winkels aan de stadsrand tegen
hield, had betrekking op Groot
schalige Detailhandels Vestigin
gen (GDV). Hieronder wordt 
verstaan winkels met een vloer
oppervlak van meer dan 1500 

m2. Deze winkels mogen alleen 
gevestigd worden op B-locaties 
(=goed te bereiken per auto én 
OV) in één van de 13 stedelijke 
centra in ons land. Ook dit be
leid is ingegeven door de ge
dachte dat mensen zo dicht mo
gelijk in de buurt moeten kun
nen winkelen. Winkels met een 
groot vloeroppervlak in een 
dunbevolkt gebied hebben im
mers een verzorgingsgebied dat 
klanten dwingt om met de auto 
te komen. Dit GD V-beleid heeft 
in de praktijk veel minder ge
werkt, omdat veel kleinere ste
den er alles voor over hebben 
om megawinkels binnen te ha
len. Dus zijn trucs ontwikkeld 
als het splitsen van een bouw
vergunning in twee of drie por
ties, of het bouwen op een niet
detailhandelsbestemming (bij
voorbeeld groothandel), waarna 
de bestemming later alsnog 
wordt gewijzigd. 

Sinds zijn aantreden verlegt 
Paars de koers van het detail
handelsbeleid echter in liberale 
richting. Minister Wijers (EZ, 
D66) startte in 1995 een MDW
project 'perifere en grootschali
ge detailhandel'. MDW staat 
voor Markwerking, Deregule
ring en Wetgeving, een paars 
geloofsartikel dat tot doel heeft 
meer ruimte te creëren voor 
'economische dynamiek'. De 

Spanning • 14 juni 2001 

grootwinkelbedrijven, die al ja
ren lobbyen voor schaalvergro
ting en betere auto-ontsluiting 
van winkelconcentraties, roken 
hun kans. Minister Jorritsma 
(EZ, VVD) heeft nu de Tweede 
Kamer voorgesteld om de 
branchebeperkingen en de 1500 
m2-grens af te schaffen. In 
plaats daarvan moeten provin
cies een detailhandelsnota vast
stellen, waarin de uitgangspun
ten voor de vestiging van detail
handel worden omschreven. Via 
streek- en bestemmingsplannen 
moeten deze uitgangspunten 
vervolgens juridisch verankerd 
worden. Het is duidelijk dat de 
mogelijkheden voor de winkel
ketens hiermee sterk verruimd 
zullen worden. Bij het debat 
over de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening in december zal de 
Kamer zich definitief moeten 
uitspreken over deze koers
wijziging. 

Voorbeeld 1.: 
Albert Heijn 

Albert Heijn maakte vorig jaar 
bekend 150-200 supermarkten 
met een vloeroppervlakte van 
3000-4000 m2 te gaan openen 
aan de rand van grote en mid
delgrote steden. Het assorti
ment zal niet alleen uit dage
lijkse inkopen bestaan, maar 
ook circa 25 procent non-food 
artikelen bevatten. Als locaties 
denkt AH aan gebieden binnen 
de stedelijke (rode) contouren, 
in de buurt van autowegen. De 
ervaring in het buitenland leert 
dat op dergelijke locaties circa 



90-95 procent van de klanten 
per auto komt, tegen 35 procent 
b1} de buurtsuper. Dat zijn zo'n 
1000 autobewegingen per uur 
extra ten opzichte van de huidi
_ge situatie. De investeringen in 
extra infrastructuur die daar
voor nodig zijn, komen uiter
aard voor rekening van de 

verheid. 

Voorbeeld 2: 
de shopping-mali 

Speelt de nieuwe AH-formule in 
<Op de run-shoppers, een andere 
11rend mikt meer op de fun-shop

;pers. De afgelopen jaren zijn in 
Rotterdam (Alexandrium), Den 
Haag (Laakhaven) en Amster
dam (Villa Arena) shopping
maJJs verrezen die hun klanten
kring werven in een straal van 
minstens 100 kilometer omtrek. 
!De formule is ontwikkeld in de 
VS. Doel is om door een uitge
'kiende routing, een combinatie 
van winkels en recreatieve 
voorzieningen de bezoekers zo 
lang mogelijk vast te houden. 

Voorbeeld 3: het 
Factory Outlet Center 

Komend najaar zullen de eerste 
:rwee Nederlandse Factory Out
let Centers hun poorten openen 

1m Lelystad en Roermond. Een 

FOC is een concentratie van 
winkels waar fabrikanten hun 
restantpartijen rechtstreeks aan 

e consument verkopen, aange
vuld met voorzieningen om de 
potentiële kopers langer vast te 
!houden: horeca, kinderopvang, 

bioscopen, enz. Het product
aanbod bestaat vooral uit mode
gevoelige artikelen als kleding, 
schoeisel en accessoires. Vol
gens de sitemanager van FOC 
Bataviastad in Lelystad is het 
verzorgingsgebied een uur tot 
vijf kwartier autorijden groot. 
Hoewel projectontwikkelaars 
beweren dat de FOC's gunstig 
zijn voor de consument, is dit 
zeer twijfelachtig. De restvoor
raden van de merkfabrikanten 
worden nu ook al via andere 
kanalen afgezet, zoals de uit
verkoop, de ramsjwinkels en de 
markten. De formule FOC lijkt 
juist tot doel te hebben om een 
prijsverbetering voor de fabri
kant te bewerkstelligen. 

Conclusies 

Het lijkt erop dat het grootwin
kelbedrijf een nieuw offensief is 
gestart om via schaalvergroting 
een groter deel van de kapitaal
krachtige klantengroepen naar 
zich toe te trekken. Dit vormt 
een ernstige bedreiging van de 
buurtwinkelcentra in de steden 
en de verspreide winkels in de 
dorpen. Bovendien zal deze 
ontwikkeling tot hoge gevolg
kosten leiden voor de overheid 
(extra infrastructuur, extra in
vesteringen in stadsvernieu
wing), die niet door de veroor
zakers, maar door de belasting
betaler worden opgehoest. 
Op grond van buitenlandse 
ervaringen blijkt dat schaal
vergroting niet gunstig is voor 
de prijs-kwaliteitverhouding. In 
Frankrijk en Groot-Brittannië 

ligt het prijsniveau voor de da
gelijkse boodschappen 25-30 
procent boven het Nederlandse. 
Het marktaandeel van hyper
markten was in 1997 in Frank
rijk, Groot-Brittannië en Neder
land respectievelijk 49, 42 en 5 
procent. De verklaring voor het 
hogere prijsniveau is vermoede
lijk het gebrek aan concurrentie 
op lokaal niveau, zodra één of 
twee megasupers samen de 
markt verdelen . Overigens zijn 
in Frankrijk en Groot-Brittannië 
de regels rond weidewinkels de 
laatste jaren weer aanzienlijk 

aangescherpt. Ook dat voor ons 
een reden moeten zijn voor gro
te terughoudendheid. 

De dreigende deregulering biedt 
wel mogelijkheden voor onze 
staten- en gemeenteraadsfrac
ties. De provincies zouden zo 
snel mogelijk een structuurvisie 
detailhandel moeten vaststellen, 
waarin ze paal en perk stellen 
aan de dreigende wildgroei. En 
de gemeenten zouden op korte 
termijn hun bestemmingsplan
nen moeten actualiseren, zodat 
deze 'AH-proof' worden. • 

Pompwinkels 
Een andere bedreigende ontwikkeling in de 

detailhandel is de pompsuper. Enkele jaren 

geleden heeft de Tweede Kamer bij de wijzi

ging van de Winkeltijdenwet besloten dat de 
beperkingen voor het productassortiment van 

benzinepompen worden opgeheven. Het enige 

criterium is nog dat de pomp hoogstens de 

helft van zijn omzet uit de winkel mag halen. 
In de praktijk Is dat geen enkele belemmering 

voor de uitbouw van de pompshop tot een 
pompsuper, waar de klant 7 dagen per week, 

24 uur per dag terechtkan voor zijn dagelijkse 
boodschappen. Nu nog voor een beperkt pak

ket, maar als de formule aanslaat kun je 

wachten op de pleidooien om ook het 50-

procentcriterium te laten vallen. 

Gemeenten kunnen de uitbreiding van pomp

shops tot supermarkten alleen tegenhouden 

via begrenzing van het verkoopoppervlak in 
het bestemmingsplan. Een aantal gemeenten 
heeft gekozen voor een limiet van 40m2 ver

koopoppervlak voor pompen binnen de be

bouwde kom, die een concurrent kunnen vor
men voor het aanwezige winkelapparaat. 
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