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Inleiding
Beekstraatkwartier moet de binnenstad van Weert duurzaam versterken
U vroeg ons om een markttechnische, financiële en organisatorische beoordeling van uw
herontwikkelings- en transitieplannen voor het Beekstraatkwartier in Weert. Het gaat om de huidige locatie
van het stadhuis en de directe omgeving (Heekstraat, Hogesteenweg en Beekstraat) waar een
parkeergarage, winkels en woningen staan. Als gemeente wilt u regie behouden op deze locatie en daarom
heeft u in 2008 WVG gevestigd. Op dat moment ging u uit van sloop en herontwikkeling met nieuwe
stedelijke functies.
Ultimo 2013 is uw scope aanzienlijk verbreed. U heeft negen scenario’s verkend. Daarnaast heeft zich
recent een nieuw initiatief van Focus aangediend, waarin 3.000 m2 bvo detailhandel aan de binnenstad
wordt toegevoegd.
Uw uitgangspunt is in de eerste plaats dat u met het Beekstraatkwartier inzet op maximale versterking van
de binnenstad, passend binnen uw binnenstadsvisie. Daarnaast wilt u een ontwikkelingsscenario waarbij
uw risicoprofiel zo laag mogelijk is. Kortom: een maximale kwaliteitsimpuls voor de binnenstad bij
minimale risico’s voor u als gemeente.
De afbakening van het gebied is als volgt:

Bron: Kadaster, 2013, bewerking Stec Groep, op basis van afbakening Locatus
Distributieplanologisch onderzoek nodig om uitbreidingsruimte naar winkels te onderbouwen
Om een aantal van de initiatieven en scenario’s op waarde te schatten is aanvullend onderzoek nodig naar
de (mogelijke) uitbreidingsruimte voor detailhandel in het centrum van Weert op basis van de meest
actuele gegevens. Belangrijkste vragen die daarbij spelen zijn:

•
•

Is er uitbreidingsruimte voor nieuwe (niet-dagelijkse) detailhandel in Weert?
Wat zijn de gevolgen van een eventuele toevoeging voor de binnenstad (bv. de leegstand)?

In onderstaand advies leest u de belangrijkste conclusies.
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Conclusies en advies
Voeg geen nieuwe winkelmeters toe aan de binnenstad van Weert: er is geen
marktruimte en het leidt tot verdringing
Voor de binnenstad van Weert is distributieplanologisch onderzoek opgesteld. Daarbij hanteren we de
volgende uitgangspunten.
•

•

•

•

•

In de berekening schatten we alleen de marktpotentie voor niet-dagelijkse goederen in. Immers de
plannen voor toevoeging van detailhandel in het Beekstraatkwartier behelst alleen niet-dagelijkse
winkels. Een grove berekening naar de marktruimte voor dagelijkse artikelen (supermarkt,
versspeciaalzaken en drogist) laat zien dat er relatief veel aanbod is ten opzichte van de vraag.
Het marktgebied van de binnenstad van Weert bestaat uit de gemeente Weert en omliggende
gemeenten. Met name voor niet-dagelijkse aankopen zijn deze mensen georiënteerd op het centrum
van Weert. Het aanbod buiten de binnenstad is ook van beperkte omvang.
Het inwonertal van de gemeente Weert is redelijk stabiel. Tot en met 2030 daalt de bevolking met circa
1,5%. In omliggende gemeenten is de daling sterker. In Weert is de bevolkingsontwikkeling tot en met
2025 stabiel.1
Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Weert is vergelijkbaar met dat van Nederland.2 We passen
daarom geen correctie toe op de consumentenbestedingen in Weert ten opzichte van landelijke
kengetallen van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel.3
De consumentenbestedingen zijn op dit moment € 2.550 per hoofd (excl. BTW) bij niet-dagelijkse
winkels.

•

De koopkrachtbinding aan de binnenstad van Weert is circa 45 tot 50%. Dit wil zeggen dat voor elke
besteedde euro door een inwoner van Weert in de niet-dagelijkse detailhandel circa 45 tot 50 cent bij
(niet-dagelijkse) winkels in de binnenstad van Weert terecht komt. We baseren ons hierbij op gegevens
over koopstromen in – met Weert – vergelijkbare plaatsen. Met name in de Randstad, in Overijssel en
in Zuid-Oost Brabant zijn systematisch onderzoeken uitgevoerd naar de koopkrachtbinding van
detailhandel. Ook is op gemeentelijk niveau (bijvoorbeeld in Roermond) onderzoek gedaan naar de
koopkrachtbinding van de binnenstad door inwoners van die gemeente. Door het toevoegen van
enkele trekkers of ontbrekende formules is het mogelijk om de koopkrachtbinding te versterken. We
gaan uit van een minimale verbetering van circa 5% ten opzichte van het basisjaar.

•

De koopkrachttoevloeiing – het omzetaandeel van buiten de gemeente dat landt in de binnenstad van
Weert – schatten we in op circa 30%. Onderzoek van de Rabobank4 wijst uit dat de
koopkrachttoevloeiing voor de gemeente Weert 40% bedraagt voor niet-dagelijkse aankopen. Het
betreft de toevloeiing van bestedingen van mensen die niet in de gemeente Weert wonen, maar er wel
winkelen. Omdat het alle winkelcentra in Weert betreft gaan we voor de binnenstad uit van een lager
percentage. 30% is op basis van vergelijkbare plaatsen een realistische toevloeiing voor de binnenstad
van Weert.

•

Het HBD hanteert per branche een landelijk gemiddelde vloerproductiviteit. Omdat het gaat om
detailhandel in niet-dagelijkse goederen en in de binnenstad van Weert kunnen we niet zomaar het
gemiddelde pakken voor deze berekening. Per branche verschillen deze immers en bovendien zijn

1

Bron: ABF Research – Primos Prognose, 2013.
Bron: CBS, 2013.
3
Bron: Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek, HBD, 2012.
4
Bron: Rabobank Weerterland en Cranendonck, 2011.
2
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PDV-branches (woonwinkels, tuincentra en/of bouwmarkten) relatief ondervertegenwoordigd in de
binnenstad. We werken daarom met een gewogen gemiddelde op basis van de aanwezigheid van
branches in de binnenstad van Weert. Bovendien is de veronderstelling dat de vloerproductiviteit in de
binnenstad van Weert (mede door het hogere huurprijsniveau) hoger ligt dan buiten het centrum. We
gaan uit van circa 10% hogere vloerproductiviteit. Dit betekent dat de vloerproductiviteit voor de
binnenstad van Weert uit komt op € 2.450 per m² wvo nu en € 2.675 per m² wvo in 2024.
Kortom: bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende indicatieve berekening van de marktruimte
voor niet-dagelijkse detailhandel in de binnenstad van Weert. Let op de berekening hieronder is exclusief
leegstand.
leegstand
Tabel 1: Indicatieve berekening marktruimte niet-dagelijkse detailhandel centrum Weert

2014
Inwoners gemeente Weert
48.550
Omzet per hoofd (excl. BTW)
€ 2.550
niet-dagelijkse detailhandel
Koopkrachtbinding binnenstad
45-50%
Gebonden bestedingen niet€ 55,7-61,9 mln.
dagelijkse detailhandel
binnenstad
Koopkrachttoevloeiing
30%
binnenstad (als aandeel van de
omzet)
Omzet door toevloeiing in
€ 23,8-26,5 mln.
binnenstad
Totale omzet in binnenstad
€ 79,5-88,4 mln.
Vloerproductiviteit binnenstad
€ 2.450
per m² wvo (excl. BTW)
Marktpotentie binnenstad in m²
32.500-36.000
wvo
Bestaande niet-dagelijkse
36.650
winkelmeters in de binnenstad in
m² wvo (excl. leegstand)
Uitbreidingsruimte niet-500 - -4.100
dagelijkse winkelmeters in m²
wvo
Bron: Stec Groep, 2014, op basis van diverse bronnen.

2024
48.000
€ 2.550
50-55%
€ 61,2-67,3 mln.

30%

€ 26,2-28,9 mln.
€ 87,4-96,2 mln.
€ 2.675
32.600-36.700
36.650

-700 - -4.000

Uit bovenstaande analyse blijkt dat er nu en in de toekomst geen uitbreidingsruimte is voor niet-dagelijkse
detailhandel in de binnenstad van Weert. Immers de uitbreidingsruimte is negatief (de bevolking van
Weert en de toevloeiing uit andere gemeenten is niet draagkrachtig genoeg om extra meters te
verantwoorden) en we rekenen exclusief leegstand (in de binnenstad van Weert, incl. Maaspoort, circa
10.500 m² wvo).
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Ook als we het aanbod in het centrum van Weert vergelijken met gemeenten in Nederland (van
vergelijkbare omvang, circa 50.000 inwoners, met vergelijkbare structuur) komen we tot de conclusie dat
Weert slechts in een enkele branche minder winkels heeft per 1.000 inwoners. Zie onderstaande tabel voor
de cijfers.
Tabel 2: Vergelijking niet-dagelijkse detailhandel in m² wvo per 1.000 inwoners t.o.v. referentiegemeente
Branche

Aantal
winkels

Aantal m²
wvo

110

23.
23.560

Warenhuis

2

3.974

92

31

veel

Kleding & Mode

64

12.578

293

196

veel

Schoenen & Lederwaren

19

3.217

75

68

vergelijkbaar

Juwelier & Optiek

13

899

21

15

vergelijkbaar

Huishoudelijke- & Luxe Artikelen

11

2.842

66

41

veel

Antiek & Kunst

1

50

1

-

-

Vrije Tijd

21

4.498

Sport & Spel

12

2.657

62

33

veel

Hobby

6

1.155

27

15

veel

Media

3

686

16

37

weinig

In/Om Huis

39

7.323

Plant & Dier

9

946

22

22

vergelijkbaar

Bruin & Witgoed

15

2.136

50

36

veel

Doe-Het-Zelf-zaken

1

370

9

10

vergelijkbaar

Wonen

14

3.871

90

11

veel

Detailhandel Overig

13

1.272

Detailhandel Overig

13

1.272

30

16

veel

Mode & Luxe

Aantal m²
wvo per
1.000
inwoners
inwoners

Aantal m² wvo per 1.000
inwoners referentiereferentiegemeente (ca. 50.000
inwoners)

Oordeel Weert
t.o.v.
referentiereferentiegemeente

Bron: Locatus, 2013, bewerking Stec Groep, 2014.

Conclusie uitbreidingsruimte voor niet-dagelijkse winkels in centrum van Weert
De belangrijkste conclusie na het distributieplanologisch onderzoek is dat het centrum van Weert
verzadigd is voor wat betreft winkels voor niet-dagelijkse aankopen. Een vergelijkbare grove analyse
voor dagelijkse aankopen wijst ook uit dat er voor deze doelgroepen geen marktruimte aanwezig is.
Een toevoeging van nieuwe winkelmeters leidt tot verdringing van het bestaande aanbod. Immers
de koopkracht van de ‘eigen’ bevolking en de extra koopkracht door de bovenregionale functie van
Weert zijn onvoldoende om extra winkelmeters te kunnen dragen. Ook een kwalitatieve analyse met
vergelijkbare gemeenten in Nederland laat zien dat in elke branche relatief veel (of vergelijkbaar
aantal) winkels (en winkelvloer) in Weert aanwezig zijn.
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Ga actief aan de slag met eigenaren om de leegstand in de binnenstad om
aantrekkelijkheid van het centrum te borgen
De leegstand in het centrum van Weert is sterk bovengemiddeld. Landelijk staat 9% van de totale
winkelvloeroppervlakte in het centrum van een winkelstad leeg. In Weert is dit 19% (en 21% van het aantal
winkels). Kijken we alleen naar de winkels binnen de ring (voetgangerszone / binnenstad), dan verschillen
de cijfers nauwelijks. Het betreft dan een leegstand van 18,5%. Met deze cijfers staat de binnenstad van
Weert net buiten de top 20 van winkelgebieden met de hoogste leegstand. Opvallend is dat het
leegstandscijfer voor alle winkelgebieden van Weert (ook buiten het centrum) circa 12% bedraagt. Dit
betekent dat in Weert relatief veel leegstand is in het centrum en relatief weinig daarbuiten (circa 6%). Ter
vergelijking: in 2010 bedroeg de leegstand in de binnenstad van Weert 8,1% (bron: Locatus, 2010).
In het centrum van Weert gaat het om circa 10.500 m² wvo (binnenstad: 8.500 m² wvo en Maaspoort: 2.000
m² wvo). In aantal winkelpanden gaat het om 57 panden in totaal (binnenstad 47 en Maaspoort 10). Cijfers
zijn afkomstig van Locatus en meest recente gegevens zijn van augustus 2013. Kwalitatief gaat het om de
volgende verdieping van de leegstand in het centrum van Weert.
Figuur 1:: Leegstand Centrum Weert naar grootteklasse

Figuur 2:: Leegstand Centrum Weert naar duur
du

45%
Aantal

40%

Omvang

35%

24%

30%

47%

25%
20%
15%
10%
aanvang (<1 jaar)
5%

29%

0%
<100 m² wvo

100-250 m²
wvo

250-500 m²
250
wvo

>500 m² wvo

langdurig (1-3 jaar)
structureel (>3 jaar)

Zie ook de kaart op de volgende pagina voor het overzicht van de leegstand in het centrum van Weert.

Conclusie leegstand Centrum van Weert
De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken over de leegstand in het centrum van Weert is dat
deze relatief
ief hoog is en sterk toegenomen sinds 2010. Een kwalitatief beeld laat zien dat een groot
deel van deze leegstand te vinden is in middelgrote panden (en vrijwel niet in grote panden) van 100
tot 500 m² wvo. Bovendien merken we op dat circa 50% van de leegstand
leegs tand korter dan een jaar is,
wat er op wijst dat in 2012/2013 relatief veel winkels failliet zijn gegaan. De plannen voor het
toevoegen van extra winkelmeters (groot en ontbrekende formules) in het Beekstraatkwartier zullen
mogelijk niet concurreren met de bestaande winkelpanden (omvang leegstaande panden te klein),
maar gezien het draagvlak voor winkels in Weert leidt een toevoeging hoogstwaarschijnlijk tot meer
leegstand.

stec
groep

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert
offerte

Onderstaande kaart toont een overzicht van de leegstand in het centrum van Weert.
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Definities van gebruikte begrippen in dit document
•

Brutovloeroppervlak (BVO) en Winkelvloeroppervlak (WVO)

BVO: De totale ruimte van een winkel (winkelvloeroppervlak en niet voor consumenten toegankelijke
ruimten zoals opslag, kantine, etc.). WVO: De voor het publiek toegankelijke winkelruimte ten behoeve van
detailhandel. Het winkelvloeroppervlak bedraagt circa 70 à 80% van het brutovloeroppervlak. In sommige
branches is er bijna geen onderscheid meer tussen WVO en BVO.
•

Dagelijkse artikelen / niet-dagelijkse artikelen

Dagelijks: Artikelen in de branches voedings- en genotmiddelen en persoonlijke verzorging. De consument
gebruikt deze goederen min of meer dagelijks. Niet-dagelijks: Artikelen die niet behoren tot de dagelijkse
goederen. Het gaat onder andere om luxe goederen zoals kleding, wooninrichting en vrije tijd.
•

Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit alsmede anders dan voor verbruik ter plaatse.
•

Koopkrachtbinding en -toevloeiing

Binding: Aandeel van de bestedingen in een winkelgebied van inwoners in het verzorgingsgebied.
Toevloeiing: Aandeel van de bestedingen in een winkelgebied van inwoners van buiten het
verzorgingsgebied.
•

Leegstand, frictieleegstand, structurele leegstand

Leegstand: Op enig moment aangeboden winkelpand niet in gebruik. Uitgedrukt in percentage van de
voorraad op dat moment. Hierbij wordt in de cijfers een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs
verhuurbare winkels (en dus niet puur panden met de bestemming detailhandel).
Frictieleegstand: Leegstand tussen twee verhuurperioden (van korte duur, maximaal 1 jaar).
Structurele leegstand: Aanbod dat langer dan 3 jaar leeg staat.
•

Vloerproductiviteit

Gemiddelde omzet per m² winkelvloeroppervlak. Deze verschilt per branche, winkelgebied en regio.

