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Samenvatting

Uitgangspunten voor actualisering
Het door de gemeenteraad in 2006 vastgestelde detailhandelsbeleid is 
te kenschetsen als restrictief. Restrictief ten aanzien van perifere, groot-
schalige detailhandelsvestigingen om overaanbod te voorkomen en 
het goed functioneren van de binnenstad te waarborgen. En restrictief 
in het verlenen van medewerking aan (grootscheepse) uitbreiding van 
winkelcentra ter bescherming van de fijnmazige winkelstructuur. 

Een welhaast ongebreidelde groei van winkelmeters, zoals zich in veel 
gemeenten heeft voorgedaan, is hier niet aan de orde. Indicatief voor 
het succes van ons beleid is het nagenoeg ontbreken van structurele 
leegstand in zowel de binnenstad als in de woonwijken en op perifere 
locaties.
Met de uit de nota van 2006 overgenomen uitgangspunten voor de 
actualisering continueren wij het bestaande beleid:

a.  Binnenstad: het primaat voor vestiging van grootschalige non-food 
winkelformules met 

     niet-volumineuze artikelen (megastores) ligt bij de binnenstad.
b.  Periferie: streven naar clustering in winkelgebieden. Solitaire winkel-

vestiging en verspreide 
     bewinkeling doen daaraan afbreuk.
c.  Winkelcentra in wijken: de fijnmazige, hiërarchische winkelstruc-

tuur voor de dagelijkse 
     boodschappen moet in stand blijven; megasupermarkten verstoren 

die structuur.

Deze indeling volgt de lijnen van het drieslagmodel, gebaseerd op 
koopgedrag en koopmotief van de consument: recreatief winkelen 
(binnenstad), doelgericht winkelen (periferie), boodschappen doen 
(woonwijken).
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Binnenstad
Positie en perspectief Nederlandse binnensteden
Amper twee decennia geleden was het niet vanzelfsprekend dat 
binnensteden de top van de winkelpiramide vormden. Nieuwe, 
moderne winkelcentra aan de rand van de stad waren zeer in trek bij de 
consument. Goed bereikbaar, gratis parkeergelegenheid, grote winkels 
met een breed assortiment in modern vormgegeven, soms overdekte 
winkelcomplexen daagden de binnensteden als het ware uit.
Lokale overheden en private partijen hebben destijds de handschoen 
opgepakt. Men heeft een inhaalslag gemaakt door stevig te investeren 
in onder meer de openbare ruimte, in bereikbaarheid en parkeergele-
genheid en in conserveren van historische elementen. De private sector 
– van belegger en ontwikkelaar tot winkelier en kastelein – investeerde 
eveneens in tal van projecten.

Parallel aan die ontwikkeling groeide de interesse van het publiek voor 
binnenstadbezoek als vorm van vrije tijdbesteding. Recreatief winkelen 
nam een hoge vlucht. De overheids- en private investeringen wierpen 
hun vruchten af.
Tegen de omvang en mix van functies in de binnensteden konden de 
perifere centra niet op. Die functies zijn de grote variëteit aan winkels en 
horeca en tal van al dan niet culturele voorzieningen en evenementen. 
Heeft dit alles plaats in een historische setting dan kan dat op extra 
waardering van de bezoeker/consument rekenen, wat zich vertaalt in 
herhalingsbezoek, langere bezoekduur en hogere bestedingen.

Wij voorzien een selectieproces binnen de grote groep van binnen-
steden. Er zal in de loop van dit decennium een eredivisie ontstaan van 
een tiental binnensteden met een sterke bovenregionale aantrekkings-
kracht. Om tot die eredivisie te behoren moet aan een drietal basisvoor-
waarden worden voldaan:

- de verblijfskwaliteit en de sfeer die de bezoeker ervaart, moeten 
optimaal zijn; 

- er moet een compleet, zeer gevarieerd aanbod van functies en 
voorzieningen zijn;

- de bereikbaarheid moet voor alle modaliteiten van uitmuntende 
kwaliteit zijn. 
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Dat is een opgave voor publieke én private partijen. Investeringen door 
de lokale overheid in openbare voorzieningen, in de openbare ruimte, 
in het uitdragen van het imago van de (binnen-)stad werken katalyse-
rend op het organiserend vermogen van burgers en ondernemers, die 
bijvoorbeeld evenementen tot stand brengen, sfeerverlichting ophangen 
en gevels aanlichten.
Institutionele beleggers en vastgoedeigenaren moeten de kwaliteit 
van hun bedrijfspanden permanent op orde houden. Dat geldt ook 
voor binnenstadbewoners met een eigen (monumentale) woning. Het 
spreekt voor zich dat winkeliers, horeca- en warenmarktondernemers 
en de culturele sector als gebruikers van panden en openbare ruimte 
eveneens verantwoordelijkheid dragen om de binnenstad op een 
permanent hoog kwaliteitsniveau te houden.

Bossche binnenstad
De publieke en private investeringen hebben de Bossche binnenstad 
tot één van de meest succesvolle van Nederland gemaakt. Dat komt 
aan de bezoekerskant tot uiting in het druktebeeld (grote passanten-
stromen); op piekmomenten zijn bereikbaarheid en parkeren voor 
verbetering vatbaar. Aan ondernemerszijde uit het zich in hoge huur-
prijzen van de bedrijfspanden en in de behoefte aan grotere winkels; dit 
verdraagt zich niet goed met de veelal kleine, historische panden. Door 
gebrek aan ruimte in het meest populaire deel van winkelgebied neemt 
de druk van (inter-)nationale winkelketens op panden in het kwetsbare 
zwerfmilieu toe. Onderscheidend, specialistisch winkelaanbod – de 
couleur locale – komt er door in de verdrukking.

Leegstand winkels
Onderstaande tabel toont een overzicht van de winkelleegstand in 
de binnensteden van de vijf grootste Brabantse steden (B5). De lage 
leegstandspercentages in ’s-Hertogenbosch zijn te verklaren door ons 
restrictieve beleid en door de populariteit van de binnenstad. 

Leegstand binnensteden B5 in percentage van het winkelvloeroppervlak (wvo)

2008 2009 2010 2011 (febr)

Breda 7,9 3,7 4,7 12,5

Eindhoven 5,6 6,5 6,8   7,7

Helmond 7,8 4,1 8,2 13,0

Tilburg 3,4 7,5 4,3   5,5

‘s-Hertogenbosch 4,1 3,9 4,5   3,6

Bron: Locatus

Bezoekersaantallen
Uit de Binnenstadsmonitor 2008 is op te maken dat de binnenstad 
goed functioneert. De recessie van 2008 kan echter van invloed zijn 
geweest op het binnenstadsbezoek. Waar in de monitor van 2008 
290.000 bezoekers per week zijn geteld, heeft dit aantal sinds 1994 
telkens tussen de 270.000 en 290.000 gelegen, ofwel 14 tot 15 miljoen 
bezoekers per jaar. De gemiddelde verblijfsduur is gestegen, mede door 
de toename van bovenregionaal bezoek. De jaaromzet in de binnenstad 
lag in 2008 op € 540 miljoen; in 2000 was dat € 478 miljoen (topjaar) 
en in 2004 € 420 miljoen (recessiejaar). Vanwege de terughoudende 
bestedingen sinds 2008 schat WPM de huidige jaaromzet in op € 500 
miljoen. Met circa 95.000m² wvo betekent dat een vloerproductiviteit 
van ongeveer € 5.500 per m² wvo, een zeer goede omzetprestatie.
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De meest recente cijfers van bureau Locatus over passantentellingen 
(2010) tonen aan dat het aantal bezoekers aan de binnenstad in de 
afgelopen crisisjaren min of meer gelijk is gebleven. Met een ietwat 
andere telmethode komt het bureau op ruim 300.000 bezoekers per 
week. Twee jaar daarvoor heeft het bureau hetzelfde aantal gemeten. 
Dit steekt positief af tegen die in veel andere binnensteden, waar het 
binnenstadbezoek terugloopt.

Ambitie
Onze ambitie is tot de selecte groep van meest attractieve Nederlandse 
binnensteden te blíjven behoren. Dat zal geen verwondering wekken, 
omdat wij in het Coalitieakkoord 2010-2014 de binnenstadseconomie 
als één van de zes sterke sectoren hebben benoemd waar wij in het 
bijzonder op inzetten. Wij stellen ons ten doel “…een gedifferentieerd 
productenaanbod in de binnenstad in stand te houden, met oog voor 
(al aanwezige) specialistische, kleinschalige detailhandel.”

Om in de eredivisie van binnensteden mee te spelen, moeten we de 
hiervoor genoemde drie voorwaarden in de volle breedte op orde 
hebben. Voor wat betreft het complete, gevarieerde aanbod aan 
functies, moeten we toonaangevende (inter-)nationale ketens aan 
onze binnenstad binden. Die ketens worden steeds selectiever in hun 
vestigingskeuze. Men zal zich meer en meer gaan beperken tot grote 
vestigingen in de sterkste winkelsteden, waar het gehele assortiment in 
steeds groter wordende winkels getoond kan worden. 
Marktpartijen trachten hier continu op in te spelen door de dynamiek 
(lees: schaalvergroting) te accommoderen in het bestaande centrum-
gebied. Meestal lukt dat niet vanwege de beperkingen die de relatief 
kleine historische panden met zich mee brengen. Met samentrekking 
van historische panden gaan wij zeer terughoudend om. We willen 
de-kip-met-de-gouden-eieren niet slachten. Dat modewarenhuis Piet 
Zoomers toch een locatie heeft kunnen bemachtigen van 3.000m² wvo 
hangt samen met het vertrek van het postkantoor aan de Kerkstraat.

Een andere wijze van bevoorrading in de binnenstad kan ertoe leiden 
dat de behoefte aan magazijnruimte bij winkels vermindert. Dat biedt de 
mogelijkheid het winkeloppervlak te vergroten.

Masterplan GZG
Er is echter een steviger impuls noodzakelijk dan inbreiding in het 
bestaande centrumgebied. Willen wij onze ambitie waarmaken, dan 
is het van groot belang het Masterplan GZG te realiseren. De huidige 
binnenstad biedt niet de ruimte voor huisvesting van het complete 
aanbod aan winkels. Enerzijds gaat het om schaalvergroting van hier 
gevestigde winkels als Bijenkorf, Zara, Sting, H&M, Sissy Boy en Selexys. 
Anderzijds om formules waar nu geen plaats voor is, zoals Bershka, 
Mango, Primark, Desigual, Mediamarkt/Saturn en allerlei ‘one brand 
stores’ (één merk). Het gaat bij de potentiële nieuwvestigers zowel om 
winkels met een groot als met een klein vloeroppervlak. Voorts moeten 
we rekening houden met de behoefte om meerdere vestigingen van één 
merk of keten in de binnenstad te hebben.

Door met het GZG-project ruimte te creëren voor grote winkels slaan we 
twee vliegen in één klap: ruimte voor uitbreiding van het kernwinkelge-
bied én bescherming van het zwerfmilieu tegen oprukkende filialisering.
Het Masterplan GZG voorziet in 22.000m² wvo (28.000m² bruto vloer-
oppervlak) voor detailhandel. Dat is op zichzelf een fors aantal meters 
ten opzicht van de huidige ca 95.000m² wvo. Zetten we er de gewenste 
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grootte naast van modewinkels als Zara, Sting, Sissy Boy Homeland en 
Selexys (1.500 à 2.000m²), van een Bijenkorf (ca 11.000m² wvo) of van 
bijvoorbeeld een Mediamarkt dan wel Saturn (5 à 6.000m²), dan is onze 
overtuiging dat deze 22.000m² niet te hoog gegrepen is.

Onderstaande tabel toont de twintig grootste Nederlandse binnen-
steden naar winkelvloeroppervlak. De Bossche binnenstad neemt 
de elfde plaats in. Dat wordt de zesde plaats als we er GZG en Piet 
Zoomers bijtellen (als andere steden geen winkelmeters toevoegen).
Het aantal winkels is eveneens veelzeggend. Gemiddeld genomen 
hebben oude binnensteden meer winkels, met gemiddeld een kleiner 
oppervlak. De variatie in winkelaanbod is groter. ’s-Hertogenbosch 
passeert in dat opzicht dan Eindhoven, Arnhem, Breda en Nijmegen. 
Haarlem en Leiden scoren hoger dan ’s-Hertogenbosch.

Binnenstad (2011) m² wvo winkels

Amsterdam 243.000 2003

Rotterdam 181.000 692

Den Haag 165.000 819

Utrecht 134.000 748

Groningen 133.000 697

‘s-Hertogenbosch 
incl. GZG + Piet Zoomers 

120.000 >600

Eindhoven 117.000 426

Arnhem 106.000 462

Maastricht 102.000 670

Breda 99.000 530

Nijmegen 96.000 495

's-Hertogenbosch 95.000 562

Haarlem 88.000 608

Tilburg 86.000 343

Enschede 84.000 338

Hilversum 83.000 394

Almere 81.000 282

Apeldoorn 81.000 343

Leiden 81.000 574

Alkmaar 76.000 482

Heerlen 74.000 288

Bron: BRO/Locatus



Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 201110

Second opinion H. Gianotten
Wij hebben een autoriteit binnen de Nederlandse retailwereld om zijn 
mening gevraagd over onze visie op binnensteden en onze ambitie voor 
de Bossche binnenstad: Henk Gianotten, directeur van bureau Panteia 
en voormalig bijzonder hoogleraar retailmarketing aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij heeft in 2009 voor de gemeenten Breda, Eindhoven, 
Helmond en ’s-Hertogenbosch een second opinion-onderzoek uitge-
voerd naar het megamall-initiatief van de gemeente Tilburg.
Uit diens Advies binnenstad ’s-Hertogenbosch, een second opinion 
(maart 2011) blijkt dat hij eveneens ‘een opdeling  tussen binnen-
steden verwacht van toppers, middenmoters en degradatiekandidaten. 
’s-Hertogenbosch heeft de potentie om tot de topbinnensteden van 
Nederland te blijven behoren.’
Aan een aantal voorwaarden moet invulling worden gegeven. Een 
cruciale is het accommoderen van schaalgrootte voor expanderende 
nationale en internationale retailers. Het GZG-terrein kan hierin voorzien.
Hij tekent aan dat de aanloopstraten en het zwerfmilieu aparte aandacht 
vragen. Zij verzorgen de couleur locale, bieden ruimte aan kleinschalig-
heid en zelfstandig ondernemerschap en fungeren als broedplaats voor 
specialisatie.
Hij is met WPM van mening dat het bestaande centrumgebied de 
ontwikkeling van het GZG-terrein kan absorberen. Er kan een vermin-
derde druk ontstaan op de huurprijzen, maar de belangstelling voor 
de vrijkomende panden in het kernwinkelapparaat zal groot blijven. 
Gianotten houdt in z’n beoordeling rekening met zaken als internetwin-
kelen, vergrijzing en bedrijfsbeëindiging, conjunctuur en overcapaciteit 
van winkelruimte in Nederland. Op die aspecten gaat hij nader in.

Perifere bewinkeling: grootschalige winkels buiten binnenstad en 
woonwijken
Met ons restrictieve detailhandelsbeleid hebben wij bewust een rem 
gezet op vestiging van grootschalige winkels (megastores) aan de rand 
van de stad. Alleen op de woonboulevard op bedrijventerrein De Herven 
voorziet het huidige beleid, naast woonwinkels in volumineuze producten 
als meubels en tapijten, in vestiging van grootschalige winkels binnen 
het thema wonen (verlichting en andere niet-volumineuze woninginrich-
tingartikelen).

Bossche woonboulevard
De Bossche Woonboulevard heeft vanwege zijn beperkte omvang amper 
bovenregionale aantrekkingskracht. De huidige grootte is op den duur 
niet goed levensvatbaar. Voorts mist ’s-Hertogenbosch als centrumstad 
kansen bij afwezigheid van megastores op zo’n perifere locatie. 
Dat zijn redenen om tot een tweeledige uitbreiding van de woonbou-
levard te komen: vergroting van het winkeloppervlak en toestaan van 
meer branches naast wonen. Het gebied westelijk van de woonbou-
levard, tussen Goudsmidstraat en Ploegweg, krijgt dan een detailhan-
delsbestemming. Er kan hier ruim 20.000m² winkelruimte gecreëerd 
worden.
Wij willen op de vergrote woonboulevard megastores toelaten in de 
branches consumentenelektronica, auto- en motoraccessoires, fiets-
accessoires en fietsen en kamperen. De minimale grootte is 1.000m² 
wvo. Dit zijn doelgericht bezochte winkels, waarin forse schaalvergro-
ting plaats vindt. Reguliere centra kunnen niet voorzien in die ruimte-
vraag. Omdat deze winkels minder frequent, want doelgericht bezocht 
worden, vormen ze op een perifere locatie geen substantiële bedreiging 
voor de positie van de binnenstad en van de winkelconcentraties in de 
woonwijken.



11Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 2011

Wij stellen een grens aan de hoeveelheid megastores buiten het thema 
wonen op de woonboulevard: in totaal maximaal 20.000m² wvo. 
Limiteren we niet, dan zou dat er toe kunnen leiden dat er zich bij 
vertrek van woonwinkels megastores uit die andere branches vestigen, 
omdat die veelal een hogere huurprijs kunnen opbrengen. Dat verzwakt 
de positie als woonboulevard, iets dat ’s-Hertogenbosch zich met haar 
regionale taakstelling als centrumgemeente niet kan veroorloven. 
Dit winkelcluster heeft de potentie uit te groeien tot dé woon-/winkel-
boulevard van Noordoost-Brabant.

Bouwmarkten en tuincentra
Deze grootschalige winkels vormen een specifieke groep binnen de 
perifere detailhandel.

Voor bouwmarkten houden wij vast aan de beleidsmatig toegestane 
maximale grootte van 6.500m² wvo. De enige toegevoegde waarde 
bij verdere schaalvergroting lijkt te zijn dat er nog meer plaats wordt 
ingeruimd voor branchevreemde artikelen: van fietsen, fietsaccessoires 
en serviesgoed tot elektrische huishoudelijke apparaten, verlichting 
en tuinaccessoires. Verkoop van dergelijke producten is niet de reden 
waarom bouwmarkten de uitzonderingspositie hebben gekregen om 
zich op een perifere locatie te mogen vestigen.

Wij hebben er begrip voor dat tuincentra minder seizoensafhankelijk 
willen zijn. Daaraan zit een werkgelegenheidscomponent, want in de 
herfst en winter kan men, indien een tuincentrum zich strikt beperkt 
tot het basisassortiment ‘plant en tuin’, niet alle mensen aan het werk 
houden, die in het voorjaar en de zomer nodig zijn. Mede daarom is in 
2006 het beleid voor tuincentra verruimd.
De gemeenteraad heeft in maart 2009 naar aanleiding van een voorberei-
dingbesluit met betrekking tot bestemmingsplanwijziging voor Intratuin 
Rosmalen besloten geen medewerking te verlenen aan brancheverrui-
ming ter bescherming van kleine detaillisten. Het accent van de discussie 
lag toen bij dieren, dierbenodigdheden en diervoeders (dibevo).
De ontwikkeling van tuincentra in Nederland beziend, is het voeren 
van een assortiment dat meer inhoudt dan plant en tuin gemeengoed 
geworden. Daarbij komt dat als de gemeente in nieuwe bestemmings-
plannen geen verruiming van het basisassortiment plant/tuin toestaat, 
formules als Intratuin en Groenrijk mogelijk hun deur hier sluiten. De 
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formule, zoals in het hele land uitgerold, raakt een substantieel deel van 
het bij de formule behorende assortiment kwijt.

Daarom staan wij assortimentsverbreding toe, zoals die zich in de tuin-
centra in onze gemeente heeft voltrokken. Echter, indachtig het besluit 
van de gemeenteraad in 2009, geldt de brancheverruiming niet voor 
dibevo.

Woonwijken
Het spanningsveld in woonwijken bestaat uit aan de ene kant 
stadsdeel- en wijkwinkelcentra die willen uitbreiden en aan de andere 
kant buurtwinkelcentra en vooral buurtsteunpunten, voor wie het door 
die uitbreidingen steeds moeilijker wordt voldoende klanten te trekken. 
Hoewel de perspectieven van de kleine centra niet overal even florissant 
zijn, willen wij ze zoveel mogelijk overeind houden, ter bevordering van 
de leefbaarheid in wijken en buurten.
 
Daarmee blijft de Bossche winkelstructuur voor het boodschappen 
doen ongewijzigd. Dat wil niet zeggen dat er in de grootte en samen-
stelling van centra bínnen een stadsdeel niets verandert ten opzichte 
van de vorige nota. Zo krijgen in Rosmalen de Molenhoekpassage en 
het toekomstige, gefaseerd te ontwikkelen wijkwinkelcentrum in De 
Groote Wielen meer uitbreidingsruimte.

Vanwege het belang van fijnmazigheid staan wij geen megasuper-
markten toe buiten de stadsdeelcentra. Daar waar een megasuper-
markt zich wil vestigen door uitbreiding van een bestaande supermarkt, 
wordt alleen meegewerkt als de initiatiefnemers een aantal voorwaarden 
goed invullen, waaronder het voorkomen van parkeer- en bereikbaar-
heidsproblemen in en om het centrum. Wij trekken hiermee de lijn uit de 
vorige nota door. Overigens gelden die voorwaarden voor elke winkel-
uitbreiding in woonwijken.

Wij verruimen de uitbreidingsmogelijkheden voor de huidige binnen de 
winkelstructuur gevestigde supermarkten, om de behoefte aan schaal-
vergroting van de supers – van stadsdeelcentrum tot buurtsteunpunt 
- te faciliteren.

Webwinkelen
Een vorm van koopgedrag waarin het drieslagmodel niet voorziet is 
winkelen met behulp van internet (webwinkels).
De webwinkel wordt als verkoopkanaal steeds belangrijker. Op den duur 
zal het, landelijk gezien, kunnen leiden tot een daling van winkelmeters. 
Tegelijkertijd blijkt dat webwinkels en fysieke winkels niet zonder elkaar 
kunnen. De fysieke winkel blijft onmisbaar om een merk extra beleving 
en imago te geven, die er - letterlijk - tastbaar is en waar de consument 
zich mee wil identificeren.
De ‘eredivisie’ van Nederlandse binnensteden zal amper of geen last van 
hebben van het verwachte verlies aan winkelmeters (lees: leegstand).
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Uitgangspunten actualisering 1 
detailhandelsbeleid

Positionering

‘s-Hertogenbosch ligt strategisch ten opzichte van de Randstad en 
binnen Noord-Brabant. Dat willen wij benutten om ons te blijven ontwik-
kelen als een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken, verblijven en 
te winkelen. De gemeente heeft een positief imago, wat tot uitdrukking 
komt in de in uitverkiezing tot Meest gastvrije stad van Nederland in 
zowel 2010 als 2011 en in vele andere hoge noteringen op een scala 
aan ranglijsten in de afgelopen jaren. Onze ambitie is die uitstekende 
positie te handhaven en uit te bouwen, al realiseren we ons dat het 
makkelijker is om kampioen te worden dan om het te blijven.

Wat de detailhandel betreft beschikt ‘s-Hertogenbosch over een heldere 
en eenduidige winkelstructuur. De binnenstad vervult hierbinnen een 
dominante rol in het recreatieve winkelen met haar kernwinkelapparaat 
met aanvullend het zwerfmilieu en de randzones. De marktpositie en 
invloed van de grootschalige en perifere detailhandel is tot op heden 
relatief beperkt.
De grote boodschappencentra hebben een sterke positie. Er is een groot 
aantal buurtcentra en steunpunten met een divers karakter waarvan er 
enkele onder druk staan. 

Al met al kent ‘s-Hertogenbosch geen grote knelpunten in haar planmatig 
opgezette detailhandelstructuur. Dat komt mede door het ontbreken 
van bijzondere winkelgebieden, zoals binnenstedelijke winkelstraten in 
de stadsdelen (lintenstructuur), themacentra buiten de perifere detail-
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handelslocaties of versnippering door grootschalige nieuwbouwpro-
jecten. Maar het winkelaanbod moet wel bij de tijd blijven. Wij stimuleren 
vernieuwing door goede plannen te (doen) ontwikkelen en tot uitvoering 
te brengen. We spelen in op de aanwezige koopkracht, het groeiende 
draagvlak en de bredere dynamiek in de stad.

De gemeente heeft een koopkrachtige bevolking qua inkomen, arbeids-
participatie en werkgelegenheid. Natuurlijk bestaan er in de bevolkings-
samenstelling grote verschillen per stadsdeel, wat deels een afgeleide 
is van de hoofdkenmerken van de woningvoorraad.
We kunnen profiteren van draagvlakgroei dankzij de woningbouw in 
nieuwe woongebieden als Haverleij, De Groote Wielen, Paleiskwartier 
en straks Willemspoort. In een aantal wijken is sprake van huishou-
denverdunning, ontgroening, vergrijzing of een diversiteit naar culturele 
herkomst, met de bijbehorende effecten op de detailhandelsbeste-
dingen. Daar staat tegenover dat in verschillende wijken inbreiding 
plaats heeft.

Maar het draait niet alleen om de Bosschenaren. De stad en haar detail-
handelsvoorzieningen kunnen profiteren van de vele bezoekers die hier 
komen om te werken, te studeren en om gebruik te maken van andere 
voorzieningen. 
Vooral de binnenstad is in staat te profiteren van meerdere doelgroepen 
op basis van haar aantrekkingskracht en bovenregionale verzorgings-
functie. De historische binnenstad is een uitermate belangrijke factor 
voor de identiteit en het imago van de stad. Op die kleine oppervlakte 
bevindt zich de helft van het aantal winkels en ruim eenderde van de 
winkelmeters in de gemeente.

Het winkelaanbod is het laatste decennium vrij stabiel gebleven. Het 
functioneren van de detailhandel is door de bank genomen als goed te 
bestempelen, aldus WPM, in de in onze opdracht opgestelde bouwsteen 
voor ons detailhandelsbeleid (waarover verderop in dit hoofdstuk meer). 
Een indicator daarvoor zijn de passantenaantallen: na Utrecht staat onze 
binnenstad in 2010 met de Pensmarkt op de tweede plaats van drukste 
punten in Nederlandse binnensteden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat dit stukje binnenstad met de hoogte van de huurprijzen eveneens 
een toppositie inneemt.

Als gevolg van het diffuse consumentengedrag en ontwikkelingen als 
schaalvergroting en internetwinkelen, komt de fijnmazige winkelstruc-
tuur onder druk te staan. Door de huidige economische crisis maken 
veel retailers een pas op de plaats in hun expansie. Landelijk zien we 
dat ontwikkelaars grotere herontwikkelingsprojecten moeilijker (voor-)
gefinancierd krijgen en dat woningcorporaties zich terugtrekken op hun 
sociale en maatschappelijke taakstelling. De winkelmarkt richt zich in 
toenemende mate op de A1-locaties, de grotere winkelcentra en nieuwe 
locaties, zoals hier De Groote Wielen.
Wij verwachten dat in de winkelplanning de komende jaren de inves-
teringsopgave steeds meer aandacht zal vragen voor het tegelijkertijd 
investeren in nieuwe voorzieningen en het saneren dan wel transfor-
meren van bestaande voorzieningen. De vraag is actueel of de markt 
de upgrading van kleinere centra nog wel kan en wil oppakken. Wij 
verwachten dat dit in onze gemeente wel het geval zal zijn, zoals uit het 
vervolg van deze nota zal blijken.
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Beleidskeuzen 
Bij discussies over de voorzieningenstructuur en over het al dan niet 
toevoegen van winkelmeters gaan we uit van de vooronderstelling dat 
er een evenwicht is tussen draagvlak en aanbod. Een X-aantal consu-
menten rechtvaardigt een Y-hoeveelheid winkelmeters is de gangbare 
redenering. Dat mag op zichzelf zo zijn, maar een statisch gegeven is 
het niet. Zo zijn de kwaliteit van het winkelaanbod en de diversiteit in 
de detailhandelsstructuur bepalend voor de aantrekkingskracht en het 
functioneren van de winkels. Op dat vlak doen zich voortdurend veran-
deringen voor, deels door winkelplannen maar vaak ook autonoom. 
Landelijk gezien verandert jaarlijks 8 à 10% van het winkelareaal van 
invulling, branche of oppervlakte. 
Winkelformules trachten op basis van een locatiestrategie hun doel-
groepen zo goed mogelijk te bereiken met hun fysieke vestigings-
netwerk en tegenwoordig via internet. Als lokale overheid moeten wij 
voorwaarden scheppen waar het algemeen belang – een optimale 
verzorging van de inwoners en de overige bezoekers van de stad – mee 
is gediend. 

Op basis hiervan ligt een drietal thema’s voor, die we in de volgende 
hoofdstukken uitwerken:

Binnenstad versus periferie: binnenstad en periferie mikken voor een 
deel op dezelfde regionale en bovenregionale markt. Men is vrij snel 
geneigd te denken dat binnenstad en periferie concurrerend zijn. Toch 
zien we dat in veel gevallen een goede binnenstad samengaat met 
een perifere concentratie van een behoorlijk volume. Willen we ruimte 
bieden aan economische ontwikkeling, dan dient op dit punt passend 
beleid te worden gevoerd.

Versnippering versus concentratie van schaalvergroting: perifere 
grootschalige ontwikkelingen vinden op enkele plekken in de stad 
plaats. Dit faciliteert vooral de meer op de lokale markt gerichte schaal-
vergroting. Willen grootschalige concentraties optimaal en bovenlokaal 
en bovenregionaal functioneren, dan is een minimale massa nodig van 
50.000 à 70.000 vierkante meters winkelruimte. Zeker als een centrum-
stad als ‘s-Hertogenbosch mikt op versterking van de (boven-)regionale 
positie, dan is concentratie nodig om deze ambitie te ondersteunen. 

Saneren versus investeren: aan de onderkant van de detailhandels-
structuur bevinden zich winkelconcentraties die stammen uit een ander 
tijdsgewricht en niet of nauwelijks meer in staat zijn om voldoende in te 
spelen op de veranderende eisen vanuit het winkelgedrag. Het in stand 
houden van een buurtfunctie in onvoldoende renderende steunpunten 
gaat ten koste van de optimale bediening van de steeds meer eisende 
klant en bewoner. Het houdt het incomplete aanbod per winkelge-
bied en daarmee de koopkrachtafvloeiing in stand. Maar een gepaste 
strategie is noodzakelijk om aandacht te houden voor de minder mobiele 
consument met een passend aanbod in de steunpunten. 

Uitgangspunten

Behoud en versterking van een vitale, fijnmazige winkelstructuur voor 
zowel burgers als bedrijven – van binnenstad tot buurtsteunpunt – is 
wat wij beogen met ons detailhandelsbeleid. Deze in de detailhandels-
nota’s van 1998 en 2006 vervatte doelstelling heeft niet aan actualiteits-
waarde ingeboet. Bij vaststelling van de nota’s heeft de gemeenteraad 
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benadrukt veel waarde te hechten aan behoud van de sterke positie 
van de binnenstad en van de winkelconcentraties aan de basis van de 
winkelpiramide: de buurtwinkelcentra en buurtsteunpunten. Die laatsten 
zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de wijken. 

Het Bossche detailhandelsbeleid is in bepaalde opzichten restrictief 
en blijft dat ook in de komende jaren, echter zonder vernieuwing en 
kwaliteitsverbetering in de weg te staan. Dat is nodig voor het behoud 
van buurtwinkelgebieden en om overaanbod op perifere locaties te 
voorkomen. Dat laatste is van belang voor een goed functionerend 
winkelapparaat in de binnenstad. 
Een indicatie voor het succes van ons beleid is het nagenoeg ontbreken 
van structurele leegstand. Dat geldt voor de binnenstad en evenzeer 
voor de perifere winkelconcentraties en de buurt-, wijk- en stadsdeel-
centra. 

De in 2006 door de gemeenteraad vastgelegde drie hoofduitgangs-
punten voor het detailhandelsbeleid blijven voor de komende periode 
van kracht. Wij spreken dan ook niet van nieuw, maar van geactuali-
seerd detailhandelsbeleid.
 
a. Binnenstad: het primaat voor vestiging van grootschalige non-food 

winkelformules met niet-volumineuze artikelen (megastores) ligt bij 
de binnenstad.

b. Periferie: streven naar clustering in winkelgebieden. Solitaire winkel-
vestiging en verspreide bewinkeling doen daaraan afbreuk.

c. Winkelcentra in wijken: de fijnmazige, hiërarchische winkelstructuur 
voor de dagelijkse boodschappen moet in stand blijven; megasu-
permarkten verstoren die structuur.

Bouwsteen voor actualisering door WPM

Alvorens de beleidsnota op te stellen, hebben wij de WPM Groep 
uit ‘s-Hertogenbosch opdracht gegeven tot het opstellen van een 
detailhandelsstructuurrapportage. Die moest dienen als belangrijke 
bouwsteen voor het te actualiseren detailhandelsbeleid. Dat resulteerde 
in een rapport en een ‘atlas’:

- Structuurvisie detailhandel 2010-2015 ’s-Hertogenbosch; 
trends, ontwikkelingen, SWOT-analyse van en visie op winkelcentra 
(WPM, november 2010);

- Winkelatlas gemeente ’s-Hertogenbosch 2010: bevat gedetail-
leerde beschrijvingen en kaartbeelden van alle winkelconcentraties 
(WPM oktober 2010).

Ze zijn onder auspiciën van een begeleidingscommissie vervaardigd. 
Daarin hebben wij gevraagd zitting te nemen: de Kamer van Koophandel 
Brabant, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en vertegenwoordigers 
van de zes grootste winkelcentra (binnenstad, Helftheuvel, Rompert, 
Maaspoort, Rosmalen, Woonboulevard). Voorts hebben wij samen met 
WPM workshops per stadsdeel georganiseerd, waarvoor winkeliers en 
eigenaren van alle winkelcentra zijn uitgenodigd.

Het WPM-rapport en de winkelatlas maken als bijlagen bij de Nota Detail-
handel ’s-Hertogenbosch 2011 onderdeel uit van ons detailhandelsbe-
leid. De hoofdlijn van het geactualiseerde beleid hebben we verwoord 
in deze nota. Om niet alles te herhalen wat door WPM is opgeschreven, 
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halen wij slechts op enkele plaatsen teksten aan uit de rapportage. Voor 
bijvoorbeeld de sterkte-zwakte analyse van de Bossche winkelcentra 
en voor een totaalbeeld van trends en ontwikkelingen verwijzen we naar 
de rapportage van WPM. 

Kengetallen

In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen van de detailhandel in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch opgenomen.

1997  2005  2010

Arbeidsplaatsen 6.900  8.100  8.340

Aantal winkels 1.262  1.070  1.069

Aantal vierkante meters wvo* 188.000 250.000 261.000

waarvan dagelijks 33.000  41.000  46.000

niet dagelijks 155.000 209.000 215.000

Gemiddeld aantal m² wvo/inwoner  1,49  1,87  1,86

wvo van enkele winkelgebieden:

Binnenstad 70.000  94.000  93.000

Kom Rosmalen 10.700  11.900  12.500

Helftheuvelpassage 5.800  11.600  11.600

Rompertpassage 6.000  6.300  7.200

Maaspoort/Lokerenpassage 5.000  4.900  4.700

Woonboulevard 20.000   36.000  36.000

* wvo: winkelvloeroppervlak (zie kader op volgende bladzijde)

Per saldo is de werkgelegenheid in de detailhandel tussen 2005 en 
2010 toegenomen met 240 arbeidsplaatsen tot 8.340. Ondanks het feit 
dat de werkgelegenheid in deze sector van 2009 op 2010 iets is terug-
gelopen, groeit het aandeel detailhandel in de Bossche productiestruc-
tuur geleidelijk naar eentiende deel van het totale aantal arbeidsplaatsen 
(98.000). De detailhandel voorziet voor een belangrijk deel in werkgele-
genheid met een minder zware kenniscomponent, van belang voor de 
onderzijde van de arbeidsmarkt. 
De schaalvergroting zet door, maar die ontwikkeling is tussen 2005 
en 2010 aanmerkelijk minder sterk geweest dan in de daaraan vooraf-
gaande periode. Het aantal winkelvestigingen is gelijk gebleven tussen 
2005 en 2010, terwijl het aantal winkelmeters amper is toegenomen.
 
Geconcludeerd kan worden dat er zich in de jaren tussen 2005 en 
2010 amper wijzigingen hebben voorgedaan, noch in toename, noch in 
afname van winkelmeters en -vestigingen. 
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wvo / bvo
In deze nota werken wij voor wat betreft het weergeven van winkel-
oppervlak voornamelijk met winkelvloeroppervlak, afgekort wvo. Dat 
is de winkelruimte die voor de klant zichtbaar en toegankelijk is. Bij 
distributieplanologisch onderzoek (DPO) wordt gerekend met wvo. 
De registratie van de grootte van een winkel en een winkelcentrum 
wordt eveneens in wvo uitgedrukt.

Naast deze ‘netto’ winkelmeters worden tevens bruto winkelmeters 
gebruikt: bruto vloeroppervlak (bvo). In ruimtelijke plannen en –teke-
ningen hanteert men bvo’s, omdat daarin alle ruimten en bouwele-
menten verdisconteerd worden. Dan gaat het om de buitenmaat van 
de panden, waarbij voor wat betreft winkels ook kantine, kantoortje, 
voorraadruimte, etalage en dergelijke worden meegerekend.
Grofweg is het winkelvloeroppervlak zo’n 80% van het  bruto vloer-
oppervlak. 

Drieslagmodel

Net als in 2006 hebben wij de Bossche winkelconcentraties ingedeeld 
in drie groepen, langs de lijnen van het drieslagmodel. Het onderscheid 
tussen die groepen hangt samen met koopgedrag en bezoekmotief.  

a. centra voor recreatief 
winkelen

binnensteden; vooral non food; verge-
lijkend en recreatief winkelen; kijken, 
vergelijken, ontspannen, geen haast.

b. centra voor doelgerichte 
aankopen

themacentra als woon- en autobou-
levards, tuin/plant/dier, doe-het-zelf, 
auto/boot/caravan; lage bezoekfre-
quentie, amper combinatiebezoek, 
goede bereikbaarheid.

c. centra voor bood-
schappen doen

dagelijkse artikelen, zowel food als non 
food: stadsdeelcentra, wijk- en buurt-
winkelcentra; hoge bezoekfrequentie, 
goede bereikbaarheid, snelheid.

Het drieslagmodel kent geen strikte hiërarchie tussen de drie typen 
winkelgebieden, omdat aan alle drie behoefte bestaat bij de consument 
en ze in beginsel naast elkaar kunnen functioneren. Hoewel er centra 
zijn waar kenmerken van een andere groep herkenbaar zijn, zoals 
elementen van recreatief winkelen in stadsdeelcentra en boodschappen 
doen in de binnenstad, voldoet de driedeling nog goed. 

Webwinkelen

Een vorm van koopgedrag waarin het drieslagmodel niet voorziet is het 
winkelen met behulp van internet. De reden ligt voor de hand: toen 
het model een jaar of acht geleden door enkele landelijke organisa-
ties werd opgesteld, was webwinkelen nog te verwaarlozen. In 2004 
gaven we 730 miljoen euro uit aan non-food producten via internet, 
aldus het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). In 2009 was dat 2,7 
miljard euro. Op een totaalomzet in de detailhandel van circa 90 miljard 
euro nog betrekkelijk weinig, maar als de groei in dit tempo doorgaat zal 
het een substantiële hoeveelheid worden.
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Merkbeleving en het imago dat iemand zich met een bepaald merk wil 
aanmeten, gaan een steeds grotere rol spelen. Hand in hand daarmee 
gaat het bekijken en beleven van het product in de fysieke winkel alvorens 
tot aankoop te besluiten. Dat product heeft men thuis in de webwinkel 
bekeken en men kent de prijs. Oriëntatie, aankoop en levering worden 
afzonderlijke processen. Een deel van de fysieke winkels verandert 
van traditionele verkoopruimte in showroom en uithangbord voor de 
webwinkel. Het is aan de winkelier in te spelen op deze zogenaamde 
multi channel of cross channel trend: de consument die meerdere 
aankoopkanalen ter beschikking heeft: winkel, thuis (computer, laptop), 
onderweg (smartphone, tabletcomputer).
Een trend die eveneens inspeelt op internetcommunicatie is de pop 
up store. Leegstaande winkelruimte in populaire winkelsteden wordt 
tijdelijk ingevuld door de ‘pop up store’ van een bekend merk. Via social 
media als facebook, hyves en twitter of via you tube wordt razendsnel 
bekend waar de pop up store zich bevindt, inclusief beoordeling van de 
consumenten. 

Nog een consequentie van internet is dat verwacht wordt, dat in 
modische branches en persoonlijke verzorging de huidige multi brand 
stores (winkels die meerdere merken verkopen) het zullen afleggen 
tegen single brand stores (winkels met één merk). De fabrikant van een 
bepaald merk wil rechtstreeks contact met de consument via internet 
en niet alleen via een winkelier die diens product verkoopt. De fysieke 
winkel blijft belangrijk, maar er komt een ander aankoopkanaal bij. In het 
hedendaagse jargon hebben we het dan over de bricks en de clicks. 
Bovendien menen trendwatchers dat in de fysieke winkel in de toekomst 
de prijs niet meer wordt bepaald; dat gebeurt straks op internet in de 
webwinkel. De fysieke winkel blijft in hun optiek echter onmisbaar, want 
die geeft het merk beleving en uitstraling. Dat moet wel op een goede 
(lees: dure) locatie gebeuren, waarbij geaccepteerd wordt dat men daar 
misschien wel verlies draait. Het geld wordt op een ander moment en 
op een andere plek verdiend.

In het rapport Retail 2020; Re’structure heeft bureau Q&A (november 
2010) een aantal trends opgetekend, zoals de toename van webwin-
kelen en de opvolgingsproblematiek bij vergrijzende detaillisten De 
onderzoekers sluiten niet uit dat door die trends wellicht 20 tot 30% van 
alle winkelmeters in Nederland over tien jaar verdwenen zijn. Doordat in 
veel gemeenten ruim baan werd gemaakt voor projectontwikkelaars had 
daar een ongebreidelde groei plaats van winkelmeters, tekent Q&A op.
Of het daadwerkelijk zo’n vaart zal lopen, weet niemand. Maar een 
ongebreidelde groei van winkelmeters heeft zich de afgelopen decennia 
in ’s-Hertogenbosch niet voorgedaan. Ons detailhandelsbeleid was 
restrictief, met het oog op het bewaren van evenwicht tussen de 
verschillende centra, zoals geordend volgens het drieslagmodel. De drie 
hoofduitgangspunten als kader voor het gemeentelijke detailhandelsbe-
leid spreken voor zich. Daar waar projectontwikkelaars en grote retailers 
ons wel eens hebben betichten van een te behoudende visie, blijkt nu 
dat ons restrictieve beleid de stad bepaald geen windeieren legt. Anders 
dan in veel andere steden is hier geen sprake van omvangrijke, structu-
rele leegstand, noch in de binnenstad, noch in de boodschappencentra 
en in de perifere winkelconcentraties.

In de Retailmarktspecial 2010 van het gezaghebbende vastgoedadvies-
bureau Jones Lang LaSalle (JLL; november 2010) worden eveneens forse 
veranderingen in het Nederlandse retaillandschap voorspeld, mede als 
gevolg van het webwinkelen. JLL ziet de traditionele A1-winkelgebieden 
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de komende jaren een andere functie krijgen. Service en beleving in de 
fysieke winkels moet zorgen voor het onderscheid met en de aanvulling 
op de webwinkels. De belangrijkste winkelsteden met grote aantallen 
recreatieve bezoekers zullen in veel gevallen het huidige aantal winkels 
behouden. Middelgrote en kleine winkelsteden krijgen het volgens JLL 
moeilijker. 

De Nationale Raad voor de Winkelcentra (NRW) – platform van project-
ontwikkelaars, beleggers, retailers en overheden - stelt in haar essay 
Dynamiek van winkelgebieden: van meer naar betere meters (oktober 
2010) dat er door toevoeging van nieuwe winkelmeters problemen 
ontstaan in verouderde, incourante winkelgebieden. Men ziet als 
opgave dat bij nieuwe winkelinitiatieven oude winkelmeters uit de markt 
worden genomen door de bestemming te wijzigen in bijvoorbeeld 
wonen. Het aantal kleinschalige herstructureringsoperaties zal veel 
groter zijn dan het aantal nieuw te realiseren (grootschalige) winkelge-
bieden. Overheden, ondernemers, ontwikkelaars en beleggers moeten 
hierin gezamenlijk optrekken.
Onze gemeente bevindt zich in een gunstige situatie. Alleen een paar 
kleinere winkelcentra in de wijken moet geherstructureerd worden. 
Onze terughoudendheid tegenover uitbreidingswensen van winkeliers 
en eigenaren lijkt zich uit te betalen.
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Randvoorwaarden bij uitbreiding winkels en winkelcentra

Voor uitbreidingsinitiatieven van winkelconcentraties - zowel in woon-
wijken, binnenstad als perifeer - geldt dat moet worden voldaan aan een 
aantal randvoorwaarden. Die hebben betrekking op zaken als steden-
bouw, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, parkeren, financiën/grond-
zaken en milieu.
Bij een aantal centra is gebleken dat de fysieke ruimte te beperkt is 
om te kunnen uitbreiden, dan wel dat een noodzakelijke parkeeroplos-
sing voor de private partijen financieel onhaalbaar is. Dus ook al is er 
economische marktruimte voor uitbreiding, dan kan het toch zijn dat 
een winkel(-centrum) niet kan uitbreiden.
Planontwikkeling voor uitbreiding van (supermarkten in) winkelcentra 
dient op projectniveau te worden uitgewerkt en uitonderhandeld. 
Kansrijke plannen die binnen de uitgangspunten en kaders van deze 
nota passen en aan de randvoorwaarden voldoen worden met een 
positieve grondhouding bekeken.

Parkeren bij winkelcentra
In de binnenstad is parkeerregulering al jaren een feit. Het aantal 
plaatsen is er beperkt, en dat is reden om in te zetten op transferia met 
voldoende parkeergelegenheid. Over parkeren in de binnenstad en op 
de transferia wordt een voorstel voorbereid.

Als er parkeertekorten gaan optreden bij de stadsdeelcentra kom 
Rosmalen, Helftheuvelpassage, is het huidige beleid dat de gemeente 
voorstander is van invoering van betaald parkeren als regulerings-
maatregel. In de overgangssituatie wordt ook wel een blauwe zone 
(parkeerduurbeperking) ingezet. Dit is een kostbare maatregel omdat 
er gehandhaafd moet worden zonder dat hier opbrengsten tegenover 
staan. 

Voor de kom Rosmalen is in 2004 een raadsbesluit genomen voor de 
invoering van betaald parkeren. Voor de Helftheuvelpassage is dit wel 
besproken met de ondernemersvereniging, maar er is hierover nog niet 
besloten. Wel is een blauwe zone ingevoerd. De ondernemers van de 
Helftheuvelpassage betalen mee aan handhaving van de blauwe zone.
Voor de kleinere winkelcentra is parkeerregulering doorgaans niet nodig.
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Leeswijzer

De nota is opgebouwd langs de lijnen van het drieslagmodel, dus 
naar locatie, koopgedrag en bezoekmotief. Achtereenvolgens worden 
behandeld:

-   het kernwinkelapparaat van de 
binnenstad 

:   recreatief winkelen, 
hoofdstuk 2

-   de winkels en winkelcentra in de 
‘periferie’

:   doelgericht aankopen, 
hoofdstuk 3

-   de winkelcentra in de woonwijken :   boodschappen doen, 
hoofdstuk 4

Voor deze volgorde is gekozen omdat de meeste veranderingen zich in 
de komende jaren zullen voordoen in de binnenstad (GZG-locatie) en 
perifeer (woonboulevard). Voor de centra in de woonwijken verwachten 
we geen grootscheepse wijzigingen. Het beleid blijft voor dit onderdeel 
van het winkellandschap goeddeels ongewijzigd.

In hoofdstuk 5 komen andere vormen van detailhandel aan de orde; 
onder meer verspreide bewinkeling en detailhandel bij grote passanten-
stromen (traffic retail).
Hoofdstuk 6 gaat kort in op de rol van rijk, provincie en regio met betrek-
king tot het detailhandelsbeleid.
In hoofdstuk 7 besteden we aandacht aan juridisch-planologische 
aspecten bij uitvoering van beleid dat (nog) niet is opgenomen in het 
bestemmingsplan.
Het afsluitende hoofdstuk 8 vertelt iets over uitvoering van de beleids-
voornemens.
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Binnenstad 2

In dit hoofdstuk wijden we eerst een paragraaf aan de positie en het 
perspectief van Nederlandse binnensteden. Daarna zoomen we achter-
eenvolgens in op de Bossche binnenstad en op het GZG-project.

Positie en perspectief binnensteden

Investeren
De huidige positie van de binnensteden in Nederland is geen vanzelf-
sprekende. Jarenlang werd niet substantieel in deze winkelgebieden 
geïnvesteerd, waardoor zij op een groot aantal punten achterbleven bij 
de dynamiek in de detailhandelssector. Belangrijke knelpunten waren 
het bereikbaarheidsprofiel, de vervlakking van het aanbod en de geringe 
gemiddelde vestigingsgrootte. Mede onder invloed van de ontwikke-
ling van planmatig ontwikkelde, grootschalige centra, die wel tegemoet 
kwamen aan deze consumenteneisen, kwamen de binnensteden onder 
druk te staan. 
Vanaf de eind jaren tachtig, begin jaren negentig hebben de meeste 
steden een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De ontwikkeling van groot-
schalige parkeergarages, een betere auto-ontsluiting, binnenstedelijke 
herontwikkeling en extra aandacht voor de inrichtingskwaliteit hebben 
de binnensteden teruggebracht aan de top van de detailhandelstructuur. 
Zittende ondernemers werden gestimuleerd te investeren. Vestiging van 
buitenlandse formules, van flagshipstores en allerlei brand-/merkwin-
kels, de opkomst van daghoreca en nieuwe leisure- en cultuurvoorzie-
ningen hebben aan de kwaliteitslag bijgedragen.
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Beleving, vrije tijdsbesteding
De voornaamste bestaansbasis voor de recreatieve binnensteden zijn de 
beleving en het bezoek als vrije tijdsbesteding. Winkeliers spelen hierop 
in door voortdurend te vernieuwen en te specialiseren in het recreatieve 
winkelen. Vernieuwing en aanpassing zien we in allerlei branches, met 
de modische branches, de (thematische) warenhuizen en andere vrije 
tijdsbranches voorop. 

Binnensteden zijn de aangewezen plaats voor recreatief winkelen en 
tegenwoordig één van de populairste bestemmingen voor de vrije tijd-
besteding. De invoering van de (maandelijkse) koopzondag sinds 
midden jaren negentig heeft hieraan bijgedragen.
De belangrijkste trekker voor de detailhandel is het volledige modische 
aanbod, van de complete warenhuisassortimenten tot en met kleine 
specialistische winkels. De assortimenten zijn toegespitst op recrea-
tieve aankopen, impulsaankopen, persoonlijke service en vermaak. 
Gedurende het kijken, vergelijken en verblijven laten de bezoekers zich 
graag verrassen. Kleinschalige, aantrekkelijke aanloopstraten en het 
zwerfmilieu dragen bij aan het recreatieve, gevarieerde karakter van 
stadscentra. De indicatieve ondergrens voor een binnenstad ligt op 
400 winkels met zo’n 75.000m² wvo, aldus WPM. Ter vergelijking: de 
Bossche binnenstad herbergt circa 570 winkels met een netto winkel-
oppervlak van ongeveer 93.000m².

Bereikbaarheid
Voor een winkel- of centrumbezoek speelt bereikbaarheid een grote rol, 
al is men bereid voor binnensteden extra moeite te doen: een langere 
reistijd, betaald parkeren of gebruik van alternatief vervoer en behoor-
lijke loopafstanden tot het hart van het centrum neemt men op de koop 
toe. Dit uiteraard binnen aanvaardbare marges. Een te problematisch 
bereikbaarheidsprofiel leidt op den duur tot een afname van de oriën-
tatie vanuit de regio ten gunste van vergelijkbare centra elders.

Het bereikbaarheidsprofiel is van groot belang voor de regiofunctie. 
Centra van lagere orde kunnen ondanks een beperkt aanbod door een 
perfecte bereikbaarheid voor een groot aantal aankopen toch een alter-
natief vormen. In Noord-Brabant zijn centra als Etten-Leur, Oosterhout, 
Uden en Waalwijk krachtige koopcentra.
Het antwoord dient vooral te worden gezocht in een voortgaande 
specialisatie naar recreatief centrum, waarin ruimte wordt geboden 
aan winkelformules die alleen in de hoofdwinkelcentra van Nederland 
kunnen gedijen. Het onderscheidende vermogen in aanbod, entourage 
en sfeerbeleving zijn dé onderscheidende elementen voor de binnen-
steden.
Het spreekt voor zich dat dit dient te gebeuren in combinatie met een 
uitstekende bereikbaarheid.
 
Perspectief: eredivisie met tien clubs 
Om nu en in de toekomst toonaangevende winkelketens aan de binnen-
stad te binden is het cruciaal om tot de eredivisie van de Nederlandse 
binnensteden te behoren. Die eredivisie komt tot stand door zowel 
het gedrag van de ondernemer als dat van de bezoeker. En de lokale 
overheid kan dat gedrag beïnvloeden en daarmee een katalyserend 
effect bewerkstelligen.
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Toonaangevende, expanderende nationale en internationale winkelfor-
mules zullen steeds selectiever worden in de keuze van steden. Men 
zal zich gaan beperken tot grote vestigingen in de sterkste Nederlandse 
winkelsteden, waar het gehele assortiment getoond kan worden. Dat 
assortiment verbreedt zich, omdat trendy modewinkels zich ontwikkelen 
tot lifestyle winkels, waar je niet alleen voor kleding terecht kunt, maar 
ook voor schoenen, sieraden, interieur- en sfeerartikelen en persoon-
lijke verzorgingsproducten. Ook de sfeer en beleving die de retailer via 
z’n webwinkel wil overbrengen, moeten in de fysieke winkel letterlijk 
tastbaar zijn. Die verbreding voedt de behoefte aan grotere winkels.

De locatiekeuze van deze formules heeft plaats in wisselwerking met de 
bezoekers. Die laatste gaat massaal naar de leukste, meest sfeervolle 
binnensteden, in de wetenschap dat ze daar de beste winkels zullen 
aantreffen, zowel in grootte als in variëteit van het winkelaanbod.
 
Wij voorzien voor het komende decennium een uitfiltering van de huidige 
grote groep van binnensteden. Om de metafoor van de eredivisie door 
te trekken: er zal zich een kopgroep afscheiden van de middelmoot. Die 
top zal bestaan uit een tiental binnensteden met een sterke bovenregio-
nale aantrekkingskracht. Bezoekers ervaren de afstanden in Nederland 
tot binnensteden steeds minder als beletsel om ze te bezoeken. Althans, 
als zo’n binnenstad de reis waard is. 
 
Om tot de top van de Nederlandse binnensteden te behoren moet aan 
een aantal randvoorwaarden worden voldaan:

- De verblijfskwaliteit en de sfeer die de bezoeker ervaart moeten 
optimaal zijn. Historische binnensteden met hun monumentale 
panden, straten en pleinen genieten de voorkeur van de bezoeker, 
mits gevelbeeld en openbare ruimte een kwalitatief hoogstaand 
niveau hebben.

- Een totaalpakket aan functies en voorzieningen. Dat verhoogt de 
belevingswaarde voor de bezoeker en daarmee diens verblijfsduur 
en bestedingen. Naast een breed winkel- en horeca-aanbod zijn 
dat de warenmarkt, (culturele) evenementen, musea, leisure-voor-
zieningen als theater, bioscoop en toeristische attracties.

- Een uitmuntende bereikbaarheid. Voor de locale en regionale 
bezoeker en voor de bezoeker van verder weg. Alle modaliteiten 
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moeten van topniveau zijn en voor een hoge mate van gebruiks-
gemak zorgen. Dat geldt voor de voetganger en de fietser, evenzeer 
als voor de bezoeker die met de auto komt of van het openbaar 
vervoer gebruik maakt.

De katalyserende werking van de locale overheid ontstaat door te inves-
teren in openbare voorzieningen, in de openbare ruimte en het voeren 
van een goed monumentenbeleid. Maar ook in het uitdragen van het 
imago van de (binnen-)stad en het stimuleren van het organiserend 
vermogen van burgers en bedrijven, die bijvoorbeeld  evenementen 
tot stand brengen, sfeerverlichting ophangen en gevels aanlichten. Dat 
alles stimuleert ondernemers om zich daar te vestigen en bezoekers om 
er geregeld recreatief te winkelen in combinatie met andere vrije tijdsbe-
stedingen in de binnenstad.

Zonder investeringen van private partijen worden de genoemde voor-
waarden onvoldoende ingevuld. Denk aan vastgoedeigenaren met hun 
commerciële panden en aan de binnenstadbewoners met een eigen 
(monumentale) woning. Het spreekt voor zich dat winkeliers, horeca- 
en warenmarktondernemers en de culturele sector als gebruikers van 
panden en openbare ruimte eveneens verantwoordelijkheid dragen om 
de binnenstad op een permanent hoog kwaliteitsniveau te houden.

Bossche binnenstad

‘s-Hertogenbosch onderscheidt zich in belangrijke mate met haar histo-
rische, middeleeuwse binnenstad, de vesting en omgeving die alom 
bekend staat om zijn bijzondere beleving en recreatieve waarde. De 
identiteit en het imago van ‘s-Hertogenbosch worden er in belangrijke 
mate door bepaald. Naast kansen brengt het beperkingen met zich 
mee, omdat de historische setting kwetsbaar is voor vernieuwing en 
ingrepen. 

Doelgroepen en bezoekmotief 
De groep centrumbezoekers is zeer divers samengesteld. Naast de 
bezoekers die hier wonen en werken hebben de overige bezoekers 
niet alleen de detailhandel als bezoekmotief, maar ook de warenmarkt 
en andere publieksvoorzieningen en evenementen. De combinatie van 
kopen, eten&drinken, vermaak en verblijf is de grote onderscheidende 
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factor voor de binnenstad en trekt bezoekers van verre. Binnen de detail-
handel ligt de nadruk op recreatieve aankopen, maar centrumbewoners 
en bezoekers die hier werken of studeren hebben ook behoefte aan het 
doen van de boodschappen of andere frequent benodigde artikelen. De 
binnenstad moet voor al die doelgroepen voldoende te bieden hebben. 
Iedere bezoeker moet zich gastvrij ontvangen en thuis voelen. 

Voorzieningenaanbod
De binnenstad is met ruim de helft van het gemeentelijke aantal winkels 
en een derde van de vierkante meters het belangrijkste winkelgebied in 
de Bossche winkelstructuur. Sinds 2000 is haar totaalomvang nauwe-
lijks gewijzigd, in de jaren negentig is nog ongeveer 20.000m² wvo 
toegevoegd, waaronder de Arena en de Stoa. 
Naast detailhandel zijn er ongeveer 400 andere publieksfuncties 
gevestigd in de binnenstad: in de horeca, diensten, ambacht, leisure 
en cultuur. 
Wat detailhandel betreft zijn verschuivingen waarneembaar in het 
aanbod. Langzamerhand neemt het aanbod recreatieve branches toe, 
zoals in de Persoonlijke verzorging, Kleding & mode, Schoenen & leder-
waren. Het aanbod Woninginrichting loopt sterk terug. Het aanbod hier 
is vergeleken met andere centrumgebieden relatief kleinschalig. Het 
hoogwaardige segment is goed vertegenwoordigd.

Ruimtelijke en infrastructuur 
De binnenstad kent een bijzondere ruimtelijke structuur. Verschillende 
winkelstraten komen samen op de centrale Markt en de Pensmarkt, 
samen met de Hinthamerpromenade, de Hooge Steenweg en de Scha-
penmarkt het kernwinkelapparaat vormend. In de ‘oksels’ daarvan zijn 
zwerf- of dwaalmilieus te vinden met kleinere winkelstraatjes en pleinen, 
en in de randzones treffen we de aanloopstraten ofwel uitlopers. 
Daarvan loopt er een aantal door tot voorbij het omgrenzende water van 
de binnenstad, zoals de Stationsweg en Hinthamerstraat en -einde. Het 
zwerfmilieu en de randzones zijn belangrijke onderdelen die de binnen-
stad bijzonder maken.

De bronpuntverdeling - parkeergarages, fietsstallingen, haltes openbaar 
vervoer inclusief transferiumbus - is van groot belang bij een dergelijke 
ruimtelijke structuur. De passantenstromen van en naar de bronpunten 
moeten evenwichtig over de binnenstad zijn verdeeld. De Randweg 
verbetert de bereikbaarheid van de binnenstad aan haar zuidzijde voor 
het verkeer met de bestemming centrum. De omlegging van de Zuid-
Willemsvaart zal voor de bereikbaarheid van het centrum aan haar 
noordzijde een stuk minder overlast betekenen.
Zoals eerder betoogd, is de bereikbaarheid van de binnenstad van 
eminent belang. Dat geldt voor alle modaliteiten: langzaam verkeer, 
openbaar vervoer en auto. ‘s-Hertogenbosch onderscheidt zich door 
het succesvolle systeem van transferia. Wel moet voor de auto op een 
‘en/en-strategie’ worden ingezet: zowel investeren in transferia als in 
parkeergelegenheid in of op loopafstand van de binnenstad.
‘s-Hertogenbosch maakt een inhaalslag ten opzichte van andere 
binnensteden met het aanbieden van gratis, bewaakte fietsenstallingen, 
inclusief voorzieningen als toilet en pakjesdepot. 
De laatste jaren is volop geïnvesteerd in de openbare ruimte, met 
onder andere de herinrichting van de Markt en de Pensmarkt, en het 
verleggen van de buslijnen. Mede hierdoor is de Marktstraat vernieuwd 
als aantrekkelijke verbinding naar het Burgemeester Loeffplein (Stoa, 
Arena, GZG).
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Functioneren 
Uit de Binnenstadsmonitor 2008 is op te maken dat de binnenstad 
goed functioneert. De recessie van 2008 kan echter van invloed zijn 
geweest op het binnenstadsbezoek. Waar in de monitor van 2008 
290.000 bezoekers per week zijn geteld, heeft dit aantal sinds 1994 
altijd tussen de 270.000 en 290.000 gelegen, ofwel 14 tot 15 miljoen 
bezoekers per jaar. De gemiddelde verblijfsduur is in al die jaren lang-
zamerhand gestegen, mede door de toename van bovenregionaal 
bezoek. De jaaromzet in de binnenstad lag in 2008 op € 540 miljoen, in 
2000 was dat € 478 miljoen (topjaar) en in 2004 € 420 miljoen (recessie-
jaar). Vanwege de terughoudende bestedingen sinds 2008 schat WPM 
de huidige jaaromzet in op € 500 miljoen. Met een winkeloppervlak van 
93.000m² wvo betekent dat een vloerproductiviteit van € 5.500 per m² 
wvo, een zeer goede omzetprestatie.

Cijfers van bureau Locatus over passantentellingen tonen aan dat het 
aantal bezoekers aan de binnenstad ook in de afgelopen crisisjaren 
gelijk is gebleven. Met een iets andere telmethode komt het bureau op 
ruim 300.000 bezoekers per week in het najaar van 2010. Twee jaar 
daarvoor heeft men hetzelfde aantal gemeten. Deze stabiele ontwikke-
ling steekt positief af tegen die in veel andere binnensteden, waar het 
binnenstadbezoek terug loopt.

Leegstand winkels
Onderstaande tabel toont een overzicht van de winkelleegstand in 
de binnensteden van de vijf grootste Brabantse steden (B5). De lage 
leegstandspercentages in ’s-Hertogenbosch zijn te verklaren door ons 
restrictieve beleid en door de populariteit van de binnenstad. Dat heeft 
wel een keerzijde: hoge huurprijzen en verdringing van zelfstandige, 
specialistische detaillisten uit het zwerfgebied. De ontwikkeling van 
het GZG-terrein fungeert min of meer als ventiel, waardoor wellicht de 
opwaartse druk op de huurprijzen in de binnenstad vermindert.

Leegstand binnensteden B5 in percentage van het winkelvloeroppervlak (wvo)

2008 2009 2010 2011 (febr)

Breda 7,9 3,7 4,7 12,5

Eindhoven 5,6 6,5 6,8 7,7

Helmond 7,8 4,1 8,2 13,0

Tilburg 3,4 7,5 4,3 5,5

‘s-Hertogenbosch 4,1 3,9 4,5 3,6

Bron: Locatus

Perspectieven 
De uitgangssituatie voor de binnenstad is gunstig. Het onderscheidende 
vermogen zit, recapitulerend, in de verblijfswaarde, de sterke mix van 
voorzieningen en functies als de horeca, warenmarkt, cultuur(-historie) 
en evenementen / vermaak. Met het historische decor van de middel-
eeuwse stad, met het element water met Binnendieze, Dommel en Aa 
en met de afwisseling van de oude met nieuwe bebouwing – straks 
onder meer op het GZG-terrein – hebben we uitermate sterke troeven 
in handen.

De centrale ligging in het land is eveneens een pré. Uit alle delen van het 
land en vanuit aangrenzende delen van Duitsland en België is ’s-Herto-
genbosch een prima gelegenheid voor een dagje uit. Mede om die reden 
zijn bezoekers minder geneigd tot een meerdaagse verblijf. Door verder 
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te bouwen aan het voorzieningenaanbod valt hier zeker nog winst te 
boeken. Daartoe rekenen wij ook het inhaken op een thema als Jeroen 
Bosch.

Het winkelaanbod is divers, maar er is een groot gebrek aan expansie-
mogelijkheden, in het bijzonder voor de grotere winkelruimten. De 
binnenstad kent op dit moment slechts elf winkels groter dan 1.000m² 
wvo, een zeer gering aantal voor een dergelijke binnenstad.
Deze panden worden ingevuld door de traditionele trekkers als de 
algemene warenhuizen, modewarenhuizen als C&A en H&M, sport-
electro en discount non-food. Opvallend is dat in deze top elf groot-
schalige lokale of regionale modewarenhuizen nagenoeg ontbreken, 
terwijl Noord-Brabant met namen als Hout-Brox en Van Tilburg daar 
wel om bekend staat.
Formules als Bijenkorf, Zara, The Sting en Selexyz zijn te klein. Expan-
derende formules als Mango, Bershka, New Look, Desigual, s.Oliver, 
Primark, Salsa Jeans, Forever21, Pull & Bear, Supertrash en verschil-
lende mono brand stores (1 merk winkels), die je hier zou verwachten, 
ontbreken. Het is een niet-limitatieve opsomming, maar er zitten namen 
tussen die de moderne trekkers van de binnensteden kunnen vormen. 
Allerlei mode-, sport en overige merken willen een eigen image store 
openen, gericht op eigen doelgroepen: als etalage en showroom van 
het merk – mede in aanvulling op de webshop - en op een representa-
tieve plek met veel passanten. Die trekkers en image stores vervullen 
een belangrijke functie. Als dit soort formules hun assortiment en collec-
ties onvoldoende kan presenteren, omdat het winkeloppervlak te klein is 
of als ze geheel ontbreken, dan bestaat de kans dat bepaalde groepen 
bezoekers uitwijken naar andere binnensteden waar die formules wel 
aanwezig zijn met hun volledige assortiment. Per individuele vestiging 
zijn ze soms meer dan vijf maal zo groot als in de Bossche binnenstad.
 
Er is vraag in de retailmarkt naar huisvesting en sprake van schaarste 
aan winkelruimte op de goede locaties. Ook bestaande retailers willen 
graag uitbreiden. De vestigingswensen zijn vanwege fysieke beper-
kingen of hoge huisvestingslasten op de beste locaties moeilijk in te 
passen. 
Zonder een omvangrijk nieuwbouwproject neemt de druk op de 
bestaande binnenstad toe. Dat leidt tot huurprijsverhogende effecten. 
Partijen, waar onder soms bijzondere lokale ondernemers, worden voor 
hoge prijzen uitgekocht, om plaats te maken voor een ketenbedrijf. Het 
spreekt voor zich dat dit het onderscheidende vermogen, de couleur 
locale, aantast.
Expanderende formules nemen soms suboptimale locatiebeslissingen 
die je liever geconcentreerd of op een andere locatie zou zien. Er zal 
in de binnenstad vooral ingezet moeten worden op de recreatieve 
branches, maar ook doelgerichte branches kunnen goed functioneren 
als sprake is van grote bezoekers- en passantenstromen.
Dagelijkse branches en met name de supermarkten zijn ondersteunend 
voor de binnenstadsbewoners en –bezoekers. 

Ambitie: versterken positie in eredivisie
De Bossche binnenstad maakt deel uit van de beste binnensteden 
in Nederland. Op allerlei ranglijsten wordt steevast een top 10 of top 
15 positie behaald, vaak zelfs een top vijf positie. De uitverkiezing tot 
‘Beste Binnenstad’ in 2003 onderstreept de kracht en aantrekkings-
kracht van onze binnenstad, recentelijk nog eens bevestigd door de titel 
‘Meest Gastvrije Stad 2011’, na dat predicaat ook al in 2010 te hebben 
verworven.
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Onze ambitie is om die toppositie te behouden en te versterken. In de 
vorige paragraaf is een perspectief geschetst van Nederlandse binnen-
steden, waar een afscheiding te verwachten is van de echte top van 
circa tien ten opzichte van de brede middenmoot van binnensteden. 
Voor die toppositie is het noodzakelijk op velerlei terrein permanent te 
investeren om de kwaliteit van de binnenstad op peil te houden en te 
verbeteren. Dan hebben we het over de hoofdbestanddelen verblijfs-
kwaliteit, totaalpakket aan functies en voorzieningen en bereikbaarheid.

We zetten hier pro-actief op in, in de wetenschap dat andere binnen-
steden niet stilzitten. Zo staan er forse projecten op stapel in nabijge-
legen steden als Nijmegen en Utrecht en hebben bijvoorbeeld Tilburg, 
Eindhoven, Roermond, Maastricht, Dordrecht en Arnhem de afgelopen 
jaren grote winkelprojecten in hun binnenstad uitgevoerd. 

Een kenmerk van de sterkste binnensteden is het hoge aandeel 
bezoekers van buiten de regio. Dat aandeel zal vooral voor de top tien 
binnensteden het komende decennium toenemen. Uit de Binnenstads-
monitor 2008 blijkt dat het bovenregionale bezoekersaandeel in de 
Bossche binnenstad toen al op bijna 35% lag. Dat percentage is sinds 
de eerste meting in 1994 (27%) telkens gegroeid.

Het relatieve aandeel van bezoekers uit de eigen stad en uit de regio 
loopt als gevolg hiervan terug. Let wel, in absolute aantallen verwachten 
wij geen teruggang, er van uit gaande dat we de genoemde hoofdbe-
standdelen van de binnenstad op orde hebben. Ook al verwachten we 
een groei van het bovenregionale bezoek, wij mogen het belang van 
binnenstadbezoekers uit ’s-Hertogenbosch en regio nimmer uit het oog 
verliezen.

Het winkelaanbod in de binnenstad moet bij de tijd blijven, aanspre-
kende formules horen hier gevestigd te zijn, om onze positie in de top 
van de eredivisie te handhaven. Het vraagt een creatieve en afgewogen 
inpassing in het bestaande centrumgebied. Marktpartijen trachten 
hier continu op in te spelen door de dynamiek te accommoderen in 
het bestaande centrumgebied; de komst van modehuis Piet Zoomers 
(3.000m² wvo) is daarvan het meest recente voorbeeld. Maar er is 
een forsere impuls noodzakelijk dan alleen in het bestaande centrum-
gebied. Het GZG-project biedt daartoe unieke kansen. Met het GZG-
terrein krijgt het kernwinkelapparaat zijn noodzakelijke uitbreiding. We 
beschermen er het unieke, kwetsbare karakter van de zwerfmilieus en 
de randzones mee.

Het spreekt voor zich dat de basisvoorzieningen in de openbare ruimte 
van goede kwaliteit moeten zijn, kortweg aan geduid met schoon, heel, 
veilig. Onderscheidend is dat we daar een stevige schep bovenop doen. 
Dat gebeurt al op allerlei fronten, van binnenstadbrigade tot gevelre-
clame. De binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren dragen er 
hun steentje aan bij, niet alleen door het opknappen van hun panden, 
maar ook door bijvoorbeeld in hun achterban te pleiten voor ingetogen 
gevelreclame en met de stimulerende tweejaarlijkse toekenning van de 
Puiprijs voor de mooist gerenoveerde pui van een winkel- of horeca-
pand.
En door projecten op het vlak van wonen boven winkels van nieuwe 
impulsen te voorzien, slaan we samen met de vastgoedeigenaren twee 
vliegen in één klap, want zowel het private als het publieke domein 
hebben er baat bij.
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Grootziekengasthuis (GZG)-terrein

Het door de raad in 2009 vastgestelde Masterplan GZG voorziet in een 
multifunctionele ontwikkeling van dit vijf hectare grote terrein. Naast 500 
woningen in het noordelijke deel van het gebied aan de zijde van de 
Zuid Willemsvaart, zullen er horecagelegenheden gevestigd worden. Dit 
overigens zonder dat het een horecaconcentratiegebied wordt. Voorts 
voorzien de plannen in een hoogwaardig hotel en wordt de Binnen-
dieze doorgetrokken. Een publiekstrekker als de Stadsbibiotheek komt 
samen met het stadsarchief midden in het gebied. De openbare ruimte 
zal zodanig worden ingericht dat het een aantrekkelijk verblijfsgebied zal 
zijn, waar tevens ruimte is voor evenementen. Een kleinschalig zwerfmi-
lieu in de zuidwesthoek van het plangebied (Binnendieze / Nieuwstraat 
/ Hinthamerstraat) completeert de veelzijdigheid van het GZG-plan. 
Onder het gebied wordt een grote parkeergarage aangelegd. Die wordt 
mogelijk gekoppeld met de parkeergarage die onder de Arena ligt.
Geen van de monumentale gebouwen wordt gesloopt, wat zal zorgen 
voor een spannende mix tussen oude en nieuwe architectuur.

Wat de winkels betreft zal naast de huidige ca 95.000m² winkelopper-
vlak tussen 2015 en 2020 circa 22.000m² wvo worden toegevoegd. Dat 
is het netto-equivalent van de 28.000m² bruto vloeroppervlak uit het 
Masterplan. Zie voor uitleg over wvo’s en bvo’s hoofdstuk 1.

Bijna de helft van die GZG-meters wordt ingevuld door de Bijenkorf. 
Komt het warenhuis er onverhoopt niet dan zal het winkelareaal op het 
GZG met circa 6.000m² bvo verminderen. Dit is vastgelegd in het raads-
voorstel Vaststelling Masterplan GZG van oktober 2009.
Op het GZG-terrein komt ruimte voor winkels met een grotere schaal 
dan gebruikelijk in de binnenstad. Deels zal een overloop plaats hebben 
van zittende winkels die nu te krap zitten, deels zullen er zich formules 
vestigen die nog niet in de binnenstad zijn gevestigd.
De druk op waardevolle, historische panden wordt afgeleid naar de 
nieuwbouw van het GZG.
Het nieuwe winkelgebied is onder andere vanwege het grotere winkelfor-
maat complementair aan dat van de oude binnenstad. Voor een gevari-
eerd winkelklimaat is het van belang dat bezoekers er ook kleinschalige 
winkels aantreffen. Die vervullen mede een functie als afzoomwinkels op 
de begane grond van grote retailblokken, om de winkelfronten afwisse-
lend en attractief te houden.

Het GZG-winkelgebied zal zich van de ‘oude’ binnenstad onder-
scheiden met een geheel eigen winkel- en verblijfklimaat. Grootscha-
lige nieuwbouw in combinatie met moderne architectuur is er daar één 
van. In dat opzicht sluiten GZG en Arena/Stoa goed op elkaar aan. Een 
ander onderscheidend element is de grootschaligheid van de winkelu-
nits. Winkels met meerdere verdiepingen zal hier gemeengoed zijn.
Wat het gebied verder bijzonder zal maken is de combinatie van 
moderne en monumentale gebouwen.

Het onderscheidende qua bewinkeling op het GZG-terrein zal slechts 
ten dele liggen in thematisch winkelaanbod. Voor de hand liggend is 
om het geheel te vullen met modische segment. Dat leidt echter tot 
een te eenzijdig aanbod, waar maar een beperkte doelgroep in is geïn-
teresseerd, ook al is dat een behoorlijk omvangrijke groep. Er moet 
tevens winkelruimte zijn voor meer doelgerichte trekkers in de sfeer van 
consumentenelektronica, sport, spel, huishoud, media, boek, non-food 
discount of woonbranche. Een mix van branches houdt het gebied 
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afwisselend en heeft meer verrassing en beleving in zich voor een brede 
groep bezoekers. WPM stelt dat het GZG-winkelgebied voldoende 
kritische massa heeft om de benodigde trekkracht te genereren. Het 
gebied gaat, samen met Arena en Stoa, functioneren als een soort 
haltermodel met de Marktstraat als verbindend element tussen GZG 
en Markt.

WPM geeft in haar visierapport aan dat de (binnen-)stad de beoogde 
hoeveelheid winkelmeters van het GZG-project kan absorberen. Wellicht 
leidt het tot verminderde druk op de hoge huurprijzen in de ‘oude’ 
binnenstad, maar de belangstelling voor panden in het kernwinkelap-
paraat zal groot blijven. Omdat het GZG een geheel ander locatieprofiel 
krijgt dan het huidige zwerfmilieu en de randzones in de binnenstad 
zullen de effecten op die deelgebieden mee vallen, aldus het bureau.

Het GZG-gebied moet voor een belangrijk deel ruimte bieden aan expan-
derende nationale en internationale winkelformules. Uit het voorgaande 
wordt duidelijk dat de mogelijke afname in Nederland van het winkelop-
pervlak door de groei van webwinkelen daar geen verandering in brengt. 
Juist in de eredivisie van winkelsteden zal die daling zich naar verwach-
ting niet voordoen. Daarbij komt dat we het afgelopen decennium zeer 
terughoudend zijn omgesprongen met het verlenen van medewerking 
aan nieuwe winkelprojecten, zowel in de binnenstad als in de woon-
wijken en de periferie. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten.

Die toonaangevende winkelformules worden de komende jaren steeds 
selectiever in de keuze van steden. Men gaat zich in Nederland beperken 
tot 10 à 20 grote vestigingen in de beste winkelsteden, waar het gehele 
assortiment getoond kan worden. Dat assortiment dijt uit, onder andere 
omdat trendy modewinkels zich verbreden tot lifestyle winkels, waar je 
niet alleen voor kleding terecht kunt, maar ook voor schoenen, sieraden, 
interieur- en sfeerartikelen en persoonlijke verzorgingsproducten.
Om die formules aan onze binnenstad te binden is het cruciaal om tot 
de top van de Nederlandse binnensteden te blijven behoren. Die ketens 
willen daar niet ontbreken. De voorgenomen ontwikkeling van het GZG-
terrein is daarvoor essentieel.
Het spreekt voor zich dat wij ons bij ons streven om onze toppositie te 
handhaven niet exclusief op het GZG-terrein richten, maar op de gehele 
binnenstad. Wij maken met het oog op de GZG-ontwikkeling zorgvul-
dige afwegingen bij aanvragen om toevoeging van nieuwe winkelmeters 
elders in de binnenstad. 
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Rangorde grootte binnensteden
Onderstaande tabel toont de twintig grootste Nederlandse binnen-
steden naar winkelvloeroppervlak. De Bossche binnenstad neemt 
de elfde plaats in. Dat wordt de zesde plaats als we er GZG en Piet 
Zoomers bijtellen (als andere steden geen winkelmeters toevoegen).
Het aantal winkels is eveneens veelzeggend. Gemiddeld genomen 
hebben oude binnensteden meer winkels, met gemiddeld een kleiner 
oppervlak. De variatie in winkelaanbod is groter. ’s-Hertogenbosch 
passeert in dat opzicht dan Eindhoven, Arnhem, Breda en Nijmegen. 
Haarlem en Leiden scoren hoger dan ’s-Hertogenbosch.

Binnenstad (2011) m² wvo winkels

Amsterdam 243.000 2003

Rotterdam 181.000 692

Den Haag 165.000 819

Utrecht 134.000 748

Groningen 133.000 697

‘s-Hertogenbosch 
incl. GZG + P. Zoomers 

120.000 >600

Eindhoven 117.000 426

Arnhem 106.000 462

Maastricht 102.000 670

Breda   99.000 530

Nijmegen   96.000 495

's-Hertogenbosch   95.000 562

Haarlem   88.000 608

Tilburg   86.000 343

Enschede   84.000 338

Hilversum   83.000 394

Almere   81.000 282

Apeldoorn   81.000 343

Leiden   81.000 574

Alkmaar   76.000 482

Heerlen   74.000 288

Bron: BRO/Locatus

Second opinion H. Gianotten
Wij hebben een autoriteit binnen de Nederlandse retailwereld om zijn 
mening gevraagd over onze visie op binnensteden en onze ambitie voor 
de Bossche binnenstad: Henk Gianotten, directeur van bureau Panteia 
en voormalig bijzonder hoogleraar retailmarketing aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij heeft in 2009 voor de gemeenten Breda, Eindhoven, 
Helmond en ’s-Hertogenbosch een second opinion-onderzoek uitge-
voerd naar het megamall-initiatief van de gemeente Tilburg.
Uit diens Advies binnenstad ’s-Hertogenbosch, een second opinion 
(maart 2011) blijkt dat hij eveneens “een opdeling  tussen binnen-
steden verwacht van toppers, middenmoters en degradatiekandidaten. 
’s-Hertogenbosch heeft de potentie om tot de topbinnensteden van 
Nederland te blijven behoren.”
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Aan een aantal voorwaarden moet invulling worden gegeven. Een 
cruciale is het accommoderen van schaalgrootte voor expanderende 
nationale en internationale retailers. Het GZG-terrein kan hierin voorzien.
Gianotten tekent aan dat de aanloopstraten en het zwerfmilieu aparte 
aandacht vragen. Zij verzorgen de couleur locale, bieden ruimte aan 
kleinschaligheid en zelfstandig ondernemerschap en fungeren als 
broedplaats voor specialisatie.
Hij is met WPM van mening dat het bestaande centrumgebied de 
ontwikkeling van het GZG-terrein kan absorberen. Er kan een vermin-
derde druk ontstaan op de huurprijzen, maar de belangstelling voor 
de vrijkomende panden in het kernwinkelapparaat zal groot blijven. 
Gianotten houdt in z’n beoordeling rekening met zaken als internetwin-
kelen, vergrijzing en bedrijfsbeëindiging, conjunctuur en overcapaciteit 
van winkelruimte in Nederland. Op deze aspecten gaat hij nader in.

Horeca in winkels

In steeds meer winkels worden ter plekke te nuttigen consumpties 
aangeboden. Dat kan variëren van een gratis kop koffie die de klant 
zelf tapt uit de automaat tot een complete, betaalde lunch in een heuse 
horecaruimte. Doel ervan is het winkelbezoek te veraangenamen en 
de bezoekduur te verlengen, wat tot extra omzet moet leiden. Het is 
een aspect dat inhaakt op het belevingselement van het recreatieve 
winkelen. De consument wil vermaakt worden, wil comfort en gemak 
tijdens het winkelen.

Zoals meermaals betoogd hebben we oog voor dynamiek in de markt 
en voor creatief ondernemerschap. Er is niets op tegen dat de winkelier 
de klant een gratis kopje koffie of glaasje frisdrank aanbiedt. Het is in 
beginsel niet toegestaan een horecagelegenheid te exploiteren op de 
winkelvloer. Horeca is alleen mogelijk op locaties waar het bestemmings-
plan dat toestaat. Daar staat tegenover dat de klant het steeds meer als 
normaal ervaart dat er voor hem of haar iets te drinken beschikbaar is. 

Wij willen niet ingaan tegen de tijdgeest. Dat zou ook haaks staan op ons 
imago als bourgondische, gastvrije stad. Anderzijds worden reguliere 
horecabedrijven geconfronteerd met omzetderving als op grote schaal 
bedrijfsmatig in de winkels ter plekke te consumeren niet alcoholi-
sche drank en etenswaren te koop worden aangeboden. Wij inventa-
riseren momenteel hoe met deze materie om te gaan en in hoeverre de 
gemeente hiervoor regelgeving in het leven moet roepen - zonder dat dit 
de regeldruk voor de ondernemers te zeer opvoert en zodanig dat het 
onze handhavingstaak niet te zeer extra belast. Onze intentie is terug-
houdend met het toestaan van functie-ondersteunende horeca om te 
gaan. Er moet een zorgvuldige belangenafweging gemaakt worden 
tussen de reguliere horeca en de winkels/winkeltrends. In het kader van 
het nieuwe bestemmingsplan binnenstad komen wij op deze materie 
terug. 
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Periferie: grootschalige winkels  3 
buiten binnenstad en woonwijken 

Het primaat voor vestiging van grootschalige non food winkels met niet-
volumineuze artikelen - ook wel aangeduid als megastores - ligt in de 
binnenstad. Dit is één van de pijlers van ons detailhandelsbeleid, zoals 
geformuleerd in hoofdstuk 1. Dat heeft consequenties voor aard en 
omvang van de perifere bewinkeling. ’s-Hertogenbosch kent slechts één 
planmatig ontwikkeld, perifeer winkelgebied. Dit is een consequentie 
van ons restrictieve beleid. Bedoeld wordt de Bossche Woonboulevard 
op bedrijventerrein De Herven. Daar willen we alleen winkels toegestaan 
binnen het thema wonen met een minimale grootte van 1.000m² wvo, 
voor zowel volumineuze als niet-volumineuze artikelen, zoals vastge-
legd in de detailhandelsnota van 2006. Bovendien is plaats ingeruimd 
voor een grote bouwmarkt (Praxis, ca 6.000m² wvo).

Woonboulevard

De Bossche Woonboulevard is met circa 36.000m² wvo een betrekke-
lijk kleine speler op de Zuid-Nederlandse markt. Bovenregionale 
aantrekkingskracht is er nauwelijks. Dit in tegenstelling tot de grote 
woonboulevards in Waalwijk, Eindhoven/Son en Breugel en Breda. 
WPM adviseert de gemeente deze perifere winkellocatie ruimte te geven 
om uit te breiden ter vergroting van de aantrekkingskracht. De huidige 
grootte acht men op den duur niet levensvatbaar. Voorts geeft het 
bureau aan dat ’s-Hertogenbosch als centrumstad kansen en ontwik-
kelingen gaat missen bij afwezigheid van megastores op perifere 
locaties. Uitbreiding van de woonboulevard kan in die lacune voorzien. 
WPM voorziet geen nadelige effecten voor de binnenstad als het om 
megastores gaat met een voornamelijk doelgericht karakter. In de 
binnenstad ligt het accent op megastores voor recreatief winkelen.

Door verdieping van het thema wonen – met meer dan het huidige 
voornamelijk prijsvriendelijke middensegment – en verbreding met 
doelgerichte megastores kan dit winkelcluster uitgroeien tot dé woon-/
winkelboulevard van Noordoost-Brabant. 

Wij willen om die redenen meewerken aan vergroting van deze perifere 
winkelconcentratie. Het gebied aan de Balkweg, westelijk van de 
Bossche Woonboulevard tussen Goudsmidstraat en Ploegweg, krijgt 
dan een detailhandelsbestemming. Een deel van de bedrijfsgebouwen 
staat er al lange tijd leeg. Er kan ruim 20.000m² winkelruimte gecreëerd 
worden, afhankelijk van het al dan niet realiseren van winkelmeters 
op verdieping. De eigenaar wil het ontwikkelen in samenhang met de 
huidige woonboulevard. 



Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 201136

Het is evident dat er een opgave ligt voor de initiatiefnemers tot het 
realiseren van extra parkeerplaatsen.

Megastores bij woonboulevard
Naast het thema wonen/bouwmarkt willen wij het bestemmingsplan-
technisch mogelijk maken dat zich op de woonboulevard en het toe te 
voegen gebied megastores vestigen in de branches consumentenelek-
tronica (wit-, bruin-, grijsgoed), auto- en motoraccessoires, fietsacces-
soires/fietsen en kampeerartikelen. De minimale grootte is 1.000m² 
wvo. Dit zijn doelgericht bezochte winkels, waarin forse schaalvergro-
ting plaats vindt. Reguliere centra kunnen niet voorzien in die ruimte-
vraag. Omdat deze winkels minder frequent, want doelgericht bezocht 
worden, vormen ze op een perifere locatie geen substantiële bedreiging 
voor de positie van de binnenstad en van de winkelconcentraties in de 
woonwijken. Hoewel er wel enige overlap is, zijn de verschillen in 
bezoekmotief toch vrij groot. Er is met andere woorden sprake van 
complementariteit.
Gezien de vraag vanuit de markt streven wij naar clustering van groot-
schalige winkels in de hiervoor genoemde branches in dit perifere 
winkelcluster.

Verruiming in de periferie voor andere dan de genoemde branches staan 
wij niet toe. Branches als sport, spel, modisch, persoonlijke verzorging, 
warenhuizen, huishoudelijk en media behoren primair tot het domein 
van de binnenstad en deels tot dat van stadsdeel- en wijkwinkelcentra. 
De bezoekfrequentie ligt een stuk hoger en daarmee de parkeer- en 
verkeersdruk.
Daarbij constateren we dat in een aantal van die branches branchever-
vaging zijn intrede heeft gedaan. Neem sportzaken, die in toenemende 
mate modische artikelen voeren, waardoor deze verschuiven van doel-
gericht winkelbezoek naar meer recreatief/vergelijkend winkelbezoek. 

Branchevervaging is al decennia gaande. En niemand die er meer 
van opkijkt. Van drogisterijen die CD’s, DVD’s, boeken, verzekeringen 
en reizen aanbieden tot supermarkten die in toenemende mate non 
food artikelen en dierbenodigdheden in hun assortiment opnemen of 
bloemenzaken die cadeau- en sfeerartikelen verkopen. In modezaken 
komen we in toenemende mate sfeer- en impulsartikelen voor interieur 
en persoonlijke verzorging tegen. Het zijn frequent gekochte artikelen 
die zich lenen voor kijken en vergelijken en voor impulsaankopen. 
Kortom, recreatief winkelen (funshoppen).
Een essentieel verschil met winkels op perifere locaties is, dat de 
bestemming detailhandel in reguliere winkelcentra allerlei vormen van 
detailhandel toestaat. Op perifere locaties als de woonboulevard zijn 
in het bestemmingsplan beperkingen opgenomen; slechts bepaalde 
branches zijn toegestaan. Dat houdt in dat branchevervaging op perifere 
locatie geheel anders wordt bezien. Het assortiment moet immers 
passen binnen het bestemmingsplan.

Van realisering van een cluster megastores op de woonboulevard 
(inclusief het gebied Goudsmidstraat-Ploegweg) verwachten wij, zoals 
eerder aangegeven, geen nadelige effecten voor de binnenstad, ook 
niet met de ontwikkeling van het GZG-terrein in het vooruitzicht. Wel kan 
een deel van de branches elkaar overlappen. Neem de consumenten-
elektronica die we perifeer ruimte willen bieden. Een binnenstadmega-
store voor consumenten-/huishoudelijke elektronica onderscheidt zich 
ten opzichte van z’n perifere branchegenoot door zich in de binnenstad 
wat meer te richten op het bezoekmotief van de funshopper: niet-volu-
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mineuze artikelen, impulsaankopen, gadgets. Het accent bij perifere 
vestiging van deze branche ligt meer bij volumineuze artikelen die minder 
frequent worden gekocht (koelkasten, wasmachines, stofzuigers, TV’s, 
PC’s, laptops, etc.), aansluitend op het bezoekmotief van doelgericht 
winkelen en het gemak van parkeergelegenheid voor de deur.

Uitbreiding van de woonboulevard met megastores zal meer publiek 
trekken. De megastores kennen bovendien een hogere bezoekfre-
quentie dan de woonwinkels. Van die extra ‘traffic’ zullen de woonwin-
kels mee profiteren. De synergiewerking zit vooral in de bekendheid en 
gecombineerde promotieprofiel van de locatie en het gemeenschappe-
lijke gebruik van horeca- en parkeergelegenheid.
Op de uit te breiden woonboulevard kan enige vorm van beleving 
en comfort wordt toegevoegd in de vorm van enkele horecazaken, 
gekoppeld aan de (openingstijden van de) winkelfunctie. Ze werken 
bezoekduurverlengend en zijn ook in perifere winkelcentra vaste 
elementen geworden, die de consumenten waarderen.

Wij stellen een grens aan de hoeveelheid megastores buiten het thema 
wonen op de woonboulevard: maximaal 20.000 m² wvo in totaal; bij een 
gemiddelde grootte van 2.000 m² zou het om tien megastores gaan. 
Dat is ongeveer de maximale hoeveelheid winkelmeters die op de toe te 
voegen locatie is te realiseren. We bewaken zodoende de verhouding 
tussen het thema wonen en de megastores buiten dat thema en bieden 
het themacentrum wonen de mogelijkheid tot uitbreiding van de huidige 
36.000 naar 50.000 m² of meer.
Limiteren we niet, dan zou dat er toe kunnen leiden dat zich bij vertrek 
van woonwinkels megastores uit die andere branches vestigen, omdat 
die veelal een hogere huurprijs opleveren. Het aantal woonwinkels 
neemt dan af en daarmee de toch al beperkte betekenis van de woon-
boulevard. Dat kan tot een neerwaartse spiraal leiden en tot het einde 
van een volwaardige woonboulevard in ’s-Hertogenbosch. Wij zijn van 
mening dat een centrumstad als ’s-Hertogenbosch moet beschikken 
over een dergelijke voorziening. WPM geeft aan dat de ondergrens voor 
een vitale woonboulevard 50 à 70.000 m² bedraagt.

Het Soetelievecomplex biedt nog ruimte voor uitbreiding. Het achterste 
kwadrant is nog niet met detailhandel ingevuld. Voorts biedt het bestem-
mingplan ruimte voor uitbreiding op verdieping. Om de positie van de 
woonboulevard te versterken kan deze, als de markt weer aantrekt, 
fors uitbreiden, niet alleen met het gebied tussen Goudsmidstraat en 
Ploegweg, maar ook binnen de huidige begrenzing. De concurrentie-
positie in het thema wonen zal er regionaal en bovenregionaal door 
verstevigen.
Wat voorheen een nadeel leek, is in deze economisch woelige tijden een 
voordeel: de golf van leegstand die Nederlandse woonboulevards over-
spoelt is tot op heden aan de Bossche woonboulevard voorbij gegaan. 
In plaats van verwatering van het woonthema, zoals we elders hebben 
zien gebeuren, profileert de Bossche Woonboulevard zich eenduidig als 
woon- en lifestylecentrum naar de consument.

In dat verband ligt het voor de hand de megastores te concentreren 
op het toe te voegen winkelareaal tussen Goudsmidstraat-Ploegweg. 
De twee-eenheid woonboulevard – megastores in winkelclusters naast 
elkaar is geen uitzondering: Rotterdam met Alexandrium, Amsterdam 
met Arena Boulevard en Eindhoven-Son en Breugel met Ekkersrijt. Het 
is aan de eigenaren van beide gebieden om daar al dan niet vorm aan 
te geven.
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Mogelijk dat op verdieping ruimte is voor een sportschool of fitnesscen-
trum, waardoor er door de weeks meer levendigheid is bij het winkel-
gebied in de avonduren. Bij de perifere winkelconcentratie Orthenpoort 
functioneert zo’n combinatie al vele jaren.

DC Super de Boer /Jumbo
Tegenover de woonboulevard ligt het distributiecentrum (DC) van Super 
de Boer, een terrein van 8 ha. Dat concern is overgenomen door super-
marktconcern Jumbo uit Veghel. Jumbo sluit het DC waarschijnlijk in de 
loop van 2011 omdat het eigen DC’s heeft. Het concern zit echter vast 
aan een meerjarige huurcontract van Super de Boer/Laurus.
Wij hebben overwogen of zou moeten worden meegewerkt aan bestem-
mingsplanwijziging, door er detailhandel mogelijk te maken. Daarmee zou 
een nog grotere schaalsprong gemaakt worden dan de nu voorgestane 
uitbreiding van de woonboulevard. Wij zien daar van af, omdat toevoeging 
van nog meer perifere winkelmeters haaks staat op het tweede hoofd-
uitgangspunt van ons detailhandelsbeleid: het primaat voor megastores 
ligt bij de binnenstad. Wij voelen ons in dit standpunt gesterkt door de 
signalen uit de rapporten van onder meer Q&A over de mogelijke effecten 
van internet op het winkelareaal (zie par. 2.2 Binnenstad).

Alleen indien zich een zeer uitzonderlijke gelegenheid aandient, zullen 
wij ons standpunt heroverwegen. Wij moeten dan overtuigd zijn van het 
onderscheidende karakter van de vestigingskandidaat en dat deze qua 
aard en omvang elders in de gemeente niet gehuisvest kan worden. Het 
is evident dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de winkelstruc-
tuur in de binnenstad, de woonwijken en periferie. Bovendien moet de 
infrastructuur van het bedrijventerrein en omgeving toereikend zijn (of 
worden gemaakt) als het een grote publiekstrekker betreft.
Voorts moeten we in ons achterhoofd houden dat op (middel-)lange 
termijn het Avenue2-gebied (stedelijke knoop) ontwikkeld zal worden, al 
is nog niet uitgekristalliseerd of en zo ja, welke voorzieningen er precies 
een plek zullen krijgen.

Deze ‘als dan-beschouwingen’ hebben een ietwat theoretisch gehalte, 
omdat enerzijds het al dan niet willen wijzigen van de bestemming van 
het DC-perceel afhankelijk is van medewerking van de eigenaar en 
omdat er anderzijds nu niet een dergelijk uitzonderlijk geval boven de 
markt hangt. 

Orthenpoort

Een andere perifere winkelconcentratie is Gruttostraat. Dit is geen 
geplande ontwikkeling. Het bestemmingsplan laat van oudsher alle 
vormen van detailhandel toe. Vanwege de mix van supermarkten (AH, 
Nettorama), elektronica- en huishoudzaken zou het eigentijdse etiket 
‘retailpark’ erop geplakt kunnen worden. In ons streven naar clustering 
van megastores bij de woonboulevard kunnen de elektrozaken in 
Orthenpoort een verhuizing overwegen, rekening houdend met de 
groottemaat van minimaal 1.000m2 op de woonboulevard. Daarbij is 
het vervolgens ongewis of en zo ja, welke soort detailhandel zich zal 
vestigen in de vrijkomende ruimte.

In het gebied Orthenpoort bevinden zich aan het Werfpad nabij de Dieze 
enkele verspreide winkelvestigingen en een Gamma-bouwmarkt. Die 
maken geen deel uit van de winkelconcentratie aan de Gruttostraat, 
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omdat de afstand tussen beide te groot is en vanwege de verspreide 
ligging van de winkels aan/nabij het Werfpad.

Bouwmarkten en tuincentra

Een bijzondere vorm van perifere detailhandel zijn bouwmarkten en tuin-
centra. Gezien hun aard en omvang kunnen ze niet terecht in reguliere 
winkelcentra. Ze zijn aangewezen op de rand van de stad en zijn veelal 
solitair gevestigd. Door de schaalvergroting van de afgelopen decennia 
zijn ze nagenoeg verdwenen uit woonwijken en terecht gekomen aan de 
rand van de stad en op bedrijventerreinen.

Bouwmarkten
Onze beleidsmatige verruiming van de vestigingsmogelijkheden van 
bouwmarkten in 2000 heeft ruimte gegeven aan dynamiek in deze 
branche. Er zijn het afgelopen decennium bouwmarkten neergestreken 
op bedrijventerreinen De Vliert, De Rietvelden en De Groote Vliet. Enkele 
bestaande bouwmarkten zijn vergroot.
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Wij hebben overwogen het beleid voor wat betreft de maximale grootte 
van bouwmarkten – nu 6.500m² – te verhogen. Wij houden toch vast 
aan het bestaande plafond. Het lijkt er immers op dat de enige toege-
voegde waarde bij schaalvergroting is, dat er nog meer plaats wordt 
ingeruimd voor branchevreemde artikelen: van fietsen, fietsaccessoires 
en serviesgoed tot elektrische huishoudelijke apparaten, verlichting en 
tuinaccessoires. Dit in wisselende samenstelling en combinatie, al naar 
gelang de tijd van het jaar. Verkoop van dergelijke producten is niet de 
reden waarom bouwmarkten de uitzonderingspositie hebben gekregen 
om zich op een perifere locatie te mogen vestigen, met alle voordelen 
van dien ten opzichte van de reguliere winkelcentra: goedkope grond, 
goedkoop pand, voldoende en gratis parkeerruimte, goede bereikbaar-
heid. Geen consument die er nog van opkijkt dat hij/zij de genoemde 
producten bij een bouwmarkt kan kopen. Het haalt echter omzet weg 
bij winkels in de winkelcentra, die daar hogere huisvestingskosten 
hebben, minder, soms betaalde parkeerruimte en het meestal met een 
kleiner verzorgingsgebied moeten stellen. Deze situatie kan op den duur 
een bedreiging vormen voor de diversiteit van het winkelaanbod in de 
winkelcentra en daarmee van de fijnmazige winkelstructuur.

Natuurlijk is het aan de gemeente om te handhaven, maar daar staat 
tegenover dat van ondernemers verwacht mag worden dat ze zich aan 
de regels houden. Hoewel we ons er van bewust zijn dat handhaving 
op dit vlak beperkingen kent, willen wij wel degelijk nog een vinger aan 
de pols houden. Ondanks de ogenschijnlijk niet te stuiten trend van 
toenemende branchevervaging mag het niet zo zijn dat bouwmarkten 
verworden tot een soort woonwarenhuizen. Naast handhaving op 
assortiment hanteren wij planologisch relevante criteria als verkeersin-
tensiteit, bezoekersaantallen, parkeerruimte op eigen terrein en al dan 
niet ontwrichtende werking op de winkelstructuur.
In de betreffende bestemmingsplannen zien wij er op toe, dat de functie 
bouwmarkten geen ruimte biedt voor andere vormen van detailhandel 
in geval van vertrek van de bouwmarkt, zodat er niet bijvoorbeeld een 
megasupermarkt of megastore kan neerstrijken.

Tuincentra
Branchevervaging is al jaren gaande bij de grotere tuincentra. Wij 
hebben er begrip voor dat tuincentra iets proberen te doen aan de 
seizoensafhankelijkheid. Daaraan zit een werkgelegenheidscomponent, 
want in de herfst en winter kan men, indien een tuincentrum zich strikt 
beperkt tot het basisassortiment ‘plant en tuin’, niet alle mensen aan het 
werk houden, die men in het voorjaar en de zomer nodig heeft. Mede 
daarom is in 2006 het beleid voor tuincentra verruimd, door maximaal 
500m² wvo toe te staan voor woonaccessoires en andere cadeau- en 
sfeerartikelen voor binnenshuis (voor grote tuincentra). Ook voor dieren, 
dierbenodigdheden en diervoeders (in de detailhandelswereld hanteert 
men de term dibevo) was in beginsel maximaal 500m² wvo toegelaten.

De gemeenteraad heeft in maart 2009 naar aanleiding van een voor-
bereidingbesluit met betrekking tot bestemmingsplanwijziging voor 
de locatie Intratuin in Rosmalen besloten daaraan geen medewerking 
te verlenen. Het onderwerp is daaraan voorafgaand meermaals in de 
raad(scommissie) besproken.

Zoals bij bouwmarkten al aangegeven, kunnen wij onze ogen niet 
sluiten voor de realiteit van brancheverbreding. De ontwikkeling van 
tuincentra in Nederland beziend, is het voeren van een assortiment dat 
meer inhoudt dan plant en tuin gemeengoed geworden, of de formule 
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nou Intratuin heet of Groenrijk, Overvecht, Life& Garden, Welkoop of 
Coppelmans, om er een paar te noemen. Dat geldt voor woonacces-
soires en sfeerartikelen, maar ook voor dibevo. In de loop van de jaren 
is de consument het als vanzelfsprekend gaan ervaren dat dergelijke 
artikelen in tuincentra aangeschaft kunnen worden. Bij alle formules treft 
men in grote lijnen hetzelfde assortiment aan. En natuurlijk heeft deze 
gemeente – evenals al die andere - daarin een rol gespeeld door te 
gedogen dat men er producten verkoopt waarin het bestemmingsplan 
niet voorziet (of voorzag, daar waar het bestemmingsplan inmiddels op 
de nieuwe situatie is geënt).
Daarbij komt dat de gemeente amper juridische instrumenten heeft 
om concurrentie te regelen. Planologische argumenten als verkeer en 
parkeren leggen onvoldoende gewicht in de schaal, omdat er meestal 
geen sprake is van overlast. Ook duurzame ontwrichting van de winkel-
structuur – het verdwijnen van een substantieel deel van het winkelbe-
stand als gevolg van de brancheverbreding - is niet aan de orde.
Daarbij komt dat als de gemeente ineens strikt zou gaan handhaven op 
basis van het geldende bestemmingplan – door bijvoorbeeld in het geval 
van Intratuin in het nieuwe bestemmingsplan geen verruiming van het 
assortiment toe te staan – dat tuincentrum mogelijk zijn deuren zal moeten 
sluiten. De formule, zoals in het hele land uitgerold, raakt een substantieel 
deel van het bij de formule behorende basisassortiment kwijt.

Dit alles komt er op neer dat de assortimentsverbreding, zoals die zich 
in de bestaande tuincentra in onze gemeente heeft voltrokken, in onze 
ogen gelegaliseerd zou moeten worden. Het desbetreffende bestem-
mingsplan moet dan in die zin worden aangepast. Daarbij dient wel 
vastgelegd te worden, dat de basis van het bedrijf ‘plant en tuin’ is 
en dat het branchevreemde assortiment daaraan ondergeschikt moet 
blijven. Dat moet in kwalitatieve en kwantitatieve zin beschreven worden, 
gebaseerd op de huidige situatie in het tuincentrum. Echter, indachtig 
het besluit van de gemeenteraad in 2009, geldt de brancheverruiming 
niet voor dibevo.

In concreto gaat het vooral om de twee grote tuincentra Intratuin en 
Groenrijk. Voor beide zal het huidige assortiment branchevreemd op het 
gebied van sfeer-/cadeau-/ wooninrichtingsartikelen worden gelegali-
seerd. Wat kleding betreft dient men zich te beperken tot tuinwerkkleding.
Voor eventuele nieuwe tuincentra geldt dat het branchevreemde assor-
timent qua oppervlakte (maximaal) een vergelijkbare verhouding heeft 
tot het basisassortiment plant en tuin als de twee andere tuincentra.



Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 201142

Uit het voorgaande volgt dat, zonder dat we dit exact kwantificeren, 
tuincentra primair aan hun basisassortiment plant en tuin herkenbaar 
moeten blijven. De tuincentra mogen niet verworden tot een soort 
warenhuizen waar alles te verkrijgen is voor ‘in en om het huis’. In dat 
opzicht is het zeker niet zo dat alles waar de tuincentraformules mee 
komen, geaccepteerd wordt.
De bezoekintensiteit en bezoekduur krijgen andere dimensies door de 
branchevervaging. Consumenten bezoeken de grotere tuincentra steeds 
minder doelgericht. Het krijgt meer het karakter van een uitje, recrea-
tief winkelen dus, zeker tijdens themamaanden rondom Kerst, Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. Planologisch relevante criteria als verkeersin-
tensiteit, bezoekersaantallen en parkeerruimte op eigen terrein kunnen 
redenen zijn om handhavend op te treden. Ook de rechter zal aan deze 
criteria toetsen, meer dan aan assortiment. Bovendien baseert deze 
zich bij diens beoordeling eveneens op het detailhandelsbeleid van de 
gemeente.

Intratuin ligt in de ecologische verbindingszone, oostelijk van de om te 
leggen Zuid-Willemsvaart. Met het bedrijf worden gesprekken gevoerd 
over de voorwaarden waaronder het tuincentrum er gevestigd kan 
blijven. Er wordt gezocht naar een verbinding vanuit het thema ecologie 
tussen het tuinbedrijf en de omgeving. Recreatieve elementen in het 
uitloopgebied voor inwoners van De Groote Wielen en Empel kunnen er 
wellicht een rol in spelen.

Tuincentrum Groenrijk ligt min of meer verscholen te midden van 
woningen en heeft amper ruimte om uit te breiden. Bovendien laat de 
bereikbaarheid te wensen over. In samenspraak met initiatiefnemer 
Groenrijk zijn onlangs vestigingsmogelijkheden elders verkend, maar 
dat heeft niet tot resultaat geleid. 
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Woonwijken 4

Inleiding

Het centrale bezoekmotief in de wijken is het doen van boodschappen. 
Bij het koopgedrag staan gemak en snelheid centraal; het gemak van 
parkeren dicht bij de winkel en het snel kunnen doen van de bood-
schappen. Daarmee hangt samen dat men de boodschappencentra 
hoogfrequent bezoekt.
Alvorens de verschillende woonwijken onder de loep te nemen, volgt 
hieronder achtergrondinformatie, die mede richting geeft aan de 
beleidsmatige keuzen voor de toekomstige positie van de winkelcentra.

Het spanningsveld op het vlak van detailhandel in woonwijken bestaat 
enerzijds uit stadsdeel- en wijkwinkelcentra die willen uitbreiden en 
anderzijds buurtwinkelcentra en vooral buurtsteunpunten voor wie het 
steeds moeilijker wordt om voldoende klanten te trekken. Hoewel de 
perspectieven van de kleine centra niet overal even florissant zijn, willen 
wij ze zoveel mogelijk overeind houden. Fijnmazigheid draagt bij aan 
de leefbaarheid in wijken en buurten. Dat betekent over het algemeen 
slechts beperkte uitbreiding van de grote winkelcentra.

Supermarkten
Vanwege het belang van fijnmazigheid – een goed basisvoorzienin-
genniveau voor het doen van boodschappen in de wijken - staan wij 
geen megasupermarkten toe buiten de stadsdeelcentra. Megasupers 
hebben door de bank genomen een omvang van minimaal 3.000m² 
tot zo’n 5 à 6.000m² winkelvloeroppervlak (wvo). Daar waar een mega-
supermarkt zich wil vestigen door uitbreiding van een bestaande 
supermarkt, wordt alleen meegewerkt als met name parkeer- en bereik-
baarheidsproblemen in en om zo’n centrum worden voorkomen. Wij 
trekken hiermee de lijn uit de vorige nota door. Tegenover dit restrictieve 
beleid zetten wij een verruiming van de uitbreidingsmogelijkheden van 
bestaande supermarkten in winkelcentra. In de wetenschap dat super-
markten de onmisbare kern zijn van elk boodschappencentrum en dat 
aan de voortgaande schaalvergroting tegemoet gekomen moet worden, 
verhogen wij de uitbreidingsnorm uit de detailhandelsnota 2006. Die 
was maximaal  500m² wvo uitbreiding voor supers in de grootste centra. 
Kijkend naar de huidige grootte van de supermarkten kunnen deze er 
tot circa 1.000m² wvo worden uitgebreid – met uiteraard een naar ratio 
toenemende parkeeropgave. Gebleken is dat de kleinere uitbreidings-
maat veelal onvoldoende perspectief bood, waardoor de uitbreiding 
geen gestalte kreeg.
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De indicatieve maatstaf voor de maximale grootte van supermarkten 
naar type winkelgebied: 

Stadsdeelcentra  2.000 – 2.500m² wvo 
Wijkwinkelcentra  1.500 – 2.000m² wvo 
Buurtwinkelcentra 1.000 - 1.500m²  wvo
Buurtsteunpunten           < 1.200m²  wvo

Evenals dat voor supermarkten geldt, is de grootte van de uitbreiding 
voor de boodschappencentra in de woonwijken mede afhankelijk van 
de plaats in de piramidale hiërarchie, waar stadsdeelcentra de top 
vormen en buurtsteunpunten de basis. Het evenwicht tussen de centra 
in de Bossche winkelstructuur mag niet verstoord worden. Het is dus 
niet zo dat centra per definitie kunnen toegroeien naar de grootte zoals 
weergegeven in onderstaand schema.
Volledigheidshalve verwijzen we naar de paragraaf Randvoorwaarden 
bij uitbreiding winkels en winkelcentra in het eerste hoofdstuk, waar 
is omschreven waaraan de initiatiefnemer moet voldoen alvorens de 
uitbreiding daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Voorts blijft het van belang periodiek te herijken wat de economische 
marktruimte van centra is en dit in een nota als deze beleidsmatig vast 
te leggen.

Positiewijziging
Voorzieningengebied Oude Baan in Rosmalen is een geslaagd voorbeeld 
van functiewijziging van een winkelgebied die autonoom heeft plaats-
gehad. Van winkelcentrum voor dagelijkse boodschappen is het de 
afgelopen decennia veranderd in een multifunctioneel centrum. Nadat 
een aantal winkeliers is verhuisd naar onder andere de Molenhoekpas-
sage of hun verkoopactiviteiten beëindigde, hebben andere onderne-
mers er hun intrek genomen. Deels waren dat winkeliers, maar niet in 
branches die met dagelijkse artikelen van doen hebben, deels dienst-
verleners of andere bedrijvigheid. Van langdurige leegstand of verval 
was amper sprake. Omdat deze concentratie geen functie meer vervult 
voor de dagelijkse boodschappen is de Oude Baan niet opgenomen in 
het schema.

De afgelopen decennia zijn voormalige buurtstrips aan onder meer 
de Hildebrandstraat, Schanswetering en Columbusstraat eveneens 
verkleurd tot voorzieningenstroken, die geen functie meer hebben voor 
de dagelijkse boodschappen.

De rond de eeuwwisseling in verval geraakte buurtsteunpunten in Noord 
- Wielsem en Ploossche Hof – zijn na herstructurering en nieuwbouw 
bezig aan een comeback. De discounters Lidl, respectievelijk Aldi spelen 
daarin een belangrijke rol. Daar waar full service supermarkten er geen 
brood in zagen, zagen deze discounters hun kans schoon.
De centra Boschveld en Zuiderpassage verkeren midden in een transi-
tiefase. De neuzen staan er na intensief overleg goeddeels in dezelfde 
richting. Samenwerking tussen ondernemers, pandeigenaren, woning-
corporaties en gemeente begint vrucht af te werpen.
Ook in de wijken Kruiskamp en Schutskamp (West), veranderen de 
kleine winkelcentra van kleur. Dat proces is al lange tijd gaande, met 
wisselend succes. Soms is sprake van langdurige leegstand of van een 
overaanbod aan horecagelegenheden, wat nadelige effecten heeft op 
de leefbaarheid in de buurt. In de beschrijving per stadsdeel gaan we 
er nader op in.
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Positie boodschappencentra in de winkelstructuur
Het schema hieronder geeft een overzicht van de positie van de (bood-
schappen-)centra in de wijken en in de hiërarchie van de Bossche 
winkelstructuur. In het vervolg van deze paragraaf worden ze besproken.
 

*)  : positiewijziging in de winkelhiërarchie

West/Engelen

Stadsdeelcentrum Helftheuvelpassage functioneert zeer goed.  
Hoewel het primair als verzorgingsgebied het eigen stadsdeel heeft, 
weten ook inwoners uit andere stadsdelen en uit Vlijmen en Vught de 
weg ernaartoe te vinden. Aan de uitbreidingswens van de winkeliers en 
eigenaren willen wij tot op zekere hoogte tegemoet komen. Een 
randvoorwaarde is het bewaren van evenwicht tussen de verschillende 
centra in zowel het eigen stadsdeel als naar andere stadsdeel- en 
wijkwinkelcentra. Impliciet is dit tevens gunstig voor het centrale 
winkelgebied in Vlijmen, waar al enige tijd wordt gestudeerd op 
ver nieuw ings  plannen.

Het accent van de uitbreiding ligt bij de twee supermarkten (C1000, 
Albert Heijn). Zoals gezegd ‘krijgen’ de supermarkten meer uitbrei-
dingsruimte dan in de vorige nota. Ook de bevoorradingshof, die niet 
meer als zodanig in gebruik is, kan bebouwd worden (ca 750m² bvo), 
ten behoeve van de daaraan grenzende winkels, die alle iets kunnen 
groeien. 
Kortom, samen met een enkele stedenbouwkundige afronding aan de 
buitenzijde bieden de uitbreidingsmeters voldoende ruimte voor opti-
malisering en opwaardering.

Zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven, is een voorwaarde bij 
uitbreiding van winkelruimte dat de initiatiefnemers extra parkeerruimte 

Stadsdeelc. 
>12.000m²  
wvo

Wijkwinkelc. 
5-12.000m2 wvo

Buurtwinkelc. 
2.500-5.000m2 
wvo

Buurtsteunpunt 
<2.500m²  
wvo

Functiewijz.

West/Engelen Helftheuvel passage • Boschmeersingel  
•  Kooikersweg *
•  Paleiskwartier / 

Willemspoort
• Engelen   
•  Oude 

Vlijmenseweg/
Boschmeerplein

•  Boschveld *

Churchilllaan

Noord Rompertpassage • Ploossche Hof
• Wielsem
•  Buitenpepers-

dreef

Maaspoort/Empel Lokerenpassage •  Goulmy & 
Baarplein

• Empel

Zuid Pettelaarsepoort • Zuiderpassage

Oost Van Roosmalenplein Rivierenplein
Van Thiellaan

Rosmalen Centrum De Groote Wielen  Molenhoek-
passage *
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realiseren. Omdat daarvoor op maaiveld geen ruimte meer is, is een 
gebouwde parkeervoorziening noodzakelijk. Dat is een verantwoorde-
lijkheid van de eigenaren en winkeliers. De voorgestelde oplossingen 
worden getoetst aan vastgestelde parkeernormen en het algemene 
parkeerbeleid.
Bij de uitdagingen die het parkeren met zich meebrengt hoort eveneens 
dat men een oplossing vindt voor het parkeren van de werknemers in de 
Helftheuvelpassage, voor zover die parkeren nabij de winkels, waardoor 
hun klanten er niet terecht kunnen.
Tot slot dient ook gekeken te worden naar de belasting van de wegen 
in de directe omgeving van het centrum. De bereikbaarheid op piekmo-
menten is nu al problematisch.

Het buurtsteunpunt Boschmeersingel profiteert van de ligging vlak bij 
de Helftheuvelpassage en wordt door veel consumenten ervaren als 
onderdeel van het stadsdeelcentrum. Aan de wens van discountsuper 
Aldi tot beperkte uitbreiding werken wij mee, in lijn met ons uitgangspunt 
dat supermarkten in de winkelcentra ruimte tot groei wordt geboden. 
Dat geldt eveneens voor onze beleidslijn dat we in beginsel positief staan 
tegenover beperkte uitbreiding van buurtcentra om ‘bij de tijd te blijven’. 

De buurtsteunpunten in Kruiskamp – Churchilllaan en Kooikersweg – 
leiden al jaren een moeizaam bestaan. Wij willen vasthouden aan de in 
de vorige nota detailhandel ingezette lijn: van twee zieltogende centra 
één goed functionerend buurtcentrum maken. De initiatieven van de 
eigenaren Kooikersweg om het winkel-/wooncomplex te slopen en een 
nieuw buurtwinkelcentrum te laten verrijzen biedt perspectief. Ook is de 
ligging van het centrum aan de Kooikersweg gunstiger dan het centrum 
aan de Churchilllaan: centraler in Kruiskamp, beter bereikbaar. 
Vanwege de sloopplannen staat het complex nu leeg. Om het straks 
goed te laten functioneren is de aanwezigheid van een supermarkt 
onontbeerlijk. De plannen van woningcorporatie Kleine Meierij – mede-
eigenaar - voorzien hierin.
Naar het zich laat aanzien is er onvoldoende ruimte om aan de Kooi-
kersweg naast de winkels ook maatschappelijke voorzieningen te 
huisvesten, waarvoor momenteel een locatie wordt gezocht. Dat 
zou vanwege het synergie-effect de positie als ontmoetingspunt in 
Kruiskamp en dus de leefbaarheid versterken.

Wij streven ernaar de laatste winkeliers van de Churchilllaan – slagerij 
Bossers, Anadolu supermarket - te laten verhuizen naar de Kooi-
kersweg, eventueel samen met een van de horecagelegenheden. In 
overleg met de eigenaren en gebruikers van de (commerciële) ruimten 
van de Churchilllaan willen wij bezien welke toekomstige functie(s) voor 
deze voorzieningenstrook het meest perspectief biedt.
 
Bij zowel het project Kooikersweg als Churchilllaan is het aan de vast-
goedpartijen (eigenaren) het voortouw te nemen. De gemeente facili-
teert alleen. Woningcorporatie Kleine Meierij kan wellicht een rol spelen 
bij de herontwikkeling van de Churchilllaan, mogelijk in samenspraak 
met woningcorporatie Brabant Wonen. Die verhuurt in Kruiskamp een 
groot aantal woningen.

In winkelcentrum Boschmeerplein/Oude Vlijmenseweg treffen we 
nog maar een enkele winkel aan die dagelijkse artikelen verkoopt. In 
die zin vervult het een marginale rol in de Bossche winkelstructuur voor 
het boodschappen doen. Afgelopen decennium had er een tweele-
dige verkleuring plaats. Er vestigden zich non food winkels voor doel-
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gericht winkelbezoek met een verzorgingsgebied groter dan de buurt. 
Bovendien nam een bovengemiddeld aantal horecagelegenheden er 
hun intrek.

Dat er zich bovenbuurtse en bovenwijkse winkels vestigen, naast 
discounter Lidl, die er zo’n tien jaar geleden neerstreek, is toe te juichen. 
Het voorkomt verloedering en verval door leegstand en geeft levendig-
heid in de buurt.

De toename van horecagelegenheden is al enkele jaren een aandachts-
punt. Die ging ver uit boven dat wat voor deze buurt nodig en wenselijk 
was. Het bezoekerspatroon verschoof meer naar de avond en nacht, 
waardoor avond- en nachtrust dreigen te worden verstoord en de syner-
giewerking tussen winkels en (dag-) horeca verminderde. Het centrum 
werd onaantrekkelijker voor winkels, waarmee een neerwaartse spiraal 
dreigde te ontstaan. Dat werkt verminderde leefbaarheid en onveilig-
heid in de hand. Hoewel het bestemmingsplan de vestiging van horeca-
gelegenheden toestaat, is, om de negatieve ontwikkeling tegen te gaan, 
een maximum gesteld aan de hoeveelheid horeca en gemaximeerd op 
het huidige aantal: drie. 
Het huidige bestemmingsplan staat vestiging van horeca toe in de 
gehele ‘winkelstrip’. Op dit moment is een nieuw bestemmingsplan 
in procedure, waarin wij de horeca willen beperken. De bestaande 
winkelstrip krijgt een gemengde bestemming waarbinnen geen nieuwe 
horeca is toegelaten. Alleen bestaande horeca mag blijven bestaan. Dit 
betekent dat er maximaal drie horecagelegenheden zijn toegestaan.

Als vuistregel hanteren wij dat in dergelijke buurtwinkelcentra en buurt-
steunpunten niet meer dan 10 à 15% van de totale (winkel-)ruimte voor 
horeca moet worden ingeruimd, wil de winkelfunctie niet in het gedrang 
komen. In grotere boodschappencentra varieert die landelijk gezien 
doorgaans tussen 5 en 15%.

In winkelcentrum Boschveld hebben de private en publieke partijen de 
afgelopen jaren intensief samen opgetrokken. In eerste instantie om de 
verloedering een halt toe te roepen. Het overaanbod van ‘verkeerde’ 
horeca en dito belwinkels leverde veiligheids- en criminaliteitsproblemen 
op en is doortastend en succesvol aangepakt. Vervolgens zijn gevels en 
puien van zowel de winkels als de woningen erboven opgeknapt.

Voorts zijn plannen ontwikkeld voor een volwaardig buurtwinkelcentrum. 
Primair wordt ingezet op de komst van een moderne full service super-
markt of discounter, die de kern van het winkelcentrum moet vormen. 
Meer dan nu moet het centrum ook een functie gaan vervullen voor 
bewoners en gebruikers van Paleiskwartier en op termijn Willemspoort.

Om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de relatief zwakke positie 
van winkelcentrum Boschveld, komen wij slechts ten dele tegemoet 
aan de wens van de ontwikkelaars van Paleiskwartier; die bepleiten 
de vestiging van een volwaardige supermarkt aan de zuidzijde. Wij 
maximeren de grootte op ca 800m² wvo (ca 1.000m² bvo). Dat is een 
maat waarmee verschillende supermarktconcerns uit de voeten kunnen, 
nu ze kleinschaliger citystores in het leven roepen. In de nota van 2006 
gingen we uit van 600m² wvo, maar dat blijkt exploitatietechnisch toch 
een erg kleine maat.

Gezien de geringe afstand zullen de toekomstige bewoners en gebrui-
kers van Willemspoort waarschijnlijk eveneens gebruik maken van zo’n 
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citystore. De detailhandelsfunctie in zowel Willemspoort als Paleiskwar-
tier zal een beperkte zijn, omdat die primair gericht moet zijn op de 
bewoners en gebruikers van het gebied. Ze moeten niet uitgroeien tot 
winkelbestemmingen met een trekkracht die de buurt overstijgt. 

Denkbaar is dat de kleine supermarkt niet in Paleiskwartier, maar in 
Willemspoort wordt gesitueerd. Gezien de vergrote afstand is dat iets 
gunstiger voor winkelcentrum Boschveld. Vestiging van een kleine super 
in Willemspoort in plaats van in Paleiskwartier heeft tevens als voordeel 
dat een koppeling is te leggen met de in het Jeroen Boschziekenhuis te 
vestigen winkeltjes (traffic retail, zie hoofdstuk 5). Beide partijen kunnen 
profijt trekken van elkaars bezoekers.

Het Koning Willem I College zou graag een ‘opleidingssupermarkt’ in 
haar nabijheid willen. Die is te combineren met een convenience store. 
Vanwege de specifiek benodigde voorzieningen en inrichtingseisen voor 
een opleidingssupermarkt kan de grootte iets meer zijn dan 800m² wvo.

Detailhandel op de spoorpasserelle van het centraal station plaatsen 
wij eveneens in de context van traffic retail, oftewel, detailhandel buiten 
de reguliere winkelcentra, gericht op passantenstromen. 

Noord

De winkelstructuur in Noord is in grote lijnen op orde. Wijkwinkelcentrum 
Rompertpassage is enkele jaren geleden uitgebreid. Toen na voltooiing 
hiervan de bibliotheek vertrok, hebben winkeliers en eigenaren aange-
geven die ruimte bij het winkelcentrum te willen trekken (ca 1.500m² 
bvo). Wij hebben oog voor de dynamiek en de schaalvergroting in de 
detailhandel, maar we hebben er niet aan meegewerkt om het evenwicht 
in de winkelstructuur in de wijk, met beide hieronder beschreven buurt-
steunpunten, niet te ondergraven. Bovendien zou het een onmoge-
lijke opgave worden de extra parkeerplaatsen die met de uitbreiding 
gepaard zouden gaan, te realiseren zonder gebouwde voorziening. Dat 
laatste zou voor de private partijen leiden tot forse uitdagingen op finan-
cieel gebied en ten aanzien van stedenbouw, architectuur en ruimtelijke 
ordening.

De buurtsteunpunten Ploossche Hof en Het Wielsem zijn volledig 
vernieuwd. Ze geven een impuls aan buurt en wijk en vergroten er 
de leefbaarheid. In beide winkelgebieden vervult een discounter de 
trekkersrol; Aldi, respectievelijk Lidl. Dat discounters met hun relatief 
beperkte assortiment hier wel zijn neergestreken en full service super-
markten niet, heeft onder meer te maken met de grootte van het 
verzorgingsgebied. Dat is in een buurtcentrum voor een discounter 
buurtoverstijgend, waardoor men niet alleen afhankelijk is van bewoners 
in de directe omgeving. Bovendien ondervindt een full service super-
markt meer concurrentie van soortgelijke supers in het wijkcentrum. 
Punt van aandacht is de parkeerproblematiek die discounters op derge-
lijke locaties met zich mee kunnen brengen. Dat geldt ook voor een non 
food discounter als Action, die zich naast de Lidl in Het Wielsem heeft 
gevestigd.

De leegstand in de Ploossche Hof duidt er op dat winkelontwikkeling op 
het niveau van buurtsteunpunten geen vanzelfsprekendheid is, ook niet 
met een discounter als trekker. Inmiddels zijn de winkelunits verkleind, 
wat de verhuurbaarheid ten goede moet komen. Er hoeven zich daar 



49Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 2011

niet per se winkels te vestigen. Een Aldi (of Lidl) functioneert als solitaire 
winkel doorgaans prima. Ook dienstverleners met een publieks-/balie-
functie (commercieel, maatschappelijk, medisch) kunnen er hun intrek 
nemen. 

Maaspoort/Empel

De winkelomstandigheden in Maaspoort zijn de afgelopen jaren niet 
veel veranderd. Aan wijkwinkelcentrum Maaspoort (Lokerenpassage) 
is in 2006 beleidsmatig ruimte geboden tot uitbreiding (ca 2.000m² 
wvo). Die ruimte bieden wij ook nu. Het centrum dient gemoderniseerd 
te worden en is relatief klein voor hedendaagse begrippen. Winkelfor-
mules kunnen geen schaalsprong maken, waardoor non food branches 
niet de variatie, het assortiment en de service kunnen bieden die de 
consument er verwacht, zoals men ze kent van vestigingen die wel op 
maat zijn. Een geringere koopkrachtbinding is het gevolg. Maar uitbrei-
ding is fysiek een lastige opgave, omdat er geen ruimte voor is, tenzij er 
de hoogte of de diepte in gegaan wordt met de parkeerplaatsen (verge-
lijkbaar met Helftheuvelpassage).

Ondanks aanzetten daartoe in de afgelopen jaren is het nog niet tot 
een uitvoerbaar plan gekomen. Samen met alle betrokkenen in en om 
het centrum willen wij een laatste poging doen om tot een realiseerbaar 
plan te komen waarmee het winkelgebied een beter perspectief krijgt, 
zowel voor de consumenten als voor winkeliers en eigenaren. Het initia-
tief ligt bij de private partijen: vastgoedeigenaar en winkeliers.

Het afgelopen decennium hebben wij beleidsmatig de komst van een 
derde supermarkt in het lagere segment, eventueel een hard discounter, 
bepleit. Het huidige supermarktaanbod – Super de Boer en Albert Heijn - 
ligt in het hoge segment. Het perspectief van winkelcentrum Maaspoort 
verbetert nu Super de Boer is getransformeerd in een Jumbo. Uit erva-
ringen elders in den lande én in onze gemeente (Pastoor Van Thiellaan), 
blijkt dat dit gemiddeld tot een substantiële omzetverhoging leidt en dus 
tot een toename van bezoekers. Wel zal dat deels ten koste kunnen 
gaan van de omzet van Albert Heijn. De toegevoegde  waarde van een 
discounter neemt met de komst van Jumbo af.

Het buurtsteunpunt aan het Goulmy en Baarplein bestaat qua winkels 
feitelijk alleen nog uit een supermarkt (Plus). Samen met de horeca en 
de dienstverlenende bedrijvigheid elders aan het plein heeft dit voorzie-
ningengebied een stabiele positie, centraal in de buurt.

Rondom de Brink in Empel ligt verspreid een aantal kleinere winkels, 
in de nabijheid van de vijf jaar geleden geopende full service Plus 
supermarkt. Deze ontleent zijn draagvlak aan de groei van het inwo-
nertal door de om de oude kern gebouwde schil van woningen. De 
supermarkt is samen met de winkeltjes in de nabije omgeving, gezien 
het totaal aantal vierkante meters winkelruimte (minder dan 2.500m²) 
te typeren als buurtsteunpunt. De omzetting van woningen (begane 
grond) rondom de Brink in kleine winkeltjes, zoals de afgelopen jaren is 
gebeurd, bevordert de leefbaarheid hier en bevestigt de functie van de 
Brink als centrumgebied van Empel. 
Men profiteert van de ontwikkeling en groei van De Groote Wielen, zeker 
zolang het definitieve winkelcentrum er nog niet is. 
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Zuid

Het enige volwaardige (buurt-)winkelcentrum in Zuid is Pettelaarse-
poort. Met een full service super (Super de Boer; wordt in de loop van 
dit jaar omgebouwd tot C1000) en enkele food- en non food winkels 
functioneert het redelijk goed. Wel is dit voorzieningengebied als geheel 
wat gefragmenteerd, met diensten en horeca aan de overzijde van de 
weg en de Kijkshop op het parkeerterrein aan het Sweelinckplein. Dat 
beperkt de synergie en stelt dus hogere eisen aan klantenbinding en het 
in de markt zetten van het winkelgebied. Eigenaar en beheerder van het 
winkelgebied kunnen door te investeren in uitstraling en zichtbaarheid 
van de passage vanaf de openbare weg de positie van het winkelgebied 
versterken.

Punt van aandacht is het parkeren. Omdat dit gebied net buiten het 
parkeerregime voor de binnenstad valt, zetten velen hun auto hier 
neer om vervolgens lopend of met de bus de binnenstad te bezoeken. 
Daarmee komt het parkeren voor bezoekers van het winkelcentrum en 
van buurtbewoners in de knel, waaraan de parkeerdruk vanuit het Sint 
Jans Lyceum eveneens bijdraagt. Winkeliers willen een uitbreiding van 
de blauwe zone, met ontheffingsmogelijkheid voor belanghebbenden. 
Dat komt neer op een vergunningregeling. Uit een enquête in 2010 
onder omwonenden blijkt hiervoor weinig draagvlak te zijn. We blijven 
de ontwikkelingen volgen en treffen indien nodig binnen de uitgangs-
punten van het parkeerbeleid maatregelen.

Voor de Zuiderpassage zijn plannen ontwikkeld om het een metamor-
fose te laten ondergaan. Als winkelgebied voor de dagelijkse bood-
schappen had het na het vertrek van discounter Aldi en drogisterij 
Schlecker (die zich vorig jaar uit Nederland heeft teruggetrokken) geen 
betekenis meer. Dat verandert nu de Aldi er zich weer wil vestigen - op 
een andere plaats en met een winkel van een normaal discounterfor-
maat (ca 1000m² wvo in plaats van de 400m² wvo voorheen); evenals 
elders ligt hier een opgave voor de private partij tot het realiseren van 
extra parkeerplaatsen.
De wijk Zuid heeft eigenlijk onvoldoende draagvlak voor twee supers, 
maar door de buurtoverstijgende functie van de discounter is er toch 
voor beide perspectief. Voorts vullen de supers elkaar aan, want ze 
bedienen verschillende marktsegmenten.

De gemeente werkt samen met winkeliers, eigenaren en woningcorpo-
ratie Zayaz aan opwaardering van het voorzieningengebied Zuiderpas-
sage. Het zal meer dan nu plaats gaan bieden aan maatschappelijke 
en (para-)medische functies en zal de centrum- en ontmoetingsfunctie 
versterken, ook voor de Gestelse buurt (inclusief nieuwe woningen aan 
de zijde van Meerendonk).

De voormalige winkelstrip aan de Hildebrandstraat maakt al enige tijd 
geen deel meer uit van de Bossche winkelstructuur en bevat onder 
meer horeca en een non food winkelfunctie met een bovenwijks verzor-
gingsgebied.

Oost/Hintham

Over de drie buurtwinkelcentra in dit deel van ’s-Hertogenbosch 
– Monseigneur Van Roosmalenplein, Rivierenplein en Pastoor Van 
Thiellaan – heeft de gemeenteraad in 2003 besloten dat het Van Roos-
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malenplein mag worden opgewaardeerd tot klein wijkwinkelcentrum. Dat 
is opgenomen in de Nota Detailhandel van 2006. Beide andere centra 
behouden hun buurtfunctie en kunnen zonodig beperkt uitbreiden in 
geval van opwaardering om aan de eisen van de tijd te voldoen. En wat 
voor alle supermarkten in de winkelstructuur geldt, is uiteraard ook op 
deze centra van toepassing: uitbreiding om bij de tijd te blijven, met 
inachtneming van de positie van het centrum in de winkelhiërarchie.

Van uitbreiding van winkelcentrum Van Roosmalenplein is het nog 
niet gekomen. Ondanks herhaalde pogingen konden de private partijen 
onderling niet tot overeenstemming komen. 
De gemeente heeft de nodige inzet gepleegd om tot realisatie van de 
plannen te komen, maar helaas bleek dit in 2010 financieel niet haalbaar 
voor de initiatiefnemers. Inmiddels hebben weer gesprekken plaats om 
toch tot herontwikkeling en uitbreiding te komen.

Dankzij de twee supermarkten – Albert Heijn en Dirk - en enkele 
landelijke non food formules draait het centrum redelijk en is er weinig 
leegstand. Maar het centrum moet gemoderniseerd worden. De forse 
koopkrachtafvloeiing naar andere stadsdeel- en wijkwinkelcentra kan 
alleen worden gekeerd als het centrum biedt wat de consument er van 
verwacht: grotere winkels, met een ruim assortiment. Herstructurering 
van het centrum moet een meer samenhangend geheel maken van het 
winkelcentrum. Dat geldt zowel voor positionering van de winkels als 
voor het parkeerareaal.

Het besluit in oktober 2010 tot vestiging van een hostel aan de Van 
Broeckhovenlaan, grenzend aan het winkelgebied, vormt een nieuw 
element nabij het centrum. Het hostel is bedoeld voor begeleide opvang 
van dak- en thuislozen met een chronische verslaving (drugs, alcohol) en 
een psychiatrische aandoening. Er was aanvankelijk veel verzet tegen 
de komst van het hostel, zowel bij buurtbewoners als bij winkeliers en 
vastgoedeigenaren. Door het treffen van specifieke maatregelen en het 
vastleggen van harde randvoorwaarden kan de vermeende bedreiging 
mogelijk omgebogen worden impuls voor opwaardering van het gehele 
centrumgebied.

Buurtwinkelcentrum Rivierenplein is de afgelopen periode geregeld 
negatief in het nieuws geweest. Dat stond los van de winkelfunctie die 
naar behoren functioneert. De onrust rond het winkelgebied had vooral 
te maken met (sociale) veiligheid en confrontaties tussen bevolkings-
groepen. De gemeente heeft in samenspraak met de betrokken partijen 
maatregelen genomen om de spanningen te verminderen en daarmee 
de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren.

Van belang voor Rivierenplein is dat het winkelcentrum zich de komende 
jaren goed positioneert en profileert met het oog op de geplande ontwik-
kelingen van het Van Roosmalenplein en de Zuiderpassage. Voor de 
vastgoedeigenaren ligt er een taak hun winkelpanden een goed aanzien 
te geven dan wel dat te behouden. De wisseling van Super de Boer naar 
C1000 kan aangegrepen worden om het winkeloppervlak van de super-
markt naar een eigentijds formaat op te waarderen. Zoals hiervoor aange-
geven, kan die wisseling tevens leiden tot extra koopkrachttoevloeiing.
Wij willen in samenspraak met eigenaren, winkeliers en bewoners bezien 
in hoeverre de inrichting van de openbare ruimte aanpassing behoeft.

Het buurtwinkelcentrum aan de Van Thiellaan in Hintham staat aan de 
vooravond van een opwaardering in combinatie met uitbreiding van full 
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service super Jumbo en discounter Lidl. Dat hangt samen met verplaat-
sing in 2009 van de Jumbo aan de Graafsebaan – ongewenst op die 
locatie - naar dit centrum. De terugval waaraan het centrum door de 
vestiging van de Jumbo aan de Graafsebaan in 2006 ten prooi dreigde 
te vallen is ten goede gekeerd. De gemeente besteedt aandacht aan 
herinrichting van de openbare ruimte, in het bijzonder door herschik-
king en daarmee uitbreiding van parkeerplaatsen, te bekostigen door 
de private partijen.

Rosmalen

Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw werken private partijen en 
gemeente aan plannen voor de centrum-zuid ontwikkeling in de kom 
Rosmalen. De forse uitbreiding van het stadsdeelcentrum is voor een 
belangrijk deel mogelijk door de ontwikkeling van De Groote Wielen 
(autonome groei van het inwonertal en toename van de koopkracht 
dragen eveneens bij). Omdat de kom Rosmalen een groter voorzienin-
genaanbod heeft, werkt de gemeente aan een goede en evenwichtige 
bereikbaarheid vanuit De Groote Wielen, voor alle modaliteiten en met 
inbegrip van parkeren en het stallen van (brom-)fietsen.

In 2010 is projectprocedure opgestart voor centrum Zuid. Het Komplan 
wordt met een afwijking van het bestemmingsplan (voorheen project-
besluit) gerealiseerd en is een samenwerkingsovereenkomst getekend 
tussen ontwikkelaar en gemeente. In de overeenkomst zijn voor wat 
betreft de omvang van het winkelareaal in het centrum-zuid plan de 
volgende afspraken opgenomen 6.600m² bvo nieuwe winkelmeters, 
3.065m² bvo bestaande winkelmeters (deels sloop en herbouw, deels 
sanering van locaties net buiten het plangebied) en 1.035m² bvo voor 
horeca en dienstverlening. In totaal 10.700m2 bvo.

Het huidige aantal meters is ongeveer 10% minder dan in 2006 in 
de Nota Detailhandel stond, omdat het plan is verkleind na massale 
bezwaren (zienswijzen) vanuit Rosmalen op het voorontwerp bestem-
mingsplan. Dat betrof zowel de meters voor de commerciële ruimten als 
voor het aantal woningen dat erboven gebouwd zal worden.

Wij hebben gezocht naar een oplossing voor de Aldi-vestiging in 
het centrum, omdat die uiteindelijk niet wilde verplaatsen naar de 
nieuwe centrum-zuid locatie. Dat belemmert de geplande ontwikke-
ling van woningbouw op en rondom de huidige Aldi-locatie. Hoewel 
de betrokken private partijen onderling tot overeenstemming moeten 
komen – zowel in de Kom als in de Molenhoekpassage - zijn de inspan-
ningen er op gericht om de discounter te verplaatsen naar het centrum 
in de Molenhoek.

Realisering van het centrum-zuid plan moet leiden tot een ‘winkel-8’, 
een winkel-/wandelcircuit in de vorm van een 8, dat de bezoekers als 
vanzelf door het oude en het nieuwe centrumdeel leidt, met de Drie-
sprong als middelpunt.
Een trekker in de Vreeburgpassage op het moment dat Super de Boer 
(om te bouwen tot Jumbo) verhuist naar centrum-zuid, is van belang 
voor de ‘doorbloeding’ van het noordelijk deel van de winkel-8. Een 
optie is dat zich opnieuw een full service supermarkt vestigt in de Vree-
burgpassage. Het verzorgingsgebied van het stadsdeelcentrum biedt 
voldoende marktruimte.
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Voor het centrum-zuid plan zal een brancheadviescommissie zich 
buigen over de invulling van de winkelruimten.

Met de beoogde verplaatsing van de Aldi naar de Molenhoekpassage 
kan de beleidsmatige ruimte, die in 2006 al was gegeven voor uitbrei-
ding/modernisering van het centrum en vergroting van de Albert Heijn 
supermarkt, nu op integrale wijze worden vorm gegeven. Dit maakt het 
winkelgebied completer en dus aantrekkelijker voor de consument. Dat 
er bij de private partijen tegelijkertijd een opgave ligt voor vergroting van 
het parkeerareaal spreekt voor zich.
Mede door de uitbreiding verandert de positie van de Molenhoekpas-
sage in de winkelstructuur van buurtwinkelcentrum in (klein) wijkwinkel-
centrum. Het accent blijft niettemin liggen op het boodschappen doen; 
non food zaken zijn, ook na de uitbreiding, slechts in beperkte mate 
vertegenwoordigd. In de verhouding tot het (stadsdeel-)centrum in de 
Kom is dat voor beide centra positief, vanwege de ten dele verschillende 
bezoekmotieven: boodschappen doen - recreatief winkelen. De positie 
van wijkwinkelcentrum doet recht aan de grootte van het verzorgings-
gebied. Dat werd feitelijk buurtoverstijgend met het wegvallen van de 
supermarkten in Sparrenburg en Maliskamp een aantal jaren geleden. 
Bovendien vormt de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Nijmegen een soort 
afscheiding tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Rosmalen. 
Uit de dorpen oostelijk en zuidelijk van Rosmalen bindt het centrum 
eveneens de nodige koopkracht.

Over de voorzieningenstrook aan de Oude Baan, een voormalige 
winkelstrip voor dagelijkse boodschappen, is aan het begin van dit 
hoofdstuk opgemerkt, dat het een geslaagd voorbeeld is van een func-
tiewijziging, die zich autonoom heeft voltrokken. Het maakt geen deel 
meer uit van de Bossche winkelstructuur, maar wij beschouwen het wel 
als een waardevolle voorzieningenconcentratie met zowel commerciële 
als niet-commerciële publieksfuncties.

In de in aanbouw zijnde wijk De Groote Wielen zal een wijkwinkel-
centrum verrijzen. Door de huidige economische crisis wordt de bouw 
van de eerste fase niet rond 2012 maar enkele jaren later voorzien. Het 
tijdelijke winkelcentrum zal langer dienst moeten doen dan voorzien en 
moet mogelijk om die reden worden uitgebreid met enkele units voor 
het langzaam maar gestaag groeiende aantal inwoners. Het voorkomt 
dat die niet telkens voor frequent benodigde producten gedwongen 
worden naar het centrum van Rosmalen af te reizen (denk aan huishoud, 
boekwinkel, postservicepunt, bloemen, naast de drogist, slijter, super-
markt (AH) en horecavoorziening die er nu al zitten. Eenmaal ingesleten 
winkel-/aankooppatronen naar centra buiten de wijk zijn niet gemak-
kelijk terug te draaien.
Dat de parkeerruimte op de eventuele uitbreiding van het tijdelijke 
centrum moet worden gedimensioneerd spreekt voor zich.

De uiteindelijke grootte van het in twee fasen te realiseren wijkwinkel-
centrum De Groote Wielen en het stadsdeelcentrum in Rosmalen hangt 
met elkaar samen. Het accent van het centrum in De Groote Wielen 
ligt op dagelijkse, frequent benodigde producten, met name food. Het 
wordt geen centrum voor recreatief en vergelijkend winkelen. 
Het centrum van Rosmalen beschikt ook over winkels die voorzien in 
dagelijkse, frequent benodigde producten. Daarnaast is er onder meer 
modisch aanbod, sport, spel, electro, media/informatiedragers en een 
warenhuisfunctie (Hema). Dat komt tegemoet aan het recreatieve, verge-
lijkend winkelen dat men naast boodschappen doen in een dergelijk 
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dorpshart vandaag de dag mag verwachten (zeker als het centrum-zuid 
plan is voltooid). Horeca en de weekmarkt dragen er hun steentje aan 
bij. Het winkelhart in de kom zal groeien van de huidige 12.000m² wvo 
naar ca  19.000m² wvo.

In de vorige detailhandelsnota werd voor het definitieve centrum De 
Groote Wielen uitgegaan van 3.000m² wvo (ca 4.000m² bvo) en circa 
2.000m² bvo voor niet-winkelfuncties als horeca en dienstverlening 
(samen ca 6.000m² bvo). Omdat we destijds inzagen dat dit qua winke-
lareaal aan de krappe kant was, is in de vorige nota opgenomen, dat 
rond 2010 opnieuw bezien wordt wat de uiteindelijke omvang van het 
centrum in De Groote Wielen moet zijn.

Zowel het distributieplanologisch onderzoek door bureau DTNP in 
2007 – in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan centrum 
Rosmalen – als de bouwsteen van WPM voor deze nota, komen tot de 
conclusie dat het uiteindelijke winkelareaal in De Groote Wielen meer 
moet zijn dan 3.000m² wvo. Van belang is de constatering van beide 
bureaus dat een groter centrum in De Groote Wielen niet ten koste gaat 
van de planontwikkeling in de kom. Dat hangt mede samen met het feit 
dat het aantal winkelmeters in het centrum-zuid plan naar beneden is 
bijgesteld en dat er geen winkelmeters zijn ‘bijgeplust’ met het vertrek 
van de Jumbo aan de Graafsebaan (dat leidde in 2006 tot vermindering 
met 500m² winkelruimte).

De toename van het aantal aan De Groote Wielen toe te kennen winkel-
meters heeft onder meer te maken met wat tegenwoordig als dage-
lijkse, frequent benodigde artikelen wordt beschouwd. Dan gaat het 
voornamelijk om food- maar ook om non foodproducten. Wat non food 
betreft gaat het om winkels met een bescheiden omvang. Supermarkten 
spelen er in toenemende mate op in door meer ruimte voor non-food 
producten in te ruimen. Te zijner tijd zal een brancheadviescommissie 
zich buigen over aantal, aard en grootte van de winkels in het definitieve 
centrum, rekening houdend met het aanbod in de kom Rosmalen.

Voorts speelt de schaalvergroting een rol, met name voor de super-
markten. Een wijk van deze omvang - 6.500 woningen, ca 15.000 
inwoners – moet beschikken over (minimaal) twee supermarkten, één 
uit het hogere, één uit het lagere marktsegment. Die alleen al zullen 
samen rond de 3.000m² wvo nodig hebben.

Conclusie is dat we niet moeten uitgaan van de 6.000m² uit de nota 
detailhandel van 2006, maar van 7 à 8.000m² bvo commercieel aanbod. 
Dat wil zeggen, winkels aangevuld met horeca en diensten. Dit sluit 
aan bij de gangbare praktijk in vinexwijken: ca 1,3m² bvo commercieel 
aanbod per woning, waarvan zo’n 1m² voor winkelruimte.

Het winkelcentrum wordt, zoals gezegd, gefaseerd ontwikkeld, 
meegroeiend met woningbouw en inwonertal, zeker nu de woningbouw 
al enkele jaren stagneert. De grootte en invulling van de eerste van twee 
bouwfasen dient niet zodanig gedimensioneerd te worden dat dit tot 
onevenwichtige verhoudingen leidt met omliggende centra.
Van belang is tevens dat er tussen opening van het centrum-zuid plan 
(voorzien in 2013) en van de eerste fase van winkelcentrum De Groote 
Wielen (na 2015) meerdere jaren zal liggen. 
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Andere vormen van detailhandel 5

Verspreide bewinkeling
Het derde hoofduitgangspunt van ons detailhandelsbeleid is het streven 
naar clustering in winkelgebieden. Solitaire winkelvestiging en verspreide 
bewinkeling doen daar afbreuk aan. Van oudsher echter zijn er winkel-
bedrijven solitair, soms perifeer gevestigd. Het bestemmingsplan heeft 
daartoe de mogelijkheid geboden. Wij verlenen geen medewerking aan 
uitbreidingsverzoeken van dergelijke verspreid liggende winkels als die 
verder gaan dan het bestemmingsplan toestaat. Wel willen wij, voor 
zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, medewerking verlenen aan 
eventuele verplaatsing naar een winkelcentrum, waarbij onze insteek is 
in beginsel de detailhandelsfunctie op de oude locatie op te heffen – in 
samenspraak met de eigenaar.
In oudere wijken treffen we verspreid winkeltjes aan. Hetzelfde zien we 
langs verbindingswegen en bij lintbebouwing tussen wijken. Ze zorgen 
voor enige kleur en levendigheid in de woonomgeving. Indien ze geen 
overlast veroorzaken voeren wij geen actief beleid om dergelijke winkels 
uit het straatbeeld te laten verdwijnen.

Het bovenstaande geldt niet voor de ABC-bedrijven, die auto’s, boten, 
caravans en motoren verkopen. Gezien de aard van hun producten 
hebben deze al decennia lang een uitzonderingspositie. We zien in 
toenemende mate clustering van merkendealers op autoboulevards, 
zoals op bedrijventerreinen De Herven en de Rietvelden. Goede bereik-
baarheid, zichtbaarheid, een hoogwaardige uitstraling en sterke profile-
ring spelen een belangrijke rol. 
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Bij algemene autodealers ligt het accent meer op reparatie en 
onderhoud en minder op verkoop van nieuwe auto’s. De merkendealers 
vervullen een regionale functie. Bezoek aan deze detailhandelsbedrijven 
is bij uitstek doelgericht, maar van een geheel andere orde dan die van 
andere perifeer toegestane detailhandel met een doelgericht karakter, 
zoals een woonboulevard.

Detailhandel bij grote complexen met publieksfunctie (traffic retail)
Winkels in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, stationsgebouwen, 
hotel- en andere leisurevoorzieningen en op transferia mogen niet 
verstorend werken op de Bossche winkelstructuur. Dat geldt zowel 
voor de boodschappencentra in de woonwijken als voor de binnen-
stad en de perifere centra. Deze zogenaamde traffic retail vervult een 
ondersteunende functie voor de hoofdactiviteit (vervoer, sport, zorg, 
onderwijs, leisure).
De winkels dienen qua grootte en aantal beperkt van omvang te zijn, 
want ze mogen uitsluitend gericht zijn op in het complex aanwezige 
mensen (gebruikers en passanten). Reclame-uitingen moeten naar 
binnen gericht zijn.

Brandstofverkooppunten
Om te voorkomen dat winkels bij brandstofverkooppunten de winkel-
structuur verstoren, is een aantal voorwaarden van kracht. Die nemen 
wij over uit de vorige nota.
Omdat het assortiment niet handhaafbaar is, beperken we de winkel-
vloeroppervlakte. Die is gelimiteerd tot 80m² wvo. Ook de verkoopbalie 
en de voor de consument beschikbare koel- en vriesvitrines en een 
hoek voor consumptie ter plekke vallen daarbinnen.
Naast landelijke regelgeving geldt voorts:
-  geen ‘pompsuper’ binnen een straal van 500 meter van een winkel-

gebied binnen de Bossche winkelstructuur. Indien sprake is van 
fysieke barrières (spoor, water, autoweg) wordt bezien of hier van 
kan worden afgeweken;

-  het brandstofverkooppunt (+super) moet aan een stedelijke 
hoofdweg liggen (primaire, lokale wegennet);

-  de omstandigheden ter plekke moeten zich niet verzetten tegen 
aanwezigheid van een pompsuper (o.a. stedenbouwkundig, 
verkeers-, milieutechnisch);

-  als het brandstofverkooppunt verdwijnt, geldt dat ook voor de 
detailhandel.

Internetondernemers in woonhuis en op bedrijventerrein
Bedrijven die gespecialiseerd zijn in verkoop aan particulieren via internet 
(webwinkel) en niet beschikken over een fysiek winkelpand, mogen 
op een bedrijventerrein gevestigd zijn om hun bedrijfsvoorraad op te 
slaan en van daaruit te distribueren. Voorwaarde is dat men geen balie, 

showroom, verkoop- of afhaalruimte voor 
particulieren inricht. De artikelen moeten 
op het adres dat de consument opgeeft 

bezorgd worden. Dat kan thuis zijn, maar 
ook bijvoorbeeld bij een postagentschap.

Internetbedrijvigheid vanuit woonhuizen is toegestaan als er 
geen verkoop en afhaal plaats heeft op dat (woon-)adres en er 

geen uitstalling/showroom van koopwaar is ingericht. Het gaat immers 
om verkoop via internet en niet om verkoop in een fysieke winkel. Voorts 
mogen het woon- en leefklimaat in de woonwijk/-straat niet negatief 
beïnvloed worden door verkeersbewegingen als gevolg van aan- en 
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afvoer van de op internet te koop aangeboden goederen door professi-
onele bedrijven. Is dat wel het geval dan dient men de bedrijfsactiviteiten 
te beperken. Verplaatsing van de opslag- en distributie-activiteiten naar 
een bedrijventerrein is dan te overwegen.

Wil een internetondernemer, gevestigd op een bedrijvenlocatie of in een 
woonhuis, toch een fysiek afhaalpunt voor particulieren realiseren, dan 
is men aangewezen op ruimte in een winkel(-centrum). Omdat het aantal 
verzoeken in deze sfeer toeneemt, is het denkbaar dat internetonder-
nemers de handen ineen slaan en gezamenlijk een afhaal-/verkoop-
punt in een winkelcentrum inrichten. De internetondernemers kunnen 
zo de kosten voor de huur van relatief dure fysieke winkelruimte delen. 
Daar kan men uiteraard ook een showroom inrichten. Buurtcentra die 
kampen met leegstand kunnen een goede en betaalbare optie zijn.

Warenmarkt
Naast verkoop aan particulieren in fysieke winkels en via internet/
webwinkels zijn de warenmarkt en individuele standplaatsen een derde 
vorm van detailhandel – de mobiele of ambulante vorm.
Het is evident dat er een wisselwerking is tussen de warenmarkten 
en de winkelcentra waar de kramen staan opgesteld. Men profiteert 
wederzijds van elkaars bezoekers. In het Bossche centrum is de waren-
markt een onmisbare schakel in de mix van functies die de binnenstad 
zo aantrekkelijk maakt, sterker nog, de detailhandel in het hart van de 
stad is de oudste vorm van detailhandel in ‘s-Hertogenbosch, ontstaan 
op het hoogste punt in de delta van Dommel, Aa en Dieze, de Markt.
Ook de inwoners van Rosmalen en die in de wijken en buurten rondom 
de Helftheuvel-, Rompert- en Lokerenpassage, weten daar hun weke-
lijkse markt te vinden. 
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De omzetten op de warenmarkten staan al jarenlang onder druk. 
Oorzaken die daaraan ten grondslag liggen doen zich landelijk voor. 
Door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zijn die in onder-
zoeksrapporten vastgelegd. In samenspraak met de Centrale Vereni-
ging Ambulante Handel, kring ’s-Hertogenbosch zijn die besproken. 
Twee jaar geleden heeft de gemeente een marktcommissie in het leven 
geroepen. In overleg met die commissie is de afgelopen jaren onderzoek 
gedaan naar het functioneren en de perspectieven van de warenmarkt 
in de binnenstad. Omdat dit een geheel andere aanpak vergt dan de 
detailhandel in winkelpanden, gaan we hier niet nader in op de waren-
markten.
Daaruit mag niet de conclusie getrokken worden dat wij de warenmarkt 
onvoldoende aandacht geven. 
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Rol van rijk, provincie, regio 6

Het rijk heeft het detailhandelsbeleid gedecentraliseerd en speelt sinds 
het verschijnen van de Nota Ruimte en de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening enkele jaren geleden geen rol meer op dit vlak.

De provincies spelen als regisseur een rol op afstand. In Noord-Brabant 
is recent een nieuwe Structuurvisie vastgesteld (voorheen streekplan), 
waarin grootschalige detailhandels- en leisurevoorzieningen als ruimte-
lijk belangrijk element wordt neergezet. 

Ontwikkelingen in leisure- en detailhandel met een bovenregionale 
reikwijdte raken het provinciale belang, aldus de Brabantse Structuur-
visie Ruimte uit 2010. Een provinciale detailhandels- en leisurevisie zal 
daaraan uitwerking geven.
De Verordening Ruimte (juni 2010) spreekt over regionale plannings-
overleggen, waarin afstemming kan plaatshebben over detailhandels-
ontwikkelingen met een bovenlokaal bereik. Die overleggen hebben nog 
niet plaatsgevonden. Het is de vraag wat de provincie precies beoogt 
met die afstemming. Detailhandelsontwikkelingen overstijgen immers al 
snel het lokale niveau. Neem een stadsdeelcentrum als de Helftheu-
velpassage of een buurtwinkelcentrum als de Molenhoekpassage. 
Beide centra ontvangen een fors aantal consumenten uit aangrenzende 
gemeenten, ook al is het primaire verzorgingsgebied het stadsdeel 
respectievelijk de buurt. Het is niet opportuun ontwikkelingen in derge-
lijke winkelcentra telkens regionaal af te stemmen.
Ook bij ontwikkelingen in de binnensteden ligt een regisserende rol van 
de provincie niet voor de hand. WPM merkt in haar visierapport op dat 
enige concurrentie tussen gemeenten in versterking van hun centrum-
gebieden of perifere detailhandelslocaties de kwaliteit van de plannen 
kan bevorderen. Bij regionale afstemming is het evident de positie van 
de centrumstad mee te wegen. Die herbergt immers per definitie voor-
zieningen die ook voor de regiobewoner zijn bedoeld.

Waar de provincie op detailhandelsvlak spreekt over een regisserende 
rol, zien wij vooral een rol als procescoördinator om partijen rond de 
tafel te krijgen op het moment dat zich conflicten dreigen aan te dienen. 
Het megamall-plan van Tilburg is daarvan een voorbeeld.
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Juridisch-planologische aspecten 7

Beleid dat afwijkt van het bestemmingsplan
De nota detailhandel legt het beleid vast ten aanzien van deze sector. 
Een nadere uitwerking en het benutten van mogelijkheden, die beleids-
matig worden geboden, is in belangrijke mate afhankelijk is van het 
particulier initiatief. In een aantal gevallen zal aanpassing van het 
bestemmingsplan nodig zijn, waarvoor de initiatiefnemer procedures 
ingevolge de Wet ruimtelijke ordening moet doorlopen. Ook al is er 
vanuit de gemeente beginselbereidheid tot medewerking als het initi-
atief past binnen het detailhandelsbeleid, dan nog zal een integrale 
weging van diverse andere aspecten dienen plaats te vinden. Denk 
aan parkeren, ruimtelijke inpasbaarheid, milieuaspecten, opvattingen 
van omwonenden en andere belanghebbenden. Daar kan een half tot 
driekwart jaar mee gemoeid zijn.

Andere juridisch-planologische aspecten
Het bestemmingsplan en de handhaving hiervan zijn voor de locale 
overheid de krachtigste instrumenten voor ruimtelijk detailhandelsbe-
leid. Maar planvoorschriften mogen alleen om dringende redenen het 
meest doelmatige gebruik beperken. Die moeten een planologisch 
karakter hebben, oftewel ze moeten ruimtelijk relevant zijn en goed 
worden gemotiveerd. 

Branche- of assortimentsbepalingen zijn in beginsel niet toegestaan. 
Redenen om dat toch te doen zijn: 
a. eisen die een bepaalde branche stelt aan gronden en opstallen 

wijken af van eisen van andere branches;
b. er is sprake van ontwrichtende effecten op de ruimtelijke verzor-

gingsstructuur.

In het verleden is onderscheid tussen perifere detailhandels- (PDV-) 
branches en de algemene bestemming detailhandel ruimtelijk relevant 
gebleken.
De laatste jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met 
de vraag of bepaalde branches of formules, die niet vallen onder het 
perifere detailhandelsbeleid, zich mogen vestigen buiten winkelge-
bieden (megasupermarkten, megastores – thematische warenhuizen - 
op het gebied van sport, speelgoed, electro en dergelijke). Er zijn niet 
altijd ruimtelijk relevante criteria te vinden om tot branchebeperking over 
te gaan om zo’n ongewenste detailhandelsontwikkeling tegen te gaan. 

Bestemmingsplannen dienen handhaafbaar te zijn en dat wordt er 
niet makkelijker op bij beschrijving van branches, assortimenten, 
schaalgrootte, locatie. Daarbij komt dat bestemmingsplannen een 
looptijd kennen van vele jaren, terwijl ontwikkelingen in de detail-
handel almaar sneller verlopen. Met andere woorden, een te stringente 
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bestemmings(plan)regeling is snel verouderd en kan de dynamiek in 
de detailhandel frustreren. De vertaalslag van detailhandelsbeleid naar 
ruimtelijke plannen moet werkbaar zijn: transparant, eenduidig en hand-
haafbaar.

Aard en omvang van de verkochte artikelen (volumineus, brandgevaar-
lijk) is een houdbaar, want ruimtelijk relevant criterium gebleken voor 
het maken van onderscheid tussen verschillende typen detailhandel. 
Ook door middel van het criterium bezoekersintensiteit is een goede 
scheidslijn te trekken, die parallel loopt met de traditionele PDV-
branches. Zo zijn woninginrichtingzaken, bouwmarkten en tuincentra 
doorgaans bezoekersextensief (minder dan één bezoeker per vierkante 
meter per week); dit zijn doelgericht bezochte winkels. Ook electro-
zaken met een accent op bruin- en witgoed worden tegenwoordig tot 
deze categorie gerekend. Winkels in de recreatieve sfeer, zoals mode, 
persoonlijke verzorging, (elektronische) media en sport- en spel kennen 
een hogere bezoekersintensiteit (ca 2 à 3 per m²). De meeste branches 
voor dagelijkse artikelen, zoals supermarkten, drogisterijen en huis-
houdzaken komen nog hoger uit.
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Uitvoering detailhandelsbeleid 8

Geen separaat uitvoeringsprogramma
Wij stellen geen separaat uitvoeringsprogramma op naar aanleiding van 
deze nota. Het is primair aan de private partijen ruimtelijke mogelijk-
heden te benutten.

Vanzelfsprekend heeft ook de gemeente ook een taak, voortvloeiend 
uit de algemene doelstelling van ons detailhandelsbeleid: een vitale 
winkelstructuur voor burgers en bedrijven. Vooral daar waar het de leef-
baarheid in wijken en buurten onder druk komt te staan is er een taak 
voor de gemeente. Veelal zijn wij echter ook in dergelijke situaties mede 
afhankelijk van medewerking van private partijen.

Een overzicht van activiteiten hebben wij laten opstellen door WPM. 
Onderstaande tabel hanteren wij als richtinggevend voor prioritering van 
winkelprojecten.
Prioritering is mede een afgeleide van ons beleid op het gebied van 
detailhandel én op andere terreinen vanuit nut en noodzaak en vanuit 
ambtelijke en financiële capaciteit.
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Bijlage 1: 
Bossche winkelstructuur 2011
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Bijlage 2:  
Raadsbesluit (+ aanvaarde moties)
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Raadsbesluit (+ aanvaarde moties)

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 11 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2011,
reg.nr. 11.0806;

gelet op de Gemeentewet; 

Besluit 
de Nota Detailhandel ’s-Hertogenbosch 2011 vast te stellen, wat inhoudt dat het bestaande detail-
handelsbeleid in grote lijnen wordt voortgezet, met inachtneming van de volgende meest relevante 
beleidswijzigingen:
1. Binnenstad:
 ’s-Hertogenbosch heeft de ambitie om tot de top tien van Nederlandse binnensteden te behoren, 

waarvoor grootschalige winkelruimte op het GZG-terrein essentieel is. 
2. Woonboulevard:
 a.   Uitbreiding van de woonboulevard met het perceel tussen Goudsmidstraat en Ploegweg met 

ca 20.000m² wvo.
 b.   Op de uit te breiden woonboulevard toestaan van de branches consumentenelektronica, auto-  

en motoraccessoires, fietsaccessoires en fietsen, kampeerartikelen tot maximaal 20.000m² 
wvo.

 c.   De minimale grootte van de winkelunits is 1.000m² wvo.
 d.   Op de uitgebreide woonboulevard kunnen zich enkele bescheiden horecagelegenheden 

vestigen, waarvan de openingstijden parallel lopen aan die van de winkels.
3. Tuincentra:
 Het huidige, in grote tuincentra gangbare assortiment legaliseren voor Intratuin en Goenrijk, met 

uitzondering van dieren, dierbenodigdheden en diervoeders (dibevo).
4. Boodschappencentra in de woonwijken: 
 a.   Supermarkten binnen de Bossche winkelstructuur extra uitbreidingsruimte geven, qua grootte 

samenhangend met de hiërarchische positie in de Bossche winkelstructuur.
 b.   Het toekomstige centrum in De Groote Wielen krijgt circa 5.000m² wvo winkelareaal met name 

in food/dagelijkse artikelen; het zal gefaseerd gebouwd worden, rekening houdend met de 
bevolkingsgroei en de woningbouwproductie in De Groote Wielen, waarbij oplevering van 
de eerste fase minimaal twee jaren later zal zijn dan oplevering van het centrum-zuid plan in 
Rosmalen, die voorzien is in 2013.

 c.   De voor Paleiskwartier/Willemspoort voorziene convenience store enige extra ruimte geven 
(maximaal 800m² wvo).

 d.   Voor de overige boodschappencentra geldt dat uitbreidingswensen per centrum worden 
beoordeeld, onder meer rekening houdend met de positie in de hiërarchische winkelstructuur 
(o.a. Helftheuvelpassage, Kooikersweg, Molenhoekpassage, Zuiderpassage, Mgr Van Roos-
malenplein, Boschveld).

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,     De voorzitter,

drs. A. van der Jagt    mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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De gemeenteraad heeft bij behandeling van de nota bovendien de volgende drie moties aanvaard (die 
het college overneemt):

Motie ‘Mogelijkheid meer medische functies in buurtwinkelcentra’

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 11 oktober 2011, 

Overwegende dat:
- leegloop van buurtwinkelcentra/buurtwinkelstrips invloed heeft op de leefbaarheid van de wijk;
- met name ouderen vaak afhankelijk zijn van de buurtwinkels in de omgeving;
- leegstand in een buurtwinkelcentra niet positief is voor (bestaande) detaillisten;
- (para)medische vestigingen (bv. fysiotherapeut, pedicure) levendigheid kunnen brengen in een 

buurwinkelcentrum/buurtwinkelstrip;
- in het bestemmingsplan de mogelijkheid kan worden geboden om (para)medische dienstverleners 

te vestigen in buurtwinkelcentra;

Roept het college op: 
Bij het vaststellen van bestemmingsplannen betreffende buurtwinkelcentra/buurtwinkelstrips de moge-
lijkheid tot het aldaar vestigen van (para)medische dienstverleners op te nemen. 

Motie ‘Tijdig actieplan leegstand winkelruimte opstellen’

De gemeente van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 11 oktober 2011 

Overwegende dat:
- er met het GZG plan bijna een kwart aan winkeloppervlakte in de binnenstad bij komt;
- de gemeente Den Bosch na realisering van het GZG terrein samen met Maastricht het hoogte 

aantal m2 winkeloppervlak (namelijk 0,86m2 per inwoner ) in het centrum heeft van Nederland;
- de Nota Detailhandel naast het GZG nog 10.000den m2 winkeloppervlak zoals bijvoorbeeld in het 

centrum van Rosmalen, in Willemspoort, De Groote Wielen en de Woonboulevard, mogelijk maakt; 
- het nog maar de vraag is of al deze m2 gevuld zullen gaan worden;
- deze uitbreiding voor extra concurrentie zorgt voor de bestaande winkeliers; 
- er hierdoor een grote kans bestaat dat er leegstand ontstaat;

Spreekt uit:
Het van belang te vinden dat de stad een plan heeft om de eventuele grotere leegstand te voorkomen 
en ontstane leegstand op te vangen.

Verzoekt het college:
Tijdig een actieplan ter voorkoming en opvanging van leegstand op te stellen en deze ter discussie aan 
de raad voor te leggen.

Motie ‘Digitalisering/internetwinkelen’

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2011 bijeen; 
gezien het raadsvoorstel 11.0806; 

Overwegende dat: 
- het huidige digitaliseringproces binnen de maatschappij niet te stoppen is; 
- het koop- en winkelgedrag van de consument door de digitalisering is veranderd en nog meer 

gaat veranderen; 
- digitalisering vele kansen biedt voor de detailhandel en te beginnen bij de binnenstad;
- de samensmelting van mobiele technologie, social media en lokale marketing het mogelijk zal 

maken voor lokale ondernemers om online (thuis)kijkers om te zetten naar offline (in de binnenstad)
kopers; 

- bij de actualisering van de Nota Detailhandel niet de kans is gegrepen om de digitalisering als een 
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  nieuw uitgangspunt te definiëren; 
- door digitalisering het “oude” met het “nieuwe” verbonden zal worden waardoor de ambitie van 

“top tien” zeker positief gestimuleerd zal gaan worden;
- het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de digitalisering ook heeft onderkend en in dit kader in Noord- 

en Midden-Nederland een tweetal projecten “Het Nieuwe Winkelen (in de binnenstad)” is gestart. 

Verzoekt het college 
- zo spoedig mogelijk in overleg te treden met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel om gelijk aan de 

thans in Noord- en Midden-Nederland lopende projecten ook in ’s-Hertogenbosch een dergelijk 
project op te kunnen gaan starten; 

- het resultaat van dit overleg aan de gemeenteraad terug te koppelen. 
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