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1.   Inleiding  
 
 

1.1  Inleiding 
Eind 2007 is de Toekomstvisie Huizen vastgesteld. In de Toekomstvisie Huizen zijn concrete 
beleidskeuzes en speerpunten bepaald. Voor wat betreft de economische pijlers, is 
aangegeven de volgende ontwikkelingsrichtingen verder uit te werken:  
 

 Op peil brengen en houden van een bij Huizen passend niveau van detailhandel; 
 Ontwikkelen van (winkel)centrummanagement;  
 Uitbreiden kwalitatieve (toeristische) dagrecreatie en verblijf (leisure); 
 Bevorderen van watergebonden (strand-)recreatie, watersport en passende benutting 

van de kuststrook, onder meer door de realisering van het Nautisch Havenkwartier. 
 
De economische kaders zijn uit gewerkt in de Kadernota Economie (2008). Deze nota geeft 
aan dat de huidige grootschalige ontwikkelingen, denk aan het Nautisch Kwartier Huizen, de 
uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum en de herontwikkeling van het Lucent-terrein, op een 
positieve manier inspelen op de daarin opgenomen sterkte/ zwakte- analyse (SWOT). Deze 
nota is het bovenliggende kader voor de nota Toerisme en Recreatie (2008) en het nu 
voorliggende detailhandelbeleid.  
 
De positie van het detailhandelbeleid t.o.v. de Toekomstvisie Huizen en de Kadernota 
Economie kan als volgt gezien worden: 
 

 
 
In dit detailhandelbeleid wordt de huidige detailhandelstructuur in de diverse buurt- en 
wijkcentra, het hoofdwinkelcentrum, het bedrijventerrein waar voornamelijk volumineuze 
detailhandelactiviteiten plaatsvinden en de Oude Haven beschreven. Omdat het 
buurtcentrum De Balken, dat gelegen is in de gemeente Blaricum, ook in de invloed sfeer ligt 
van onze detailhandelstructuur hebben wij dit ook meegenomen. Aangezien wijkcentrum De 
Balken niet in de gemeente Huizen ligt  kunnen hier geen concrete acties voor worden 
beschreven. Ook wordt ingegaan op het van toepassing zijnde provinciale en regionale 
beleid en de wetten en regels.  

 
Er is tevens een begrippenlijst bijgevoegd (bijlage 1). Deze begrippenlijst is grotendeels 
afkomstig uit het provinciaal detailhandelbeleid.  
 
 
 
 



 

Detailhandelbeleid gemeente Huizen 4 

1.2  Aanleiding 
Gezien de landelijke en locale ontwikkelingen op detailhandelgebied (denk aan 
branchevervaging, schaalvergroting, internetverkoop, de 24uurseconomie en noodzaak om 
winkelgebieden meer te profileren) is er steeds meer noodzaak om te komen met een goed, 
duidelijk en transparant detailhandelbeleid. Deze nota is dan ook een kans om het beleid en 
de visie voor de detailhandelstructuur te bepalen en dit te vertalen naar concrete 
maatregelen. Aangezien detailhandel altijd in ontwikkeling is, is deze nota te beschouwen als 
dynamisch. Mocht er aanleiding zijn om dit detailhandelbeleid te wijzigen, bijv. door een 
recent koopstromenonderzoek (zie hfd 2) of gewijzigde trends, dan wordt u hiervan in kennis 
gesteld. Vooralsnog is dit beleid voor de duur van 10 jaar ontwikkeld.  
 
       
1.3  Ambities en Visie 
In het collegeprogramma 2010 – 2014 ‘Duurzaam, veilig en sociaal’ is  
ervoor gekozen om in te zetten op drie pijlers;  

 duurzaamheid;  
 veiligheid;  
 sociaal.  

Het zorg dragen voor een goed leefklimaat met daarbij goede voorzieningen en voldoende 
recreatieve mogelijkheden zijn daarbij belangrijke opgaven. De aspecten die betrekking 
hebben op de detailhandelstructuur zijn meegenomen in dit beleid (bijv. Havenstraat en 
grootschalige detailhandel, geen zondagopenstelling winkels, rekening houden met positie 
buurtcentra, upgrading winkelcentrum Oostermeent, veiligere winkelgebieden, werken aan 
verlevendiging, leefbaarheid en levensvatbaarheid).   
 
De kaders van het vorige collegeprogramma 2006 – 2010 ‘Samenwerken, aan kwaliteit en 
sociaal beleid’ zijn uitgewerkt en vastgesteld in de Toekomstvisie Huizen. In deze 
Toekomstvisie is over detailhandel aangegeven dat gericht wordt op het op peil brengen van 
een detailhandelaanbod dat passend is bij het niveau van Huizen. Momenteel mag op basis 
van distributie planologische onderzoeken (zie hfd. 3) gesteld worden dat het 
detailhandelaanbod niet passend is bij een gemeente met ruim 42.000 inwoners. Het 
inwonersaantal van Huizen sec zal over de loop van de jaren door de vergrijzing wellicht iets 
afnemen, maar door de bouwopgaven van onder meer de Blaricummer Meent zal het 
verzorgingsgebied toenemen (bij de bouwopgaven speelt de huidige recessie wel een 
onzekere factor, zie hiervoor bijlage 4). Gezien de verwachte toename van het 
verzorgingsgebied zijn er redenen om het detailhandelaanbod te verbeteren.  
 
In de Toekomstvisie is gekozen voor het scenario “een levendig dorp aan het water”. In de  
nota Toerisme en Recreatie (uitwerking) is dit verder gespecificeerd in “Huizen: Haven van t’  
Gooi”. Een levendig dorp aan het water betekent dat Huizen inzet op een toekomst, waarin  
het dorpse karakter van Huizen met zijn typerende gezelligheid, cultuur en gemeenschapszin  
wordt gecombineerd met de levendigheid en dynamiek die voortkomt uit dagrecreatie en  
toerisme. Om dit scenario verder te ontwikkelen zijn bepaalde ontwikkelingen, waaronder  
ook het verkrijgen van een passend detailhandelaanbod, voor Huizen van groot belang. 
 
In de Kadernota Economie is aangegeven dat het dorpscentrum een volwaardig 
winkelcentrum moet worden, met een goede branchering van winkels, goede bereikbaarheid  
en ruime parkeermogelijkheden. Tevens moet het dorpscentrum een bovenlokale betekenis  
krijgen. Waarin niet alleen in de dagelijkse behoefte kan worden voorzien, maar waar het ook  
mogelijk is om recreatief te winkelen. Deze uitbreiding moet afvloeiing van koopstromen  
beperken en tot versterking leiden. Ook is aangegeven dat op Huizen de term ‘voor elk wat  
wils’ van toepassing is.  
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Het detailhandelbeleid is een uitwerking van de hiervoor gestelde kaders. Hierbij is het   
detailhandelbeleid zo opgesteld dat van algemeen naar specifiek wordt gegaan. In het één  
na laatste hoofdstuk is de toekomst van Huizen geschetst. In het laatste hoofdstuk is het  
beoogde beleid en het actieprogramma om dit beleid te realiseren weergegeven. Hierbij  
bestrijkt dit beleid een periode van tien jaar.  
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2.   Beschrijving detailhandelbestand  
 
 
2.1  Algemeen 
Huizen wordt aan de noordzijde begrensd door het Gooimeer, aan de westzijde door 
heidevelden, aan de oostzijde door de A27 en aan de zuidzijde door Blaricum. Daarnaast 
wordt Huizen omringd door grootte steden zoals Almere, Utrecht en Amsterdam. Bijzonder is 
dat de wijk Bijvanck doorsneden wordt door de gemeentegrens tussen Huizen en Blaricum. 
Het noordelijk deel van de wijk behoort tot Huizen en het zuidelijk deel tot Blaricum. In dit 
zuidelijke deel is buurtcentrum De Balken gesitueerd. Dit buurtcentrum valt onder de invloed 
sfeer van de detailhandelstructuur in Huizen.  
 
Overzicht ligging hoofdwinkelgebied en overige centra 
 

 
 
Bron: Retailverkenner april 2005 (Locatus, Woerden),  
bewerking ECORYS 
 
 
 
 
Spreiding detailhandelaanbod gemeente Huizen naar type centrum 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Niet-dagelijks      33.996 m2 

Dagelijks             11.672 m2 

Totaal                  45.668 m2 

 
  Kernen:  

Gemeente: Huizen 

Hoofdwinkelgebied 

  
Wijk- buurtcentra 

Phohistr. 

Oostermeent 

Holleblok 

Kostmand 

 
De Balken 
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2.1.1  Beschrijving aanbod naar branches 
 
De sector detailhandel telt circa 1.300 banen in de gemeente Huizen. Relatief gezien biedt 
deze sector meer werkgelegenheid dan gemiddeld in Nederland. Het totale 
detailhandelaanbod in de gemeente bedraagt ca. 45.668 m2 winkelvloeroppervlak (wvo), 
waarvan ca. 11.672 m2 wvo in de dagelijkse en ca. 33.996 m2 wvo in de niet-dagelijkse 
artikelensector. Dit is inclusief het buiten de gemeentegrens gelegen aanbod in het 
winkelcentrum De Balken van de wijk Bijvanck.  
 
De dagelijkse sector is iets groter geworden dan ten opzichte van 2006. Destijds was er in 
totaal ca. 11.200 m2 wvo verdeeld over 60 winkels.  De levensmiddelenbranche heeft het 
grootste aantal vestigingen en is ook in omvang uitgedrukt in wvo het grootst. Kleding & 
Mode kent daarna het meest aantal vestigingen, maar wordt gekenmerkt door relatief kleine 
vestigingen. De branches Plant & Dier, Doe-Het-Zelf en Wonen zijn juist grootschaliger. 
 
Wanneer het detailhandeloppervlak in Huizen vergeleken wordt met landelijke 
referentiecijfers, valt op dat het aanbod relatief klein is ten opzichte van plaatsen met een 
gelijk inwonertal. Vooral het niet-dagelijks aanbod loopt achter. In de Kadernota Economie is 
aangegeven dat vraag en aanbod op het terrein van de dagelijkse aankopen in evenwicht is 
Dit moet echter in de meest ruime zin gelezen worden en betreft niet specifiek het 
supermarktaanbod zoals ook blijkt uit het distributie planologisch onderzoek.    
 
Uit het Handelsregister (Kamer van Koophandel) blijkt dat het aantal winkels (de niet 
dagelijkse artikelensector) weliswaar beperkt is maar de afgelopen 10 jaar in Huizen wel met 
ca. 20,8 procent is gegroeid. Deze groei blijft achter bij het landelijke gemiddelde maar ten 
aanzien van de regio is het totale aantal winkels in Huizen sneller gegroeid. In vergelijkbare 
steden zijn er bijna 100 winkels meer in de niet- dagelijkse sector en is er ca. 40.000 m2 
meer winkeloppervlak. Zowel qua aantal winkels als qua winkeloppervlak loopt Huizen 
achter. Ook de schaalgrootte van winkels is in Huizen kleiner dan landelijk. De landelijke 
trend van schaalvergroting van winkels (behoudens de vergroting van de diverse 
supermarkten) heeft zich dus niet doorgezet in Huizen. Dit kan te maken hebben met het 
dorpse karakter van Huizen en biedt ook kansen door middel van kleinschaligheid, kwaliteit 
en onderscheidend vermogen.  
  
2.2  Koopkrachtbinding 
De koopkrachtbewegingen van consumenten kunnen bestaan uit drie onderdelen: 
koopkrachtbinding, afvloeiing en toevloeiing. Het geeft de mate van bestedingen in bepaalde 
gebieden aan. Aan de hand van deze gegevens kan onder meer bepaald worden of 
uitbreiding van het winkelvloeroppervlak gewenst is. Het periodiek meten en monitoren van 
deze gegevens maakt het mogelijk om in te spelen op veranderingen.  
 
Dagelijkse sector 
 De dagelijkse artikelensector in Huizen bindt ca. 83% van de Huizense koopkracht;  
 Circa 2% van de Huizense koopkracht vloeit af naar De Balken; 
 Winkelcentrum De Balken zelf bindt vanuit Blaricum ca. 22% van de Blaricumse 

koopkracht. Naar verwachting is deze omzet hoofdzakelijk afkomstig uit de wijk Bijvanck; 
 Vanuit Blaricum vloeit 9% af naar Huizen Centrum en 18% naar winkelcentrum 

Oostermeent; 
 In totaal wordt de huidige koopkrachtbinding in de dagelijkse sector op 90% geraamd (dit 

is iets hoger dan in het DPO uit 2007 aangegeven. De oorzaak is dat destijds de 
koopstromen vanuit Blaricum niet geheel zijn meegenomen); 

 Deze 90% ligt iets onder het gemiddelde voor naar inwonersaantal vergelijkbare 
plaatsen. Dit wordt met name veroorzaakt door de kleinschaligheid van de dagelijkse 
artikelensector en het ontbreken van het discountsupermarktsegment.  
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Niet-dagelijkse sector 
 De niet-dagelijkse artikelensector in Huizen bindt ca. 60% van de Huizense koopkracht. 

Dit betekent dat 60% van de Huizense bevolking zijn niet-dagelijkse aankopen in Huizen 
doet.  

 3% gaat er vanuit Blaricum naar De Balken en ongeveer 30% naar overig Huizen.  
 De totale koopkrachtbinding, met in begrip van De Balken, wordt daarmee geraamd op 

63%. (dit is vrij laag. Plaatsen met een inwonersaantal tussen de 30.000 tot 50.000 
inwoners hebben gemiddeld gezien een koopkrachtbinding niet-dagelijkse artikelensector 
tussen de 65 en 77%). 

 
Op basis van de beschikbare bronnen wordt de toevloeiing van buiten Huizen (inclusief 
Blaricum Bijvanck) in de dagelijkse artikelen sector geraamd op ca. 5% van de totale omzet 
van Huizen. In de niet dagelijkse-sector is de toevloeiing vanuit omliggende plaatsen 
ongeveer 10% als aandeel van de totale omzet. De laatste paar jaar is het economisch 
functioneren van de dagelijkse sector verbeterd. Dit blijkt uit vergelijking van het DPO 2007 
met het DPO 2009. De reden voor deze verbetering/ toename wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door hogere gemiddelde bestedingen per hoofd van de bevolking, totaal ca. 9%. 
Daarnaast is de koopkrachtbinding iets hoger ingeschat.   
 

Benadering economisch functioneren 2009 

 
 
Gezien de ontwikkelingen in Huizen wordt in het DPO 2009 gesteld dat men verwacht dat 
gezien de diverse ontwikkelingen in Huizen de koopkrachtbinding in de dagelijkse sector zal 
toenemen naar ongeveer 95% en in de niet-dagelijksesector naar ongeveer 65%.  
Ook is aangegeven dat gezien de regionale ontwikkelingen er niet veel ruimte is om de 
koopkrachttoevloeiing te laten toenemen. Dit kan alleen als er een sterke (kwalitatieve) 
invulling en branchering van het nieuwe aanbod wordt gerealiseerd. 

 
Benadering economisch functioneren 2015 op basis van verwachte 
bevolkingtoename en aannames ten aanzien van koopstromen.  

 



 

Detailhandelbeleid gemeente Huizen 9 

De hiervoor genoemde bevolkingstoename is gebaseerd op het totale verzorgingsgebied; 
Huizen, het Blaricumse gedeelte van de wijk Bijvanck en de nieuwe wijk Blaricummermeent. 
Nogmaals het is een aanname waarbij ook de stagnerende bouw gezien de recessie een rol 
speelt.  
 
Wel mag de conclusie getrokken worden dat er in de toekomst nog ruimte is voor verdere 
uitbreiding van het winkelaanbod. Het inspelen op de juiste winkels is hierbij van groot 
belang.  
 

 
2.3  Beschrijving detailhandelaanbod in Huizen 
 
2.3.1  Hoofdwinkelcentrum 
Het belangrijkste detailhandelcluster in Huizen is het hoofdwinkelcentrum. Het centrum wordt 
gekenmerkt door een dorps en kleinschalig karakter. Het aanbod in Huizen Centrum is met 
name gericht op het recreatieve winkelen. De dagelijkse artikelensector is beperkt van 
omvang. De full-service supermarkt Albert Heijn is de belangrijkste trekker in de branche 
levensmiddelen en de enige supermarkt. Enkele drogisterijen maken deel uit van de branche 
persoonlijke verzorging. Naar aantal winkels en schaalgrootte is deze branche sterk 
ondervertegenwoordigd en is er ruimte voor uitbreiding. Een van de belangrijkste trekkers in 
de niet-dagelijkse sector is de Hema.  
 
Ondanks dat alle branches in het hoofdwinkelcentrum aanwezig zijn, zijn deze vrijwel over 
de hele breedte ondervertegenwoordigd. Door het huidige detailhandelaanbod en de opbouw 
daarvan is het centrum meer te kenmerken als boodschappencentrum dan als 
winkelcentrum.  
  
Hieronder staat een overzicht van sterk en zwak vertegenwoordigende branches, naar aantal 
winkels en oppervlak in vergelijking met landelijke gemiddelden voor qua inwonertal 
vergelijkbare kernen.  
 
Sterk         
- Huishoudelijke en luxe artikelen  -   Doe-het-zelf 
- Media     -   Bruin- en witgoed 
 
Zwak: 
- Persoonlijke verzorging   -   Hobby 
- Warenhuis     -   Wonen  
- Kleding en mode     
- Schoenen en lederwaren    
- Onvoldoende horeca 
 
In het hoofdwinkelcentrum is 37% van de winkels gefilialiseerd. Dit betekent dat 37% van de 
winkels deel uitmaakt van een ketenbedrijf. Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 
kleine hoofdwinkelcentra (39%). Van het winkelvloeroppervlak is 60% gefilialiseerd. Dit is 
gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. 
 
In 2008 is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de 
Keucheniusstraat. Hierin is onder meer geregeld dat het winkelgebied in het centrum 
verbeterd moet worden en detailhandel moet worden toegevoegd. Dit is noodzakelijk om de 
concurrentie van de omliggende gemeenten aan te kunnen. Een aantrekkelijk centrum biedt 
een grotere overlevingskans voor winkeliers en biedt mogelijkheden voor complementariteit 
tussen ondernemingen afkomstig uit verschillende sectoren. Het plan omvat de uitbreiding 
van circa 8.600 m² winkeloppervlak (7.100 op de begane grond en 1.500 m² op de eerste 
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verdieping) en daarop toegesneden parkeervoorzieningen. Inmiddels worden de plannen 
verder ontwikkeld. 
 
Met betrekking tot betaald parkeren is in de Samenwerkingsovereenkomst bepaald dat 
partijen uitgaan van vrij parkeren in de gedachte parkeerkelder. Wel staat het de gemeente 
vrij te besluiten om een betaald parkeerregime (gemiddelde parkeertarieven van de 
omliggende vergelijkbare gemeenten) in te voeren waarbij als uitgangspunt geldt dat in het 
gehele centrum van Huizen, niet te verstaan het huidige winkelcentrum Oostermeent, een 
identiek parkeerregime en parkeertarief wordt gehanteerd. 
 
In aanvulling op het voorgaande is ook in de Samenwerkingsovereenkomst bepaald dat als 
het detailhandelaanbod in winkelcentrum Oostermeent wordt uitgebreid en deze uitbreiding 
niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dit winkelcentrum geacht wordt deel uit te 
maken van het centrum van Huizen. Hiermee wordt dus de gelijkschakeling van betaald 
parkeren beoogd.  
Daarbuiten staat het de gemeente niet vrij om medewerking aan uitbreidingen te verlenen. 
Deze bepaling is gedurende een periode van vijf jaar gerekend vanaf de ingebruikname van 
de uitbreiding van kracht.  
  
Warenmarkt en standplaatsen 
Om het centrum in combinatie met de aanwezige winkels te verlevendigen wordt er op 
zaterdag op het Oude Raadhuisplein en omgeving de zaterdagmarkt gehouden. Zo’n kleine 
40 ondernemers bemensen dan een kraam. Landelijk wordt deze markt gezien als één van 
de best florerende. Vrijkomende plaatsen zijn dan ook snel weer bezet. Door de weeks is er 
een standplaats beschikbaar die gebruikt wordt voor de verkoop van vis, groente en 
loempia’s afwijkend qua grootte.  
 

 
 

       
    
2.3.2  Wijkcentrum Oostermeent 
Winkelcentrum Oostermeent is medio jaren ’80 gerealiseerd en is ruim van opzet. Door het 
winkelvloeroppervlak, de branchering en de ligging valt Oostermeent binnen de categorie 
wijkwinkelcentra. De loopafstand tussen de winkels is door de pleinen relatief groot. De 
dagelijkse artikelensector omvat met supermarkt Albert Heijn en de Plus twee belangrijke 
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trekkers, echter wel in hetzelfde segment. De Albert Heijn is in 2008 uitgebreid met ca. 300 
m2 winkelvloeroppervlak.  
    

    
 
De filialiseringsgraad van het aantal winkels in de Oostermeent is hoog, ca 45%. Het 
landelijke gemiddelde voor grote wijkwinkelcentra is 34%. Qua winkelvloeroppervlak is de 
filialiseringsgraad 72%. Dit percentage is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde, 
wat op 56% ligt. De hoge filialiseringsgraad wordt met name veroorzaakt door het niet-
dagelijkse aanbod. 
 
Warenmarkt 
Elke dinsdag is er in het winkelcentrum markt. Het gaat dan om maximaal 16 standplaatsen. 
Deze markt draagt bij aan de verlevendiging in het gebied en versterkt het winkelcentrum, 
echter wel in mindere mate dan de markt in het centrum.  
 
2.3.3  Buurtcentrum Holleblok 
Dit winkelcentrum is in 1977 planmatig ontwikkeld en wordt gekenmerkt door een enigszins 
gedateerde uitstraling. De dagelijkse artikelensector bestaat uit de Boni supermarkt en een 
aantal versspeciaalzaken zoals een bakker, een kaasspecialist, een slager, een 
groentewinkel en een slijter. De supermarkt Boni is eind 2008 begin 2009 met ca. 270 m2 
winkelvloeroppervlak uitgebreid. De dagelijkse artikelensector is daarmee vrij compleet te 
noemen. Het niet-dagelijkse aanbod is te vinden in de vorm van een bloemmist, een 
dierenwinkel en een muziekwinkel. In het centrum bevindt zich één standplaats.     
 

      
 
2.3.4  Buurtcentrum Kostmand 
De Kostmand is een planmatig opgezet, deels overdekt winkelcentrum. Het winkelcentrum 
heeft ondanks de recente forse upgrading van de supermarkt C1000, als geheel een matige 
uitstraling en maakt een donkere, verouderde indruk. De dagelijkse artikelensector in De 
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Kostmand is beperkt van omvang. De C1000 is de voornaamste “trekker” in dit centrum en is 
in 2007 met ca. 200 m2 winkelvloeroppervlak uitgebreid. Daarnaast is er een bakker in het 
centrum gevestigd. De dagelijkse artikelensector wordt aangevuld met een kapper, drie 
horecazaken en een dierenkliniek.  
 

      
 
Begin 2008 is voor het gebied Stad en Lande-noord een plan van aanpak opgesteld om te 
komen tot een herstructurering en verbetering in het gebied. De reden voor deze 
maatregelen is het vrijkomen van de school, het kinderdagverblijf en het vertrek van het BP 
station. Bij de eerste oriëntaties is ook gekeken naar de winkels. Bezien wordt of een 
verbetering van het gehele gebied (inclusief de winkels) mogelijk is.  
     
2.3.5  Buurtcentrum Phohi 
Het overdekte winkelcentrum Phohi wordt gekenmerkt door een vrij moderne en verzorgde 
uitstraling. Supermarkt SuperCoop, behorende tot het wat hogere prijssegment (tweeledig: 
“vers” e.d. in een hoger prijssegment dat tevens zichtbaar is in de winkel, daarnaast is er 
binnen dezelfde winkel het prijsvechterdeel met navenante uitstraling) maakt zowel binnen 
als buiten een moderne en geordenende indruk.  
De dagelijkse artikelsector omvat verder een Coop Slijterij en een zelfstandige drogist. 
Levenmiddelenspeciaalzaken (slager, bakker, groenten) ontbreken. De ervaring leert echter 
dat dit soort zaken het op dit verzorgingsniveau steeds lastiger krijgen. Verder is in het 
winkelcentrum een fietsenzaak en tapijtcentrum gevestigd. In het centrum bevindt zich één 
standplaats voor de verkoop van vis. 
 

     
         
2.3.6  Buurtcentrum De Balken 
Winkelcentrum De Balken in het Blaricumse gedeelte van de wijk Bijvanck heeft een paar 
jaar geleden een facelift ondergaan. Dat neemt niet weg dat de uitstraling enigszins 
gedateerd is. Om deze reden wordt nu gewerkt aan een verdere verbetering. De supermarkt 
C1000 is naar moderne maatstaven beperkt van omvang. Naast de C1000 bestaat de 
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dagelijkse artikelensector in De Balken uit twee versspeciaalzaken, te weten een bakkerij en 
een slagerij. Ook zijn er twee horecagelegenheden.   
   

     
 
2.3.7  Nautisch Kwartier Huizen 
Het Nautisch Kwartier Huizen, onderdeel van de Oude Haven, ligt aan de haven rondom de 
Kalkovens. Deze ontwikkeling is met name bedoeld om het gebied achter de Kalkovens een 
kwalitatieve impuls te geven waardoor toerisme en recreatie toenemen. 
 
In het gebied wordt Nautische, Toeristische, Recreatieve Bedrijvigheid (NTRB) mogelijk 
gemaakt. Dit betreft dan 'Kleinschalige en binnen de milieucategorie I en II passende 
bedrijven, dienstverlenende bedrijven en instellingen, die voor wat betreft de 
werkzaamheden en activiteiten verwant zijn aan of gericht zijn op de scheepvaart en/of de 
watersport (waaronder watergebonden detailhandel), het toerisme, de cultuur en de 
recreatie' (hotel, museum, horecavoorzieningen en circa 20 boothuizen). De botterwerf is 
inmiddels gerealiseerd en ook het Nautisch Kwartier Huizen begint vorm te krijgen.  
 
In de met de ontwikkelaars van het Nautisch Kwartier Huizen gesloten Koop- en 
Realiseringsovereenkomst is bepaald dat er 2.258 m2 detailhandel binnen bovengenoemde 
bestemming plaats kan (terugval optie naar kantoor) vinden. Aangezien de diverse functies 
samen (horeca, recreatie en detailhandel) juist zorgen voor versterking zullen deze functies 
passend worden gevarieerd.  
 
De achterliggende reden om juist specifiek NTRB in dit gebied mogelijk te maken en niet 
detailhandel in de breedste zin is gelegen in het onderscheid dat qua detailhandel moet 
worden gemaakt t.o.v. de (andere) winkel gebieden. Onderscheid in detailhandel is met 
name van belang om de sterkte van de bestaande gebieden te behouden en diversiteit in 
detailhandel aanbod te bieden. 
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2.3.8  Bedrijventerrein ‘t Plaveen 
Het bedrijventerrein ’t Plaveen biedt zo’n 61 ha voor werkgelegenheid. Door het vertrek van 
verschillende bedrijven, waaronder Lucent en het terugbrengen van het aantal werknemers 
van 1200 naar 300 medewerkers door BNI is er veel werkgelegenheid verloren gegaan. Om 
nieuwe bedrijvigheid te stimuleren is er een integrale visie voor ’t Plaveen ontwikkeld waar 
woon, zorg, werk en toeristische functies gecombineerd kunnen worden. De algemene 
insteek is om de beschikbaar gekomen ruimte efficiënter te gaan gebruiken zodat er meer 
werkgelegenheid is per m². Deze integrale visie is in februari 2007 gepresenteerd aan het 
gewest om zo draagvlak voor de ontwikkelingen te creëren.   
  
Op bedrijventerrein ’t Plaveen is een aantal locaties in het bestemmingsplan Haven- en 
Industriegebieden, bestemd voor de uitoefening van diverse vormen van volumineuze 
detailhandel. De beschikbare locaties zijn niet allemaal voor volumineuze detailhandel in 
gebruik (zie tekening). Eigenlijk kan gesteld worden dat de locaties die nog niet als 
volumineus in gebruik zijn zich ook minder lenen voor dit gebruik. Het is dan ook de vraag of 
deze locaties voor volumineuze detailhandel geschikt moeten blijven. De zone aan de 
Eemlandweg is met name geschikt. Deze zone zorgt namelijk voor een natuurlijke overgang 
tussen het woon en winkelgebied en de bedrijfszone.  
 
Naast het voorgaande speelt de herinrichting van het Lucent-terrein een belangrijke rol. 
Deze invulling moet tevens in combinatie worden gezien met de Toekomstvisie Huizen. 
Hierin is namelijk bepaald dat er twee kloppende harten (het centrum en het Nautisch 
Kwartier Huizen) zijn die met elkaar verbonden moeten worden. De zone aan de Havenstraat 
leent zich naar onze mening voor volumineuze detailhandel. De Lidl kan als aanvullende 
trekker in het discounters segment worden gezien, maar is in het geheel van 
detailhandellocaties een bewuste uitzondering die passend is in de gemeentelijke visie.  
 
De invulling van het Lucent-terrein en mogelijkerwijs ook de zone van de Havenstraat aan de 
kant van BNI zal zorgen voor het wel of niet slagen van deze verbinding. Het slagen van 
deze verbinding, waardoor de twee kloppende harten met elkaar verbonden worden, moet  
leiden tot een onderlinge versterking van de detailhandel.  
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2.3.9  Overig detailhandelaanbod 
Naast de diverse centra, het bedrijventerrein en het Nautisch Kwartier Huizen is er in Huizen 
op verschillende plaatsen kleinschalige detailhandel in wijken, buurten, en straten die naar 
een centrum leiden aanwezig. Enerzijds gaat het hier om detailhandel/ winkels die van 
oudsher aanwezig zijn en anderzijds gaat het om detailhandel die mogelijk is gemaakt in 
straten die naar een centrum leiden.  
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2.4 Locale en regionale plannen en initiatieven 
Om een goed beeld te krijgen van locale en regionale ontwikkelingen is onderstaand 
overzicht opgesteld. De regionale ontwikkelingen zijn in beeld gebracht na gesprekken met 
de diverse beleidsambtenaren van de gemeenten. Wanneer de hierna genoemde 
ontwikkelingen worden uitgevoerd is veelal afhankelijk van de planvorming.  
 

Locaal 
 De verwachting is dat de Lidl supermarkt aan de Havenstraat in 2011 haar deuren zal 

openen. Het gaat hier om ca. 1.200 m2 wvo en 1.500 m2 bvo;  
 Bij de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum Huizen gaat het om een uitbreiding van  

circa 8.600 m² wvo (7.100 op de begane grond en 1.500 m² op de eerste verdieping) en 
daarop toegesneden parkeervoorzieningen. Het streven is erop gericht deze ontwikkeling 
voor 2014 van de grond te krijgen;  

 Bij het Nautisch Kwartier Huizen is de mogelijkheid aanwezig om Nautisch Gerelateerde 
Detailhandel te creëren. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om 2.258 m2 in deze 
specifieke detailhandelbestemming;  

 
Regio  
Hilversum 

 In Hilversum heeft een aantal ontwikkelingen recentelijk plaatsgevonden. Zo is de 
Gooische Brink in het centrum van Hilversum herontwikkeld. Daar zijn nu o.a. een H&M, 
Adidas, Levi’s en Bandolera gevestigd; 

 De Zara heeft een vestiging van bijna 1.000 m2 wvo geopend in winkelcentrum 
Hilversum; 

 Winkelcentrum Kerkelanden in Hilversum wordt herontwikkeld en uitgebreid door 
Blauwhoed. De gemeente heeft daarvoor randvoorwaarden opgesteld, aan de 4.000 m2 
wvo die er nu is in het winkelcentrum mag niet meer dan 1.350 m2 winkelruimte worden 
toegevoegd. Deze ruimte zal waarschijnlijk voornamelijk door de supermarkt Lidl en 
Albert Heijn opgevuld worden; 

 Centrum Hilversum met de planontwikkeling Langgewenst. De nieuwbouw van een 
bioscoop en woningen is hard, de realisatie van een parkeergarage en winkelaanbod is 
zacht. Het gaat om 4.600 m2 bvo GDV en 1.200 m2 bvo supermarkt; 

 Gijsbrecht met de planontwikkeling Zuiderkerk. Het oorspronkelijke plan (supermarkt, 
woningen en parkeergarage) is niet haalbaar gebleken. De gemeente heroriënteert zich 
op dit moment op een in technische en financiële zin haalbaar plan; 

 Winkelcentrum Kerkelanden met uitbreidingsplannen. De oorspronkelijke 
randvoorwaarden gingen uit van ca. 1.350 m2 bvo aan uitbreidingsplannen voor 
detailhandel. Het plan bleek niet haalbaar. Op dit moment worden de mogelijkheden voor 
een ander plan bekeken.  

 
Bussum 

 Momenteel wordt voor de locaties van Scapino en de Nieuwe Brink onderzocht wat de 
uitbreidingsbehoefte voor detailhandel voor dit deel is. Het meest actuele plan (van 
project ‘Nieuwe Brink - Scapino’) geeft aan ca. 5.000 m2 wvo extra (detailhandel).  
Dit plan is echter vanuit de gemeenteraad ter heroverweging bij het college teruggelegd. 
Nieuwe besluitvorming hierover kan (pas) eind 2010 / begin 2011 worden verwacht. 
 
Naarden 

 In Naarden zijn geen grote detailhandelontwikkelingen. Wel dient gemeld te worden dat 
Naarden een specifieke bestemmingsplantechnische regeling voor internetwinkels op het 
bedrijventerrein heeft. Daarin is bepaald dat internetverkoop is toegestaan, met dien 
verstande dat minimaal 80% van het pand gebruikt wordt voor de opslag van producten. 
Aanvullend is bepaald dat minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein per 125 m2 
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bedrijfsvloeroppervlak noodzakelijk is, waarbij parkeren onder en op de bebouwing is 
toegestaan; 

 
Weesp 

 In Weesp spelen diverse detailhandelontwikkelingen. Onder andere worden plannen 
uitgewerkt om te kijken of herontwikkeling van het buurtcentrum Hogewey haalbaar is. 
Nog onduidelijk is welke specifieke consequenties dit heeft voor de hoeveelheid 
detailhandel in dit centrum. Ook komt de huidige locatie in het centrum van de 
brandweerkazerne vrij. Hier zal mogelijk detailhandel worden toegevoegd.  

 
Wijdemeren  

 In Wijdemeren wordt gedacht aan de realisering van een nieuw dorpscentrum. Daarbij 
zal vermoedelijk ook het detailhandelaanbod worden vergroot. De specifieke 
consequenties moeten nog duidelijk worden.  

 
 Blaricum Eemnes Laren 

Winkelcentrum De Balken in de Bijvanck wordt mogelijk gesloopt en op dezelfde locatie 
opgebouwd. Verdere planvorming en eventuele realisatietermijnen zijn niet bekend.  
 

 Muiden  
Geen detailhandelontwikkelingen bekend.  
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3.   Huidige beleidskaders 
 
 

3.1  Huidig beleid 
Tot op heden was er in Huizen geen detailhandelbeleid waarin de kaders zijn vastgelegd. 
Wel zijn er gemeentelijke uitgangspunten, met name vanuit ruimtelijke ordeningsoogpunt. 
Eén van deze uitgangspunten is dat detailhandel moet plaatsvinden in of nabij winkelcentra 
en niet op een bedrijventerrein. Niet alle vormen van detailhandel zijn echter mogelijk in een 
winkelcentrum, te weten de zogenaamde volumineuze detailhandel (auto’s. caravans, 
tuininrichting, keukens sanitair etc.).  
 
Zoals in het hoofdstuk hiervoor aangegeven is in het bestemmingsplan Haven- en 
Industriegebieden een gedeelte van het bedrijventerrein ’t Plaveen positief bestemd voor de 
uitoefening van diverse vormen van volumineuze detailhandel. Binnen dit gedeelte is een 
aantal locaties aanwezig waar volumineuze detailhandel uitgeoefend wordt. Het criterium 
hierbij is “volumineuze” detailhandel, hetgeen betekent dat reguliere detailhandel op het 
bedrijventerrein door de gemeente tegengegaan wordt. 
 
In de praktijk blijkt evenwel dat de grens tussen volumineuze detailhandel en reguliere 
detailhandel wat vervaagt, de zogenaamde branchevervaging. Dit noopt in de regel tot 
overleg met het betreffende bedrijf en het maken van nadere afspraken. Dit leidt soms tot 
ofwel het staken van bepaalde activiteiten dan wel het opnemen van een zogenaamde 
“assortimentslijst”, zijnde een lijst van producten die verkocht mogen worden. De voorwaarde 
is vaak dat het ondergeschikt moet zijn aan de volumineuze activiteit.  
 
Ook is recent gebleken dat er steeds meer verzoeken komen om winkels te vestigen op het 
bedrijventerrein. Als argument voor deze verzoeken wordt vaak aangedragen dat de activiteit 
niet passend is in een winkelgebied (denk bij een muziekwinkel aan de mogelijke 
geluidshinder) en er in het winkelgebied onvoldoende ruimte is om verder te groeien. 
Daarnaast zal ook de goedkopere grondprijs op het bedrijventerrein een rol spelen.  
Indien een verzoek bij de gemeente wordt ingediend is het bestemmingsplan voor de 
toetsing leidend. Vaak gaat het om de verkoop van producten die niet duidelijk binnen of 
buiten het volumineuze segment valt te plaatsen. Het gaat hier dan ook om maatwerk.  
 
In dergelijke gevallen wordt getoetst op de volgende punten: 
 is het een activiteit die niet gewenst is in winkelgebieden mede vanuit de 

grootschaligheid dan wel aard van de activiteit; 
 gaat het vestigen van een dergelijk bedrijf op het bedrijventerrein ten koste van de 

bestaande detailhandelstructuur (aantonen door DPO); 
 is de activiteit passend binnen het bestemmingsplan. 
 
 
3.2  Beleidskaders provinciaal en regionaal 
 
3.2.1  Provinciaal  
De provincie Noord-Holland heeft een positieve grondhouding voor nieuwe ontwikkelingen, 
innovatieve concepten, schaalvergroting, enzovoort, die versterkend kunnen zijn voor 
detailhandelstructuur in het algemeen, en kunnen bijdragen aan de vitaliteit en 
aantrekkingskracht. 
 
De provincie heeft zich op het standpunt gesteld dat nieuwe detailhandelontwikkelingen of 
uitbreidingen niet mogen leiden tot ernstige verstoring en duurzame ontwrichting van de 
bestaande winkelstructuur in de regio. De verdere ontwikkeling, en daarmee versterking, van 
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de bestaande hoofdwinkelgebieden (de stadscentra, de grootschalige, perifere locaties, en 
bijzondere kleinere centra) heeft prioriteit. Ook is aangegeven dat detailhandelontwikkelingen 
groter dan 1.500 m2 vloeroppervlak (buiten bestaande winkelcentra) en groter dan 5.000 m2 
vloeroppervlak (binnen bestaande centra) regionaal afgestemd moeten worden. In bijlage 2 
zijn de kernpunten uitgeschreven. De uitgangspunten van dit provinciaal beleid zijn in lijn met 
onderliggend detailhandelbeleid.   
 
3.2.2  Regionaal  
In de raadsvergadering van 18 juni 2007 is de door ECORYS-Vastgoed in opdracht van de 
Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en het Gewest Gooi en Vechtstreek regionale 
retailstructuurvisie vastgesteld. De visie geeft richtlijnen om tot een afstemming te komen op 
hoofdlijnen van ontwikkelingen in de detailhandel. Het gaat hierbij om nieuwe  
detailhandelontwikkelingen met een omvang groter dan 1.500 m2 wvo dan wel een 
uitbreiding van de centrumgebieden met een omvang groter dan 5.000 m2 wvo  
Deze afstemming moet zodanig plaatsvinden dat zowel op gemeentelijk niveau als in 
samenhang met de regio een zo goed mogelijke detailhandelstructuur ontstaat. Dit sluit aan 
bij het provinciale beleid. De ontwikkelingen in deze gemeente die aan dit criterium voldoen 
zijn afgestemd.  
 
In de regio Gooi- en Eemland ligt de prioriteit in eerste instantie bij het behoud, en zo 
mogelijk, een versterking van de bestaande structuur. Dit betekent niet dat de regio Gooi- 
en Eemland direct de concurrentie wil aangaan met de omliggende grootstedelijke regio’s 
en het grootschalige aanbod aldaar. Wel wordt gestreefd naar het behoud van de 
bestaande verzorgingspositie van de bestaande winkelgebieden en dient voorkomen te 
worden dat er te veel koopkracht naar buiten de regio afvloeit. Dit geldt onder andere 
voor de regionaal verzorgende centra; deze dienen zoveel mogelijk hun regionale 
aantrekkingskracht te behouden.  
 
Voor de kleinere centra en de voorzieningen in de wijk- en buurtcentra en de kleinere 
gemeenten wordt gestreefd naar een goed woon- en leefklimaat met een daarop afgestemd 
voorzieningenpakket. Daarnaast is er de wens om in te spelen op de dynamiek in de 
detailhandel. Het gaat hier bijvoorbeeld om de komst van nieuwe grootschalige retailformules 
op locaties buiten traditionele winkelstructuur en de verdere ontwikkeling van bestaande en 
eventueel nieuwe PDV/GDV locaties en de komst van traffic-locaties. Het uitgangspunt 
hierbij is dat nieuwe ontwikkelingen alleen bij toegevoegde waarde worden toegestaan en 
dat deze niet mogen leiden tot een ontwrichting van de bestaande retailstructuur. Het 
faciliteren van dergelijke ontwikkelingen dient zorgvuldig te worden afgewogen. Per initiatief 
zal deze afweging steeds opnieuw moeten worden gemaakt.  
 
In bijlage 3 zijn de uitgangspunten van de visie, waarover afstemming dient plaats te vinden 
met daarbij het toetsingskader opgenomen.  
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4.   Trends  
 
 

Bij ontwikkelingen in de detailhandelstructuur is het van belang om te kijken naar  
landelijke trends. Dit is niet alleen van belang voor de gemeente maar ook voor  
ondernemers. Indien namelijk te laat of niet wordt ingespeeld op trends kan dit leiden tot  
achterstand en verstoring van de bestaande detailhandelstructuur. Bepaalde trends/  
ontwikkelingen kunnen echter niet voorkomen worden maar wellicht wel gereguleerd. Denk  
daarbij aan de opkomst van internetverkoop.   
 
De volgende trends worden gesignaleerd: 
 
4.1  Schaalvergroting 
Ruimtelijke schaalvergroting is een trend die zich in alle branches blijft voortzetten, zowel in  
traditionele centra als op perifere locaties. Diverse expansieve winkelformules zijn op zoek  
naar grotere winkelobjecten in centrumgebieden.  
 
4.2  Grenzen bestaan niet meer 
Activiteitenpatronen van mensen zijn meer divers geworden, bestrijken steeds meer 
locaties en spelen zich af op hogere geografische schaalniveaus. Een aantal activiteiten 
of voorzieningen wordt bijvoorbeeld bezocht in de eigen wijk vanwege het 
gemak, de nabijheid en de bekendheid. Andere activiteiten worden buiten de directe 
woonomgeving, in de binnenstad, op stadsrandlocaties of zelfs in andere steden bezocht. 
Afstand wordt hierbij steeds minder belangrijk, terwijl het belang van een locatie als 
ontmoetingsplaats waar ‘iets te beleven valt’ verder toeneemt. Een consument reist niet 
verder om hetzelfde te ervaren, maar juist om iets nieuws mee te maken.  
 
4.3  Discountformules 
Een belangrijke ontwikkeling in de detailhandel is de opkomst van de discounter. Diverse  
(vaak grootschalige) winkels richten zich op de verkoop van onder meer levensmiddelen en  
kleding. Formules in het prijsvriendelijke segment zijn niet nieuw en er zullen de komende  
jaren nog verschillende bijkomen.  
 
4.4  Binnenstad versus perifere locaties 
De drang van bedrijven/ detailhandel om buiten de reguliere winkelcentra te vestigen neemt  
toe. De reden hiervoor is dat er vaak veel winkelvloeroppervlak kan worden gerealiseerd  
tegen lage huurprijzen. Dit werkt wel (vaak) oneerlijke concurrentie met de diverse  
winkelcentra in de hand. Ook zijn de traditionele product- en branchegrenzen op  
perifere/volumineuze locaties geleidelijk aan het vervagen (branchevervaging zie hierna). 
 
4.5   Internet  
Een van de grootste effecten op de detailhandel(structuur) is de opkomst van het internet.  
De verkoop via internet heeft een deel van de verkoop van de gevestigde detailhandel  
overgenomen. Het internet is vooral sterk in probleemloze en emotieloze goederen, van  
uniforme kwaliteit (boeken, cd’s, elektronische producten, reizen e.d.).  
 
Op dit moment neemt Nederland een koppositie in op het gebied van internetaankopen. De 
verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de (nabije) toekomst gaat voortzetten, dit is dan 
ook een gegeven!.  
 
De belangrijke ontwikkeling  zal naar verwachting aanzienlijke veranderingen met zich mee 
brengen in retailland. De verwachting is dat het aantal non-foodbestedingen via internet zal 
stijgen van 3,4% tot 8,5% in 2012.  
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Als gevolg van het toenemende internetgebruik verwacht het bureau Jones Lang Lasalle 
(onderzoek Retail Market speciaal 2009) dat de behoefte aan fysieke winkelruimte in de 
Nederlandse binnensteden de komende vijf jaar met maar liefst 7 tot 9% gaat afnemen. Veel 
winkels moeten concurreren met de 24 uursmogelijkheden van internet. Alleen voor 
specifieke producten, zoals kleding en verse producten, is deze concurrentie (nog) van 
ondergeschikt belang. Belangrijk hier is dat de huidige 24uurseconomie internet verkoop in 
de hand werkt. Op het moment dat men minder tijd heeft of winkels zijn gesloten (zondag 
dicht) kan men altijd op het internet terecht. Dit brengt tevens de discussie over de 
zondagsopenstelling met zich mee (zie het punt hierna).  
 
Ondernemers die hun producten alleen via het internet verkopen, worden in het 
Handelregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de bedrijfsindeling 
‘postorderbedrijven’. Nederland telde in 2006 ruim 7.200 postorderbedrijven. Dit is in 
vergelijking met 2007 liefst 43% hoger. Ook in de jaren daarvoor is het aantal 
postorderbedrijven sterk toegenomen.  

 
Door de Kamer van Koophandel wordt in hun rapport “toename internetverkoop in Gooi-, 
Eem- en Flevoland Betekenis voor detailhandel en bestemmingsplannen nov 2007” 
geconcludeerd dat: 
 

 Detailhandel via internet niet ruimtelijke relevant is, tenzij in het geval van een 
woonhuis de opslag en distributiefuncties zodanig vormen aannemen, dat er geen 
sprake meer is van ondergeschiktheid aan de woonfunctie. 

 Wanneer internetverkoop aan consumenten wordt gecombineerd met een 
afhaalfunctie en het ter plaatse tonen en afrekenen van goederen is zowel voor 
bedrijfslocaties, als woonbestemmingen sprake van detailhandel en daarmee ook 
strijdigheid met de vigerende bestemming, uitgaande van de gebruikelijke 
begripsomschrijving voor woon- c.q. bedrijfsfuncties. 

 Het verdedigbaar is dat detailhandel via internet niet ruimtelijk relevant is, wanneer de 
transactie via internet tot stand komt en de goederen ter plaatse kunnen worden 
afgehaald, mits in het geval van een woonhuis deze afhaalfunctie qua aard en 
omvang past binnen de woonfunctie, zoals omschreven in het vigerende 
bestemmingsplan, hieraan ondergeschikt is en mits er geen sprake is van een 
toonzaal. En mits in het geval van een internetwinkel op een bedrijventerrein de 
afhaalfunctie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie.   

 
Bovenvermelde ontwikkeling geeft te meer aanleiding om de winkelcentra aantrekkelijk te 
maken en te houden. Met name geldt dit voor het centrum van Huizen (HWC). Met een 
substantiële toename van m2 winkelruimte en het aantrekkelijker maken ervan wordt mede 
tegenwicht geboden aan de trend van internetverkoop (zie ook 5.1.5 en 5.1.7). Voorgaande 
wordt tevens ondersteund door de dpo’s. 
 
4.6 Zondagopenstelling 
Consumenten raken er steeds meer aan gewend om ook op zondag de dagelijkse 
boodschappen te doen. In grote steden gaat dit zelfs verder en zijn ook diverse winkels voor 
niet- dagelijkse boodschappen open. De behoefte aan de zondagopenstelling heeft ook te 
maken met de 24uurseconomie. Vooral supermarkten hebben de wens om langer open te 
gaan dan wel op zondag gedurende een beperkt aantal uren open te zijn.  
 
4.7  Profileren van een winkelgebied 
Steeds vaker zijn winkelcentra kopieën van elkaar. De diverse winkelmixen zijn dan ook vaak 
gelijk. Om een winkelcentrum goed te laten functioneren is het van belang om te weten wie 
de doelgroep is. Dit wordt ook geconcludeerd in het rapport ‘Retail Market Special 2009’ van 
Jones Lang Lasall. Hierin is aangegeven dat een winkelgebied dat het DNA van een stad 
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uitstraalt en specifiek inspeelt op de wensen en behoeften van consumenten in het 
verzorgingsgebied, veel grotere kansen heeft om succesvol te zijn. Het eigen karakter en 
onderscheidend vermogen zijn hierbij belangrijke factoren. Ook neemt de behoefte aan 
speciaalzaken hierdoor juist toe.  
 
 
De juiste mix van retail en leisure in winkelgebieden leidt tot synergie: 

 Vergroting van het verzorgingsgebied. 
 Verlenging van de verblijfsduur en hogere bestedingen per bezoek. 
 Betere afstemming van het gebied op de gewenste doelgroep. 
 Vergroting van de aantrekkingskracht van het gebied. 
 Versterking van het imago en 
 Herhalingsbezoek. 

 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integratie van horeca bij een winkel.  
 
Tevens blijkt dat consumenten het belangrijk vinden dat er activiteiten zijn. Markten 
scoren het hoogst (37%), vervolgens activiteiten voor kinderen (24%), gevolgd door 
muziek (18%) en activiteiten tijdens feestdagen (16%). Samen bieden ze een belangrijke 
bijdrage aan de veelkleurigheid van winkelgebieden. Uit onderzoeken is gebleken dat er 
een positieve, lange termijn synergie bestaat tussen dit soort festiviteiten en de 
economische effecten ervan op winkelgebieden. Belangrijk voor consumenten zijn 
‘sfeerversterkende activiteiten’ die grotendeel gratis worden aangeboden en plaatsvinden 
op straten of pleinen in de open lucht. Het feit dat een bezoek aan de binnenstad geen 
entreegeld kost (of gratis parkeren) werkt drempelverlagend en is een belangrijke pré ten 
opzichte van de attractieparken als vrijetijdsbestemming.  
 
Branding en citymarketing 
Het profileren van een winkelgebied kan onder meer plaatsvinden door middel van branding. 
Branding kan gezien worden als positioneren of wel het innemen van een onderscheidende 
positie. Zoals eerder aangegeven kunnen consumenten op basis van het verschil in onder 
andere bereikbaarheid, afstand, parkeermogelijkheden, parkeerkosten, aanbod, uitstraling 
en sfeer kiezen in (of buiten) een regio voor het winkelgebied dat hen het meeste 
aanspreekt. Klanten worden steeds mobieler en bezoeken het centrum wat hun aanspreekt. 
Alle winkelgebieden ‘vechten’ om de gunst van de klant.  
 
Wijk en buurtcentra hebben hier minder mee te maken dan hoofdwinkelcentra aangezien 
deze veelal geen bovenlokale functie willen hebben. Branding is één van de mogelijkheden 
te samen met citymarketing om tot versterking van een bepaald gebied te komen. Bij het 
branden van een binnenstad gaat het om het geheel en om een geïntegreerde aanpak.  
 
4.8  Branchering  
Branchering wil zeggen dat alle aangeboden producten worden onderverdeeld in 
productgroepen, de branches. Aan deze branches worden vervolgens beperkingen gesteld. 
Dit kan plaatsvinden doormiddel van het maken van privaatrechtelijke afspraken en 
inmiddels ook door het maken van publiekrechtelijke afspraken.   
 
Branchering kan verdeeld worden in drie groepen: 

1. een bedrijf gaat naast zijn eigen assortiment een neven assortiment voeren, vaak een 
afgeleide van het bestaande assortiment (de videotheek die ook spelcomputers gaat 
verkopen); 

2. een bedrijf dat producten verkoopt die ondergeschikt zijn aan het hoofdproduct (de 
benzinepomp die ook boeken een snoep verkoopt); 
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3. een bedrijf dat producten verkoopt die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering (de 
beddengroothandel die eens in de zoveel tijd matrassen verkoopt).  

 
Publiekrechtelijk brancheren 
Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. In de Wro 
en in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) wordt de mogelijkheid geboden expliciet 
branchering in bestemmingsregels op te nemen.  
Er moet dan natuurlijk wel sprake zijn van ruimtelijke relevantie. Deze ruimtelijke relevantie 
kan onder andere worden onderbouwd door middel van een (detailhandel)structuurvisie. In 
deze structuurvisie zullen bepaalde gebieden worden aangewezen met daarbij behorende 
brancheprofielen. Het ligt voor de hand om hierin branches te kiezen die betrekking hebben 
op mobiliteit, recreatie en woning- en tuininrichting. Ander keuzen, onderbouwd op basis van 
de structuurvisie, zijn ook mogelijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan de geplande Lidl (discount 
supermarkt) op het Lucent-terrein. Hierbij is het niet verstandig de branches te “eng” te 
omschrijven (bijv. bakker, slager, kruidenier etc.) omdat daardoor de markt zijn werk niet 
meer kan doen. 
 
Het binnen een detailhandelbestemming mogelijk maken van onderscheid naar branche is 
slechts aanvaardbaar indien dit onderscheid nodig is uit een oogpunt van goede ruimtelijke 
ordening. Een regulering over concurrentieverhoudingen dan wel een bescherming van de 
marktpositie past dus niet. Het gaat hier dus om distributieplanologie. Een planologische 
noodzaak voor een nadere differentiatie dan wel aanvaardbare redenen voor branchering 
kunnen zijn: 
 

1. het voorkomen van een duurzame verstoring en/of ontwrichting in de 
verzorgingsstructuur van het winkelgebied; 

 
2. het voorkomen van ongewenste verkeersstromen; 

 
3. de verschillen in ruimtelijke impact (aard, omvang en schaal van de voorziening) 

 
Privaatrechtelijk brancheren 
In Huizen is branchering op veel plekken tot stand gekomen door bij de ontwikkeling/verkoop 
van (gemeente)grond afspraken te maken over de te vestigen branches/ functies. Deze 
afspraken worden dan vaak vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten en/of koop- en 
realiseringsovereenkomsten. Voorbeelden daarvan zijn het Nautisch Kwartier Huizen 
(nautisch gerelateerde detailhandel dat ook bestemmingsplantechnisch is geregeld), het 
Hoofdwinkelcentrum (8.600 m2 winkeloppervlak waaronder een supermarkt in een 
aanvullend –discount– segment) bedrijfsverzamelgebouw het Bastion (kleinschalige 
bedrijfsmatige functies) en complex Plein 2000 (bibliotheek, theater, bioscoop, grand café 
etc.). 
 
Naast de privaatrechtelijke mogelijkheden bestaat er dus de mogelijkheid om te brancheren 
door middel van het publiekrecht, zoals hiervoor genoemd. 
 
4.9  Branchevervaging 
Bouwmarkten verkopen fietsen, supermarkten verkopen computers, drogisterijen verkopen  
audioapparatuur; allemaal voorbeelden van detaillisten die buiten hun kernactiviteiten  
(branche) treden om te proberen hogere omzet te genereren. Branches worden dan ook  
steeds diffuser en beoordeeld moet worden of dit voor de markt verstorend werkt en of het  
mogelijk is om daar iets aan te doen.  
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5.   Onze toekomst 2010 - 2020 
 
 
Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat verschillende aspecten van belang zijn voor een  
kwalitatief goed functionerende detailhandelstructuur. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er volgens de  
distributieplanologische onderzoeken uit 2007 en 2009 ruimte is voor uitbreiding van het  
aantal m2 detailhandel. Van belang hierbij is wel om te kijken hoe deze ruimte het best kan  
worden ingevuld. Het op een juiste manier inspelen op de trends, zoals in hoofdstuk 4 is  
beschreven, is daarbij van belang. Daarnaast is het moment waarop de ruimte wordt benut  
van belang. Dit laatste wordt veelal ook door marktwerking bepaald.  
Indien de aanwezige ruimte niet op een juiste manier wordt benut zal of kan dit leiden tot  
achterstand en verslechtering van de detailhandelstructuur.   
 
Om de detailhandelstructuur goed te laten functioneren zijn fysieke elementen, min of meer  
de aankleding van het gebied, en de functies, bijv. horeca, een warenmarkt of een  
evenement van belang. Deze aspecten moeten zorgen voor de verlevendiging en verlenging  
van de verblijfsduur. Ook de sociale veiligheid speelt nu en naar de toekomst toe een steeds  
belangrijkere rol in onze samenleving.   
 
Onze toekomst is dan ook enerzijds gericht op het versterken van de detailhandelstructuur 
door middel van versterking en uitbreiding van het aanbod waarbij met name ingespeeld 
wordt op kwaliteit en onderscheidend vermogen. Anderzijds zal behoudend worden 
omgesprongen met de wijk- en buurtcentra en het bedrijventerrein. Kwalitatieve en/of 
maatregelen die de leefbaarheid moeten verbeteren zijn daar dan ook meer op zijn plaats.  

 
 

5.1  Trends en onze toekomst 
 
5.1.1  Schaalvergroting 
De trend van schaalvergroting heeft zich behalve dan bij de supermarkten die in 
verschillende centra vergroot zijn tot nu toe niet echt in Huizen doorgezet. De verwachting is 
ook niet dat deze ontwikkeling zich in grote mate in Huizen gaat voordoen, dit past ook niet 
echt bij de schaal van Huizen.   
 
5.1.2  Grenzen bestaan niet meer 
Steeds vaker wordt geconstateerd dat mensen meer bereid zijn om iets verder te reizen voor 
iets anders of nieuws. Daarnaast speelt de beperkte tijd die mensen hebben om te shoppen 
ook een rol. Dit betekent dat als je mensen als gemeente wilt trekken, profileren en 
onderscheidend vermogen van belang zijn. Deze trend heeft dus een sterke koppeling met 
de trend profileren van een winkelgebied en internetverkoop en is voor de gemeente een 
belangrijk aandachtspunt.  
 
5.1.3  Discountformules 
Discountformules zijn steeds meer in opkomst. Lidl is zo’n discounter. In Huizen heeft deze 
trend zich nog niet echt doorgezet. Wel wordt verwacht dat er meer discounters komen.  
Bij de ontwikkeling van de Keucheniusstraat is nog ruimte voor een dergelijke discounter. 
Een juiste mix van discountformules werkt versterkend voor de markt. Uiteraard dient 
voorkomen te worden dat de markt verstoord wordt. Er is echter ook sprake van 
marktwerking. Eventueel zou branchering als instrument gebruikt kunnen worden om hierin 
te sturen. Vooralsnog wordt dit, behalve dan bij de Lidl op het bedrijventerrein, echter niet 
nodig geacht.  
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5.1.4  Binnenstad versus perifere locaties 
In Huizen wordt de drang van winkels die wensen te verplaatsen naar het bedrijventerrein 
steeds groter. Dit is een ontwikkeling die tegengegaan moet worden aangezien het oneerlijke 
concurrentie in de hand werkt. Daarnaast zorgt het voor verzwakking van de 
detailhandelstructuur in het centrum. Er zijn echter ook winkels die gezien de milieueffecten 
en/of eventuele overlast beter passend zouden zijn in een overgangsgebied. In die gevallen 
kan met een goede onderbouwing gekozen worden voor de vestiging in een dergelijk gebied. 
Wel is het hierbij van belang dat het assortiment gelijk kan worden gesteld aan het 
volumineuze segment.  
 
5.1.5   Internet  
De ontwikkeling van het internet is nog steeds in volle gang. De producten die via het 
internet worden verkocht worden steeds diverser. Dit zorgt voor een zekere druk op de 
bestaande detailhandelstructuur. Het is echter wel een ontwikkeling die niet voorkomen kan 
worden. Een ondernemer zal er dan ook goed aan doen de mogelijkheden die het internet 
met zich meebrengt in zijn of haar voordeel te gebruiken. Om de toeloop naar de centra op 
peil te houden moet de aantrekkelijkheid worden vergroot (bijv. door verlevendiging, extra 
kwaliteiten, profileren etc.) zodat mensen blijven komen. Mede om die reden is het van 
belang het centrum van Huizen door te ontwikkelen van boodschappencentrum naar 
volwaardig winkelcentrum. 
   
De Kamer van Koophandel geeft aan dat bij internetdetailhandel in de woonwijk of op 
bedrijventerreinen gelet moet worden op de volgende aspecten:  
 
1. Het ter plaatse tonen en aanbieden van goederen is niet toegestaan in gebieden zonder 

detailhandelbestemming.  
2. Een afhaalfunctie, gecombineerd met opslag en distributie, maar zonder toonzaalfunctie 

is onder voorwaarden verdedigbaar, afhankelijk van de bepalingen in het 
bestemmingsplan.  

Tevens geeft de Kamer van Koophandel aan dat in nieuwe bestemmingsplannen voor 
bedrijventerreinen de afhaalfunctie onder een ontheffingsprocedure kan vallen.  
 
Zoals hiervoor omschreven neemt de verkoop van producten via het internet toe. Daarnaast 
wordt de drang van winkels die wensen te verplaatsen naar het bedrijventerrein steeds 
groter. In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe daar momenteel mee wordt omgegaan.  
 
Feitelijk kan internet verkoop op verschillende manieren plaatsvinden: 
 
1. Goederen worden besteld en betaald via internet en ze worden vervolgens thuisbezorgd. 

Toegespitst op een bedrijfsbestemming, zouden de goederen dan worden opgeslagen in 
een bedrijfsgebouw van waaruit ze gedistribueerd worden; 

2. Goederen worden besteld en betaald via internet en worden vervolgens afgehaald. 
Toegespitst op een bedrijfsbestemming, zouden de goederen dan in een bedrijfspand 
worden opgeslagen en daar ook worden opgehaald door particulieren; 

3. Goederen worden besteld via internet en vervolgens ter plaatse betaald en afgehaald. 
Toegespitst op de bedrijfsbestemming zouden de goederen dan in een bedrijfspand 
worden opgeslagen, waar ze vervolgens worden betaald en opgehaald door 
particulieren; 

 
Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(AbRS) van 15 februari 2006 kan worden geconcludeerd dat voor zover 
detailhandelactiviteiten, die vanaf een perceel louter via het internet verlopen en geen 
ruimtelijke uitstraling hebben om die reden niet strijdig zijn met het vigerende 
bestemmingsplan.  
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Dit wordt anders als combinaties worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld het ter plekke 
kunnen afrekenen, het tonen van goederen ter plaatse (showroom) of afhaalmogelijkheden.  
De ondergeschiktheid van het voorgaande speelt daarbij echter wel een belangrijk rol (zie 
hierna). Door internetverkoop te combineren met een afhaalpunt, waar ook goederen 
getoond en afgerekend kunnen worden, krijgen een woon- en bedrijfsfunctie feitelijk een 
winkelfunctie.  
  
Bedrijventerreinen 
Aangezien internetverkoop een tendens is die niet tegengegaan kan worden is het een 
kwestie van reguleren en beheren. Dus, wat moet mogelijk zijn of niet en zo niet valt dat te 
handhaven.  
 
Detailhandel is binnen de bedrijfsbestemming uitgesloten. De definitie van detailhandel, in 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Haven en Bedrijventerreinen, is: 
 
    detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop),  
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen  
kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de  
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  

 
De ruimtelijke relevantie van het uitsluiten van detailhandel op bedrijventerreinen richt zich 
met name op: het beschikbaar houden van voldoende ruimte voor echte bedrijven (vanuit 
milieuoogpunt is het van belang dat hier terreinen voor beschikbaar blijven), het voorkomen 
van ontwrichting van winkelcentra en ook het voorkomen van een grote 
verkeersaantrekkende werking (verkeersafhandeling, parkeren) op bedrijventerreinen.  
 
Op grond van het huidige bestemmingsplan is het reeds mogelijk om een internetwinkel te 
beginnen op het bedrijventerrein. Daarbij moet het dan echter wel gaan om bijv. de opslag 
van goederen, eventueel kantoor en het distribueren van goederen (zie punt 1 vorige blz.. 
onderaan). Detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consumenten, ter plaatse afhalen en 
afrekenen en het tonen van de verkoopwaar) moet immers verkomen worden) mogen niet 
plaatsvinden. 
 
Het sec afhalen van goederen, zolang dit ondergeschikt is aan de hoofdfunctie zijnde het 
distribueren van goederen (geen ruimtelijke effecten of ruimtelijke impact) moet echter 
volgens jurisprudentie wel mogelijk zijn. Per geval zal dan ook beoordeeld moeten worden of 
er sprake is van ondergeschiktheid en welke gegevens nodig zijn om dit te kunnen 
controleren. De regeling moet immers te handhaven zijn.  
 
Overigens kan het voor een ondernemer in bepaalde situaties aantrekkelijker zijn om een 
bedrijfslocatie puur te gebruiken voor opslag en distributie en daarnaast een winkel in een 
winkelgebied te hebben om daar producten aan te bieden en te laten zien. Deze winkel kan 
dan tevens uit marketingtechnisch oogpunt ondersteunend werken.   
 
Woonwijken 
Verkoop van producten aan huis vindt reeds op beperkte schaal plaats. Dergelijke verkoop is 
in tegenstelling tot verkoop vanaf het bedrijventerrein niet ongewenst, tenzij de activiteit in 
strijd is met het bestemmingsplan of een grootschalig niet passend karakter heeft waardoor 
het als onwenselijk te beschouwen is (bijv. door de verkeerstoename). Daarnaast is geen 
showroom toegestaan en dient de verkoop voornamelijk via de post (distributie) plaats te 
vinden.  
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5.1.6  Zondagopenstelling 
Door ondernemers in Huizen wordt zo nu en dan de vraag gesteld of er ruimte is voor het 
openstellen van winkels op de zondag. Tot nu toe is aangegeven dat dit gezien het vorige en 
het huidige collegeprogramma 2010 – 2014 niet mogelijk is. Hierin is immers aangegeven: 
“er worden geen initiatieven genomen en ondersteund om de bestaande mogelijkheden van 
de winkelopenstelling op zondag te verruimen. Een uitzondering kan zijn een eventueel 
ruimere openstelling in het havengebied gezien de beoogde toeristisch recreatieve 
ontwikkeling en betekenis”.  
De voorgaande duidelijke lijn heeft ook te maken met de zondagsrust. Voor de verder 
toekomst is van belang de voor en nadelen van de zondagopenstelling te blijven monitoren.  
 
5.1.7  Profileren van een winkelgebied 
Het profileren van winkelgebieden wordt steeds belangrijker om tegenwicht te bieden aan 
andere trends. Wat is anders de reden om in een winkelgebied te kopen als dezelfde 
producten op het internet goedkoper worden aangeboden en snel geleverd wordt of kan 
worden?  
Winkelgebieden zullen het dus nu en in de toekomst ook steeds meer moeten hebben van 
hun aantrekkelijkheid. Hierbij kunnen een aantal zaken onderscheiden worden: 
 

1. verlevendiging 
2. leefbaarheid 
3. levensvatbaarheid  

 
1.  Verlevendiging is met name van belang in een centrumgebied dat meer moet zijn dan 

alleen een boodschappencentrum (bijv. het hoofdwinkelcentrum). Deze verlevendiging 
kan hierbij tot stand komen door middel van bijv. horeca, evenementen, markt etc.. Deze 
activiteiten zullen reuring met zich meebrengen waardoor de verlevendiging ontstaat. 
Verlevendiging en gezelligheid zijn begrippen die in elkaars verlengde liggen en indirect 
bijdragen aan de detailhandel. 

 
2.   Leefbaarheid heeft meer te maken veiligheid, kwaliteit en sociale controle. In Huizen is  
      dit in alle centra een punt van aandacht. Het verbeteren van de leefbaarheid kan bijv.   
      bewerkstelligd worden door een Keurmerk Veilig Ondernemen traject (KVO-traject).    
      Momenteel loopt er een KVO traject voor bedrijventerrein ’t Plaveen en winkelcentrum  
      Oostermeent. Verwacht wordt dat de leefbaarheid mede gezien de toenemende  
      vergrijzing een steeds belangrijker punt.   
 
3.   Indien een centrum niet langer levensvatbaar is heeft het eigenlijk geen bestaansrecht  
      meer. Landelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat er moet worden ingespeeld op   
      ontwikkelingen om de diverse centra levensvatbaar te houden. De vergroting van de  
      supermarkten (en trekkers) van de winkelgebieden is een voorbeeld hiervan. Ook de  
      ontwikkeling van het internet heeft invloed op de levensvatbaarheid.  
      Voor het hoofdwinkelcentrum maar ook het wijkcentrum Oostermeent betekent dit onder  
      andere het inspelen op verlevendiging (zie punt 1). In de diverse buurtcentra is  
      momenteel weinig tot geen leegstand en wordt verwacht dat deze naar de toekomst toe,  
      gezien de vergrijzing, steeds meer in een sociale behoefte voorzien. Aangezien de  
      afgelopen jaren meegewerkt is aan de vergroting van de supermarkten/ trekkers (binnen  
      de DPO’s) van de buurtcentra is de levensvatbaarheid geborgd.  
 
5.1.8  Branchering  
Onderscheid in branches is van belang om een goed gespreid winkelbestand te hebben. Dit 
is van belang om de centra levensvatbaar te houden. Over het algemeen zal de markt haar 
werk doen om dit te bewerkstelligen. Het inzetten van publiekrechtelijke dan wel 
privaatrechtelijke instrumenten zal dan ook alleen plaatsvinden op het moment dat verwacht 
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wordt dat de markt onvoldoende haar werk doet of kan doen. Het zal hier dus om incidentele 
situaties gaan. 
 
5.1.9  Branchevervaging 
Branchevervaging is een trend die al enige tijd gaande is, zo ook in Huizen. Deze trend kan 
in samenhang worden gezien met de trend binnenstad versus perifere locaties zoals hiervoor 
beschreven. Ondernemers achten het vanuit het oogpunt van vergroting van de omzet 
gewenst om hun assortiment uit te breiden. Branchevervaging komt met name voor bij 
bouwmarkten, tuincentra en supermarkten. Op zich kan deze ontwikkeling geen kwaad, 
tenzij dit zorgt voor oneerlijke concurrentie bij de winkelgebieden en/ of ontwrichting van de 
detailhandelstructuur. Bij oneerlijke concurrentie en/ of ontwrichting van de 
detailhandelstructuur wordt handhavend opgetreden.  
 
 
5.2  Kwaliteiten en onze toekomst 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is de detailhandel over heel Huizen verspreid. De 
meeste detailhandel is ondergebracht in het hoofdwinkelcentrum. Hierna volgt een 
beschrijving van de diverse gebieden in relatie tot de gedachte en beoogde toekomst. 
 
5.2.1  Hoofdwinkelcentrum 
Voor de verbetering van het centrum zijn in 2008 ateliersessies gevoerd die geleid  
hebben tot een concept- beeldkwaliteitsplan. In dit concept- beeldkwaliteitsplan worden 
mogelijkheden genoemd om te komen tot een verbetering van het centrum. Als belangrijkste 
prioriteiten zijn aan te merken het opwaarderen van het Oude Raadhuisplein aansluitend de 
Kerkstraat-west, de inrichting van de openbare ruimte en het opwaarderen van het bouwblok 
postkantoor Blokker-Kruidvat. Daarnaast kan het stratenpatroon versterkt en verbeterd 
worden door het versmallen van straten en vernauwen van toegangen tot straten en pleinen. 
In de wensbeelden is aangegeven dat een toename van horeca/ terrassen de sfeer en de 
leefbaarheid in het gebied zal vergroten.  
 
Het aantrekkelijker maken van het centrum levert een belangrijke bijdrage om de bewinkeling 
te stimuleren. De mogelijkheid voor horeca wordt dan ook in het bestemmingsplan mogelijk 
gemaakt.  
 
5.2.2  Wijkcentrum Oostermeent 
Bij het winkelcentrum Oostermeent speelt de verbetering van de kwaliteit (opwaardering van 
het gebied) een belangrijk punt. Geconstateerd is echter dat het belangrijkste aspect hier het 
verbeteren van de leefbaarheid is. Het verbeteren van de leefbaarheid in combinatie met het 
aanbrengen van verlevendiging moet zorgen dat dit centrum en gezellig tweede 
winkelgebied in Huizen wordt. Ruimte voor detailhandeluitbreiding is er vooralsnog niet, niet 
benutte locatie die bestemmingsplantechnisch zijn aangewezen kunnen mits goed 
onderbouwd en niet verstorend voor de markt benut worden. 
 
5.2.3  Buurtcentrum Holleblok 
De recente ontwikkelingen in dit gebied hebben bijgedragen aan een kwalitatieve 
verbetering. Andere maatregelen zijn hier voorlopig niet aan de orde. Gestreefd wordt naar 
het op peil houden van het bestaande voorzieningen niveau in combinatie met een goede 
leefbaarheid.  
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5.2.4  Buurtcentrum Kostmand 
In het buurtcentrum Kostmand is geen leegstand. Door het vrijkomen van de school het 
kinderdagverblijf en de locatie van het voormalig benzinestation wordt bezien of er een 
herontwikkeling tot stand kan komen. Of en hoe de winkels daarbij betrokken worden is nog 
onduidelijk. Uitbreiding van de bestaande voorzieningen is niet aan de orde. Het moet nu en 
in de toekomst een centrum zijn dat voornamelijk dienend is aan de directe omgeving. De 
leefbaarheid is ook hier een belangrijk aandachtspunt.  
 
5.2.5  Buurtcentrum Phohi 
In het buurtcentrum Phohi is geen leegstand. Gestreefd wordt naar het op peil houden van 
het bestaande voorzieningen niveau. Uitbreidingen zijn niet aan de orde. Een goede 
leefbaarheid speelt hier ook een rol alleen wel in mindere mate dan bij buurtcentrum 
Kostmand en wijkcentrum Oostermeent.   
 
5.2.6  Buurtcentrum De Balken 
Dit buurtcentrum is niet op Huizens grondgebied gelegen en wordt daarom niet  
meegenomen.  
 
5.2.7  Nautisch Kwartier Huizen 
De ontwikkeling van het Nautische Kwartier Huizen is nog in volle gang. De eerste fase 
bevat kantoren en rondom de havenkom nautisch gerelateerde detailhandel de tweede en 
derde fase bevatten detailhandel en een hotel. Verwacht wordt dat de tweede fase en derde 
fase in 2011 afgerond wordt.  
Bezien zal moeten worden hoe het Nautisch Kwartier Huizen zich zal ontwikkelen en in 
hoeverre een verbinding met het centrum via de Havenstraat tot stand kan worden gebracht. 
Uiteindelijk moeten beide gebieden elkaar versterken.   
 
5.2.8  Bedrijventerrein ‘t Plaveen 
Detailhandel op bedrijventerrein ’t Plaveen dient zich vooral te beperken tot het volumineuze 
segment. De Lidl kan als aanvullende trekker in het discounters segment worden gezien, 
maar is in het geheel van detailhandellocaties een bewuste uitzondering die passend is in de 
gemeentelijke visie. Uitbreiding van de bestaande mogelijkheden is ongewenst. Wel is de 
zone aan de Havenstraat, die de verbinding tussen het Nautisch Kwartier Huizen en het 
centrum vormt, een belangrijk gebied waar volumineuze detailhandel zou moeten kunnen 
plaatsvinden om de overbrugging te kunnen maken.  
 
Hiervoor is onder “internet” aangegeven hoe zal worden omgegaan met internetbedrijven.  
 
5.2.9  Overig detailhandelaanbod 
In Huizen is in diverse wijken, buurten en straten die aansluiten op de centra in geringe mate 
detailhandel aanwezig (bijv. de slager, witgoedwinkel, fietsenwinkel etc.). In zekere zin zorgt 
deze aanwezigheid voor een onderbreking van het vaste beeld ondanks dat er zoveel 
mogelijk wordt gestreefd naar het clusteren van voorzieningen in de winkelgebieden. De 
winkels die in buurten en wijken aanwezig zijn, zijn veelal van oudsher daar gevestigd. 
Nieuwe ontwikkeling van winkels in wijken en buurten wordt niet toegestaan.  
 
Daar waar overlast wordt veroorzaakt vanwege een bepaalde detailhandelactiviteit zal actief 
gestreefd worden naar verplaatsing. Daar waar geen overlast wordt veroorzaakt kan, indien 
de mogelijkheid zich voordoet, gestreefd worden naar verplaatsing. Dit brengt dan wel met 
zich mee dat het bestemmingsplan voor de “huidige” locatie kan of moet worden gewijzigd.  
 
Ook in straten naar de centra toe (bijv. het hoofdwinkelcentrum) zijn op sommige plekken  
winkels aanwezig. Op de hoek Lindenlaan – Tuinstraat is onlangs een project gerealiseerd 
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waar detailhandelactiviteiten plaatsvinden. Deze detailhandel staat rechtstreeks in verbinding 
met het centrum. Eventuele uitbreiding in straten naar het centrum toe kan dan ook tot 
versterking leiden en zorgen voor een geleidelijkere overgang. Hierbij moet wel goed 
gekeken worden naar de vorm en schaal van de detailhandel (kleinschalig, kwaliteiten, 
onderscheidend). Ook is het van belang dat een dergelijke ontwikkeling ondersteunend moet 
zijn aan het centrum.   
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6.   Uitvoering en programma  
 
 
6.1  Het gemeentelijk detailhandelbeleid  
In hoofdstuk 1.3. is de ambitie en de visie van Huizen uiteengezet. Deze ambitie en visie  
wordt in dit hoofdstuk omgezet in concrete beleidslijnen. De beleidslijnen worden daarna  
vertaald in concrete acties. Deze acties laten zich splitsen in bestaande en nieuwe acties en  
beslaan een periode van ca. tien jaar. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe  
de handhaving van dit beleid zal plaatsvinden. 
 
Opgemerkt moet worden dat er ruimte is om het hierna beschreven beleid tussentijds(binnen  
de gestelde tien jaar) bij te stellen. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn het wegvallen van een  
groot project, een koopstromenonderzoek, de ontwikkeling van nieuwe trends  
of landelijke c.q. internationale ontwikkelingen (denk aan de economische recessie). 
 
Algemeen 
A. Binnen de gemeente Huizen is naast het streven naar een detailhandelaanbod dat   

passend is bij het niveau van Huizen een evenwichtige detailhandelstructuur van 
belang. 

B. Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk concentreren van 
(detailhandel)voorzieningen, met het oog op het in stand houden en het versterken 
van de bestaande detailhandelstructuren.  

C. Bij bestaande winkels in Huizen die niet in de centra zijn gesitueerd en overlast voor 
de buurt veroorzaken wordt actief gekeken hoe deze activiteiten verplaatst/beëindigd  
kunnen worden. Bestaande winkels die geen overlast veroorzaken kunnen blijven. 
Indien zich een mogelijkheid voordoet om de activiteit te verplaatsen moet bezien 
worden of het gewenst is om het bestemmingsplan aan te passen.   

D. De verbetering van het bestaande detailhandelaanbod en de verlevendiging speelt 
met name voor het hoofdwinkelcentrum en heeft daar de hoogste prioriteit. Deze 
ontwikkeling moet tot gevolg hebben de verandering van boodschappencentrum naar 
winkelcentrum (funshopping).    

E. Straten die uitmonden in het centrum en dan met name het hoofdwinkelcentrum 
kunnen van belang zijn om te zorgen voor een geleidelijke detailhandel overgang 
richting het centrum. Het gaat hier om kleinschalige, onderscheidende en kwalitatief 
hoogwaardige winkels.  

F. De warenmarkt is ondersteunend aan de detailhandelstructuur evenals de gedachte 
en gewenste toename van horeca. Dit geldt met name voor het hoofdwinkelcentrum.  

 
Winkels   
G. Vooralsnog is er geen aanleiding om te twijfelen aan de levensvatbaarheid van de 

buurtcentra. De wijk- en buurtcentra vervullen een sociale rol, mede gezien de 
toenemende vergrijzing, en dienen dan ook behouden te blijven. 

H. Een uitbreiding van het bestaande detailhandelaanbod, tenzij passend binnen het  
bestaande bestemmingsplan en hierdoor geen ontwrichting van de bestaande 
structuur ontstaat, is bij de wijk- en buurtcentra mede gezien de gewenste 
ontwikkeling en de versterking van het centrum vooralsnog ongewenst.  

I. Binnen de winkelcentra is het streven er op gericht te komen tot optimalisatie van het 
aanbod, een aantrekkelijker verblijfs- en winkelklimaat en het verbeteren van de 
leefbaarheid.  

J. Eventuele toekomstige uitbreidingen in het hoofdwinkelcentrum en winkelcentrum 
Oostermeent zijn in de toekomst, in ieder geval vijf jaar na ingebruikname van de 
uitbreiding aan de Keucheniusstraat, mogelijk mits dit geen ontwrichting van de 
bestaande structuur tot gevolg heeft (aan te tonen door middel van een distributie 
planologisch onderzoek en deze uitbreiding de bestaande structuur moet versterken).  



 

Detailhandelbeleid gemeente Huizen 32 

Specialisatie en onderscheidend vermogen in combinatie met kleinschaligheid en     
kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.   

K. Voorkomen moet worden dat gebieden los van elkaar functioneren. Ontwikkelingen  
moeten dan ook in samenhang worden gezien. De Oude Haven (Het Nautisch 
Kwartier Huizen) en het hoofdwinkelcentrum moeten elkaar versterken (twee 
kloppende harten). Fysieke en marketingtechnische maatregelen zijn hiervoor van 
belang.  

L. Internet is naast een concurrent ook een bron van mogelijkheden. Ondernemers 
zullen dan ook gewezen worden op het belang van een goede website. Een van de 
voordelen is dat door middel van verkoop via het internet wordt ingespeeld op de 
24uurseconomie waardoor de levensvatbaarheid van een winkel vergroot.   

 
Bedrijventerrein 
M. Bedrijventerreinen mogen geen concurrent worden van de winkelgebieden. Perifere 

detailhandel mag plaatsvinden op de daarvoor aangewezen locaties. Voorkomen 
moet worden dat dit assortiment uitdijt (branchevervaging) en concurrerend wordt 
voor de winkelcentra. De ondergeschiktheid van het assortiment speelt daarbij een 
belangrijke rol.  

N. De verkoop van producten via het internet heeft gevolgen op de bestaande  
   detailhandelstructuur. Vooralsnog gaat het hierbij vooral om emotieloze goederen     

  (boeken, cd’s, elektronische producten, reizen etc.). Voorkomen moet worden dat 
internetbedrijven/postorderbedrijven producten verkopen en ten toon brengen op 
locaties anders dan op locaties waar detailhandel activiteiten zijn toegestaan.  

 
Horeca 
O. Om de verblijfsduur van bezoekers in met name het hoofdwinkelcentrum te vergroten 

is een compleet en attractief horeca-aanbod noodzakelijk. Dit moet zorgen voor 
verlevendiging en versterking van de detailhandel; 

P. Uitgangspunt is dat horeca met name daar moet plaatsvinden waar verlevendiging 
gewenst is (met name rondom het Oude Raadhuisplein, in winkelcentrum 
Oostermeent, het Nautisch Kwartier Huizen en de Zomerkade). 

Q. Op het gebied van horeca moet nog horecabeleid worden ontwikkeld waarin de 
voorgaande twee punten worden meegenomen.  

 
Warenmarkt  
R. De warenmarkt in het centrum van Huizen is voor de inwoners van Huizen, 

ondernemers en de gemeente van toegevoegde waarde en moet gezien de 
versterking met de detailhandelstructuur in het centrum blijven.  

 De warenmarkt in winkelcentrum Oostermeent zorgt ook voor versterking, echter wel 
in minder mate dan de markt in het centrum.  

S. Warenmarkten alleen in het hoofdwinkelcentrum en winkelcentrum Oostermeent 
situeren aangezien daar verlevendiging van belang is.  
  
 

6.2  Uitvoeringsprogramma  
De hiervoor beschreven beleidslijnen zijn in drie belangrijke speerpunten te splitsen die  
moeten leiden tot versterking/ verbetering van de detailhandelstructuur.  
 
 verbeteren dagelijks en niet-dagelijks detailhandelaanbod 
 versterken van de diverse winkelcentra en vergroten van de leefbaarheid 

levendigheid en levensvatbaarheid 
 voorkomen verstoring van de detailhandelstructuur 
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Aan de hand van deze speerpunten worden de maatregelen benoemd die op te splitsen zijn  
in bestaande en nieuwe maatregelen. Van belang is om hierbij aan te geven dat de  
gemeente over de volgende instrumenten beschikt:  
 
 De gemeentelijke organisatie: deze treedt faciliterend op en heeft de verbetering van de 

dienstverlening voor ondernemers in een hoog vaandel staan. De bedrijfscontact- 
functionarissen zijn voor vragen of het stroomlijnen van processen benaderbaar 

 Bestemmingsplannen (publiekrechtelijk): middels dit ruimtelijk juridische instrument 
bepaalt de gemeente waar zich winkels mogen vestigen. Bestemmingsplantechnisch 
kunnen er algemene en door de komst van de Wro ook specifieke zaken worden 
geregeld (zie branchering hfd. 4). Zo is het mogelijk om een locatie als bijvoorbeeld 
supermarktlocatie aan te wijzen 

 Overeenkomsten (privaatrechtelijk): Veelal worden er voor ontwikkelingen 
overeenkomsten aangegaan. In deze overeenkomsten is het mogelijk om branchering te 
regelen 

 Vergunningen (publiekrechtelijk): de vestigingswet is in juli 2007 geheel afgeschaft. 
Doorgaans heeft een detaillist een exploitatievergunning, reclamevergunning, 
meldingsplicht op grond van de wetmilieubeheer en soms een drank- en horeca 
vergunning nodig (indien een terras aan de orde is kan deze worden meegenomen in de 
exploitatievergunning) 

 
De hierna beschreven maatregelen geven de vertaalslag van het beleid weer. In het beleid  
zijn punten aangegeven die betrekking hebben op detailhandel in zijn algemeenheid,  
winkels, bedrijventerrein, horeca en de warenmarkten. Deze verdeling wordt hierna ook  
aangehouden. Daarbij wordt tevens aangegeven of dit een bestaande of een nieuwe  
maatregel is.   
 
Algemeen 
A. Binnen de gemeente Huizen is naast het streven naar een detailhandelaanbod dat   

passend is bij het niveau van Huizen een evenwichtige detailhandelstructuur van 
belang. 

 
Bestaande maatregelen 

Ontwikkeling hoofdwinkelcentrum  
a.1 In het Hoofd Winkelcentrum is de doelstelling om 8.600 m2 detailhandel extra te 

realiseren. Binnen deze 8.600 m2 is er ruimte voor een discounter met een grootte 
van ca. 1.500 m2. De trekker van dit project zijn de ontwikkelaars waarbij de 
gemeente mede regie voert. Bij deze ontwikkeling zijn of worden ook diverse 
belangenorganisaties betrokken. Het streven is deze complexe ontwikkeling in 2014 
gerealiseerd te hebben. Verwacht wordt dat hiermee na realisering voor een periode 
van ongeveer 5 tot 10 jaar het detailhandelsniveau voldoende is gewaarborgd.  

 
a.2 In het Ravogebied (Raadhuisstraat-Voorbaan) zijn op grond van het gelijknamige 

bestemmingsplan dat nu in procedure is, nog behoorlijke mogelijkheden voor 
uitbreiding van de oppervlakte aan winkels en/of woningen. Op de afgebrande 
voorziening, hoek Havenstraat-Raadhuisstraat, wordt een nieuwe winkel gebouwd. 
Het gaat daarbij om ca. 260 m2 winkelruimte op de begane grond en een 
appartement daarboven. Voor het overige lijken er in het Ravogebied voorlopig geen 
grote ontwikkelingen te verwachten. Eigenaren en ontwikkelaars lopen daar tegen het 
probleem op dat wat grotere ontwikkelingen alleen maar integraal zijn te realiseren, 
d.w.z. wanneer een groot aantal eigenaren mee doet. Dat heeft te maken met het 
gegeven dat bij wat grotere ontwikkelingen het parkeren alleen maar is op te lossen 
wanneer er voor de aanleg van een gezamenlijke parkeeroplossing (parkeerkelder) in 
dit gebied wordt uitgegaan.  
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a.3 In de aanloopstraten naar het hoofdwinkelcentrum toe is nog ruimte voor  
kleinschalige detailhandel. Zo is voor de thans leegstaande locatie Schoeman, 
gelegen op de hoek Lindenlaan - Plaveenseweg, in het bestemmingsplan 
opgenomen dat hier na een totale herontwikkeling naast wonen ook kleinschalige 
detailhandel mogelijk is. Net als bij de ontwikkeling onder punt a.2 is de gemeente  
afhankelijk van het initiatief door de eigenaar/ een ontwikkelaar. Bezien wordt of hier 
een actievere rol voor herontwikkeling kan worden gespeeld.  

 
Ontwikkeling wijkcentrum Oostermeent 
a.4 Al enige tijd wordt in samenspraak met ondernemers gesproken over het verbeteren 

van het gebied wijkcentrum Oostermeent. Deze verbeteringen hebben met name 
betrekking op de leefbaarheid maar ook op verlevendiging. Binnen het 
bestemmingsplan is er een mogelijkheid voor het realiseren van een kiosk met horeca 
mogelijkheden. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor de aanwezige markt. Zie 
ook punt o.2. 

 
Nautisch Kwartier Huizen 
a.5 In het Nautisch Kwartier Huizen worden diverse functies zoals nautisch, recreatief, 

en/of toeristisch gerelateerde bedrijven, waaronder nautisch/toeristische detailhandel, 
en/of horeca gerealiseerd. Detailhandel zal daarbij op beperkte schaal plaatsvinden. 
De ontwikkelaars zorgen in samenspraak met de gemeente voor de realisering van 
dit project. Verwacht wordt dat de eerste fase van het project in 2010 en de tweede 
en derde fase in 2011 gerealiseerd is en hiermee in de behoefte voor de komende 
tien jaar wordt voorzien.   

 
 Nieuwe maatregel 
Verbindingszone Havenstraat 
a.6 Om een verbinding tot stand te brengen tussen het Nautisch Kwartier Huizen en het 

hoofdwinkelcentrum is het van belang om ook naar de tussenliggende zone 
(overbruggingszone) aan de Havenstraat te kijken. Hierbij is met name de zijde van 
het Lucent-terrein in beeld al wordt er ook naar de BNI zijde gekeken (overleg met de 
eigenaar). Aangezien de overgang publiekstrekkend moet zijn is de gedachte om hier 
onder andere volumineuze detailhandel mogelijk te maken. De Lidl (detailhandel) 
vormt hierop een uitzondering. Bij de keuze voor de invulling van het Lucent-terrein is 
deze mogelijkheid dan ook worden ingebracht.  

 
B. Gestreefd wordt naar het zoveel mogelijk concentreren van 

(detailhandel)voorzieningen, met het oog op het in stand houden en het versterken 
van de bestaande detailhandelstructuren.  

 
b.1 Dit is een algemene beleidslijn en betekent dat als er zich ontwikkelingen op het 

gebied van detailhandel voordoen deze zoveel mogelijk moeten plaatsvinden in 
bestaande detailhandel gebieden en niet daarbuiten.  

 
C. Bij bestaande winkels in Huizen die niet in de centra zijn gesitueerd en overlast voor 

de buurt veroorzaken wordt actief gekeken hoe deze activiteiten verplaatst/beëindigd  
kunnen worden. Bestaande winkels die geen overlast veroorzaken kunnen blijven. 
Indien zich een mogelijkheid voordoet om de activiteit te verplaatsen moet bezien 
worden of het gewenst is om het bestemmingsplan aan te passen.   

 
c.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan vast 

zitten. De afgelopen jaren zijn een aantal detailhandelactiviteiten beëindigd en is 
hiervoor in de plaats veelal woningbouw teruggekomen. Deze ontwikkeling brengt, 
indien er geen detailhandelruimte voor terug komt, extra druk op de huidige 
detailhandelruimte met zich mee. Onder punt a.1 hiervoor is reeds aangegeven hoe 
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extra detailhandelsruimte wordt gecreëerd. Zie ook 5.2.9 waarin is aangegeven dat 
niet alle detailhandel uit wijken of buurten hoeft te verdwijnen, sterker nog 
detailhandel kan zorgen voor een afwisselend beeld en reuring.  

 
D. De verbetering van het bestaande detailhandelaanbod en de verlevendiging speelt 

met name voor het hoofdwinkelcentrum en heeft de hoogste prioriteit. Deze 
ontwikkeling moet tot gevolg hebben de verandering van boodschappencentrum naar 
winkelcentrum (funshopping).    
 
Bestaande maatregelen 

d.1 Naar aanleiding van de nota Toerisme en Recreatie, moet citymarketing/ branding 
plaatsvinden. (ook de verbinding tussen het Nautisch Kwartier Huizen en het centrum 
is een aandachtspunt). Doel hiervan is dat het centrum op een betere manier wordt 
gepositioneerd, het tevens een identiteit krijgt en levendig wordt.  

 
d.2 Momenteel is winkeliersvereniging het Hart van Huizen in samenspraak met de 

Kamer van Koophandel de mogelijkheid voor het instellen van een 
Ondernemersfonds aan het onderzoeken. Indien dit leidt tot een door ondernemers 
breed gedragen plan, kan de invoering van bijvoorbeeld reclamebelasting ter voeding 
van het Ondernemersfonds overwogen worden.  
Deze belasting (bijv. reclamebelasting) moet ten gunste komen van bepaalde acties 
in het gebied (bijv. marketing of promotie doeleinden). Ook zou 
(winkel)centrummanagement hiermee opgetuigt kunnen worden (dit is één van de 
economische pijlers zoals beschreven in hfd. 1). Met het Ondernemersfonds moeten 
free-riders (ondernemers die wel de lusten genieten maar de lasten niet dragen) 
voorkomen worden. Indien het Ondernemersfonds voldoende draagvlak heeft onder 
ondernemers en met succes in het centrum wordt ingezet kan bezien worden of dit 
ook bij andere centra moet worden opgepakt. Verwacht wordt dat hiermee in 2010  
kan worden gestart, dit is wel afhankelijk van de acties door het Hart van Huizen. De 
gemeente treedt in dit proces faciliterend op. 

 
d.3 Begin dit jaar is er voor het centrum een concept- beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit 

concept worden niet alleen fysieke maatregelen genoemd zoals het verbeteren van 
het Oude Raadshuisplein, het blok Blokker- Kruidvat en het vernauwen van bepaalde 
straten maar ook de wens geuit voor meer horeca. In het nieuwe bestemmingsplan 
voor het centrum is deze mogelijkheid voor horeca opgenomen. De verbetering van 
het Oude Raadhuisplein wordt in samenspraak met de markt en winkeliersvereniging 
het Hart van Huizen opgepakt. Begin 2011 wordt uitvoering gegeven aan de 
herinrichting van het Oude Raadhuisplein en de Kerkstraat-west. Andere voorstellen 
aansluitend op het beeldkwaliteitplan worden dit jaar verwacht. 

 
d.4 Recentelijk is de Kadernota Evenementenbeleid vastgesteld. Hiermee wordt het 

recreatieve en toeristische potentieel in en vlakbij Huizen meer dan tot nu toe benut. 
Daarnaast leveren evenementen een positieve bijdrage aan de nagestreefde 
levendigheid, wat een positieve invloed heeft op de beeldvorming en 
aantrekkingskracht van Huizen.  
 

d.5 Nieuwe maatregelen worden vooralsnog niet noodzakelijk geacht.  
  
E. Straten die uitmonden in winkelgebieden en dan met name het hoofdwinkelcentrum 

kunnen van belang zijn om te zorgen voor een geleidelijke detailhandel overgang 
richting het centrum. Het gaat hier om kleinschalige, onderscheidende en kwalitatief 
hoogwaardige winkels.  

e.1 Eventuele uitbreiding van detailhandel in straten naar het centrum toe kan tot 
versterking leiden en zorgen voor een geleidelijkere detailhandel overgang. Hierbij 
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moet wel goed gekeken worden naar de vorm van de detailhandel (kleinschalig, 
kwaliteiten, onderscheidend). Ook is het van belang dat een dergelijke ontwikkeling 
ondersteunend moet zijn aan het winkelgebied. Zie ook punt a.3.  

 
F. De warenmarkt is ondersteunend aan de detailhandelstructuur evenals de gedachte 

en gewenste toename van horeca. Dit geldt met name voor het hoofdwinkelcentrum.  
 
f.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 

verbonden zijn. 
 
Winkels 
G. In tegenstelling tot eerder distributieplanologische onderzoeken is er vooralsnog geen 

aanleiding om te twijfelen aan de levensvatbaarheid van de buurtcentra. De wijk- en 
buurtcentra vervullen een sociale rol, mede gezien de toenemende vergrijzing, en 
dienen dan ook behouden te blijven. 

 
Bestaande maatregelen 

g.1. Ontwikkeling wijkcentrum Oostermeent 
In de bestaande wijk- en buurtcentra is nagenoeg geen leegstand. De 
levensvatbaarheid is daarmee aangetoond al dient de leefbaarheid, die er voor zorgt 
dat de wijk- en buurtcentra en ook het hoofdwinkelcentrum levensvatbaar blijven, op 
een goed nivo te blijven.  

 
Eén van de maatregelen die in dit kader is genomen is het opstarten van een 
Keurmerk Veilig Ondernemen Winkels en Wonen traject voor wijkcentrum 
Oostermeent (KVO-WW). Door de ondernemers, beheerorganisatie, woningbouw, 
school, politie, brandweer en de gemeente is geconstateerd dat de leefbaarheid voor 
dit centrum verbeterd dient te worden.  Leefbaarheid heeft in dit geval raakvlakken 
met fysieke kwalitatieve maatregelen en onder meer de veiligheid. De maatregelen 
die reeds in een eerder stadium door de gemeente zijn uitgewerkt (het aanbrengen 
van een fietspad als doorgaande verbinding, het schoonspuiten van de verharding, 
en het verbeteren van de verlichting) worden in dit traject ingebracht. Het convenant 
is in juni 2010 ondertekend en de maatregelen beschreven in het plan van aanpak 
zullen fasegewijs (startend begin 2010) worden uitgevoerd in overleg met de hiervoor 
aangegeven partijen.   

 
 Nieuwe maatregelen 
g.2. Buurtcentrum Kostmand 

In het gebied Stad en Lande-noord is een aantal locaties vrijgekomen waardoor een  
nieuwe ontwikkeling mogelijk is. Het gaat hierbij om de Zuiderzeeschool, het  
kinderdagverblijf De Kangoeroe en het benzinestation. In overleg met een ingestelde  
participatiegroep wordt nu bezien of het gehele gebied integraal herontwikkeld kan 
worden, dus inclusief buurtcentrum Kostmand. De gemeente is hierbij de trekker van 
het project.  

 
Het doel van deze ontwikkeling is de vrijgekomen plekken te ontwikkelen en indien 
mogelijk het buurtcentrum levensvatbaarder en leefbaarder te maken. Gestreefd 
wordt om deze ontwikkeling in 2012 te realiseren.  
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g.3. Overige buurtcentra 
Het opstarten van KVO trajecten ook voor de andere buurtcentra kan vanuit het 
oogpunt van de leefbaarheid en de levensvatbaarheid van belang zijn. Zodra de 
eerste concrete ervaringen met wijkcentrum Oostermeent bekend zijn wordt bezien of 
het KVO breder moet worden opgetuigd.  

 
H. Een uitbreiding van het bestaande detailhandelaanbod, tenzij passend binnen het  

bestaande bestemmingsplan en hierdoor geen ontwrichting van de bestaande 
structuur ontstaat, is bij de wijk- en buurtcentra mede gezien de gewenste 
ontwikkeling en de versterking van het centrum ongewenst.  

 
h.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 

verbonden zijn.  
 

I. Binnen de winkelcentra is het streven er op gericht te komen tot optimalisatie van het 
aanbod, een aantrekkelijker verblijfs- en winkelklimaat en het verbeteren van de 
leefbaarheid.  

 
 Bestaande maatregel 
i.1 Dit is een algemene beleidslijn die onder meer raakvlakken heeft met punt A en D 

onder algemeen. Ook heeft dit punt te maken met de branches die aanwezig zijn in 
een centrum. Eerder is aangegeven dat de gemeente twee mogelijkheden heeft voor 
het brancheren te weten, publiekrechtelijk (door middel van de Wro) en 
privaatrechtelijk (door middel van overeenkomsten).  Aangezien de markt in deze 
haar werk doet zal alleen op zeer beperkte schaal (bijv. voor de Lidl publiekrechtelijk 
en voor het centrum privaatrechtelijk) gebruik worden gemaakt van deze 
instrumenten.  

 
i.2 Huizen is al enige jaren een positieve uitzondering voor wat betreft het gratis 

parkeren. Betaald parkeren zal voorlopig niet worden ingevoerd. In de 
Samenwerkingsovereenkomst voor het hoofdwinkelcentrum Huizen is bepaald dat 
gedacht wordt aan vrij parkeren in de geplande parkeerkelder (zie blz. 10) 

 
 Nieuwe maatregel 
i.3 Sinds eind 2008 begin 2009 wordt door de gemeente Huizen en Bussum en het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel regelmatig overleg gevoerd met de besturen van de 
Huizense Ondernemersfederatie (HOF) en de Bussumse Ondernemersvereniging 
(BOV) over regionale ontwikkelingen in de detailhandel. Beide gemeenten werken 
actief aan verdere versterking van de detailhandel.  
De arbeidsmarkt voor detailhandel is momenteel aan de vraagkant dalende, maar op 
termijn zal een toename van de vervangingsvraag plaatsvinden door vergrijzing en 
ontgroening van de beroepsbevolking. Er wordt gestreefd naar meer activiteiten die 
de kwaliteit van personeel en ondernemen verder kunnen verhogen. Vooral de 
relatief kleine en middelgrote bedrijven (MKB) hebben behoefte aan meer structurele 
ondersteuning zodat de concurrentiepositie verder wordt versterkt.   

 
De Huizense Ondernemersfederatie en de Bussumse Ondernemersvereniging zullen 
een coproductie aangaan met het Werkplein en de gemeenten (EZ) om vanaf 2010 
extra aandacht te kunnen geven aan de arbeidsmarkt, aan deskundigheidbevordering 
en aan branchepromotie. Het plan van aanpak krijgt gestalte in het servicepunt 
detailhandel. In 2010 wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid om gestalte te 
geven aan dit Servicepunt Detailhandel.  

 
J. Eventuele toekomstige uitbreidingen in het hoofdwinkelcentrum en winkelcentrum 

Oostermeent zijn, in ieder geval vijf jaar na ingebruikname van de uitbreiding aan de 
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Keucheniusstraat, mogelijk mits dit geen ontwrichting van de bestaande structuur tot 
gevolg heeft (aan te tonen door middel van een distributie planologisch onderzoek en 
deze uitbreiding de bestaande structuur moet versterken). Specialisatie en 
onderscheidend vermogen in combinatie met kleinschaligheid en  
kwaliteit spelen hierbij een belangrijke rol.   

 
j.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 

verbonden zijn. 
  
K. Voorkomen moet worden dat gebieden los van elkaar functioneren. Ontwikkelingen  

moeten dan ook in samenhang worden gezien. De Oude Haven (Het Nautisch 
Kwartier Huizen) en het hoofdwinkelcentrum moeten elkaar versterken (twee 
kloppende harten). Fysieke en marketingtechnische maatregelen zijn hiervoor ook 
van belang.  

 
k.1 Zie punt A en D onder algemeen. Andere maatregelen worden vooralsnog niet 

noodzakelijk geacht.  
 

L. Internet is naast een concurrent ook een bron van mogelijkheden. Ondernemers 
zullen dan ook gewezen worden op het belang van een goede website. Een van de 
voordelen is dat door middel van verkoop via het internet wordt ingespeeld op de 
24uurseconomie waardoor de levensvatbaarheid van een winkel vergroot.   

  
l.1 Dit is meer een constatering waarvan ondernemers zich bewust moeten zijn en 

gebruik van kunnen en eigenlijk moeten maken.  
 
Bedrijven 
M. Bedrijventerreinen mogen geen concurrent worden van de winkelgebieden. Perifere 

detailhandel mag plaatsvinden op de daarvoor aangewezen locaties. Voorkomen 
moet worden dat dit assortiment uitdijt en concurrerend wordt voor de winkelcentra. 
De ondergeschiktheid van het assortiment speelt daarbij een grote rol.  

 
m.1 Bestaande maatregelen 

Het blijft lastig om er voor te zorgen dat bedrijventerreinen niet concurrerend worden 
aan centrum gebieden. Bij volumineuze detailhandel bevindt het assortiment, dat 
ondergeschikt moet zijn aan het grotere segment, zich regelmatig in het grijze gebied 
van wat wel en wat niet toegestaan moet worden. Daar waar geconstateerd wordt dat 
het assortiment niet passend is wordt handhavend opgetreden.  
 

N. De verkoop van producten via het internet heeft gevolgen op de bestaande  
   detailhandelstructuur. Vooralsnog gaat het hierbij vooral om emotieloze goederen     

  (boeken, cd’s, elektronische producten, reizen etc.). Voorkomen moet worden dat 
internetbedrijven/postorderbedrijven producten verkopen en ten toon brengen op 
locaties anders dan op locaties waar detailhandelactiviteiten zijn toegestaan.  

 
n.1 Nieuwe maatregelen 

Zoals eerder onder de trends (hfd. 5 punt 5.1.5) is aangegeven is het internet in 
opkomst en zijn de gevolgen daarvan eigenlijk niet tegen te gaan. Toch is het niet 
gewenst om aan deze ontwikkeling alle vrijheid te geven.  
Bedrijventerreinen dienen bedrijfsmatig gebruikt te worden. Er dienen dan ook geen 
detailhandelactiviteiten, anders dan volumineuze detailhandelactiviteiten, plaats te 
vinden. Internetverkoop mag op het bedrijventerrein plaatsvinden mits:    
1. de activiteit passend is aan het bestemmingsplan; 
2. een eventuele afhaalfunctie dient ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie 

(distributie), dit moet apart getoetst worden;  
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3. het ter plaatse tonen (showroom) en aanbieden van goederen is niet toegestaan; 
 
zie ook de algemene toetsingscriteria op blz. 18 onder 3.1.  
 

n.2 Onder punt a.6  “verbindingszone Havenstraat” is aangegeven dat de zijde van het  
Lucent-terrein aan de Havenstraat publiekstrekkend moet zijn. Om deze reden wordt  
voorgesteld hier volumineuze detailhandel mogelijk te maken.  

 
Horeca  
O. Om de verblijfsduur van bezoekers in met name het hoofdwinkelcentrum te vergroten 

is een compleet en attractief horeca-aanbod noodzakelijk. Dit moet zorgen voor 
verlevendiging en versterking van de detailhandel; 

 
 Bestaande maatregel 
o.1 Rondom het Oude Raadhuisplein is de optie voor horeca in het bestemmingsplan 

mogelijk gemaakt. Als gevolg van onder meer deze maatregel (bijv. in combinatie met 
punt d.3) moet meer levendigheid ontstaan. Een gevolg van deze maatregel en het 
actief inspelen op de gewenste verlevendiging is de vestiging van de Bakker Bart 
(eind 2009) in het voormalige pand van de Pets Place.  

 
 Nieuwe maatregel 
o.2 Bij wijkcentrum Oostermeent wordt bezien of het mogelijk is om een kiosk op het plein 

te plaatsen/bouwen. Deze zou gesitueerd moeten worden tussen het huidige 
restaurant de verborgen parel en de bestaande kiosk. De achterliggende gedachte is 
om hiervan een soort lunchroom te maken, waar wellicht ook een drankje 
geschonken kan worden. Het bestemmingsplan voorziet al in deze mogelijkheid. 
Afhankelijk van particuliere initiatieven, waarover overleg met de winkeliersvereniging 
plaatsvindt, streven wij naar realisatie in 2011. 

 
P. Uitgangspunt is dat horeca met name daar moet plaatsvinden waar verlevendiging 

gewenst is (rondom het Oude Raadhuisplein, in winkelcentrum Oostermeent, het 
Nautisch Kwartier Huizen en de Zomerkade). 

 
p.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 

verbonden zijn. 
 
Q. Op het gebied van horeca moet nog horecabeleid worden ontwikkeld waarin de 

voorgaande twee punten worden meegenomen.  
 
q.1 Dit punt moet nog worden uitgewerkt. De hiervoor genoemde punten onder O worden 

bij dit beleid betrokken. 
 
Warenmarkt 
R. De warenmarkt in het centrum van Huizen is voor de inwoners van Huizen, 

ondernemers en de gemeente van toegevoegde waarde en moet gezien de 
versterking met de detailhandel in het centrum blijven.  

 De warenmarkt in winkelcentrum Oostermeent zorgt ook voor versterking, echter wel 
in minder mate dan de markt in het centrum.  

 
r.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 

verbonden zijn. 
 
S. Warenmarkten alleen in het hoofdwinkelcentrum en winkelcentrum Oostermeent 

situeren aangezien daar verlevendiging van belang is.  
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s.1 Dit is een algemene beleidslijn waar geen bestaande of nieuwe maatregelen aan 
verbonden zijn. 

 
 
6.3  Handhaving  
Om het hiervoor genoemde beleid goed toe te kunnen toepassen is het van belang dat  
consequent wordt gehandhaafd. Duidelijke regels en snelheid bij het handhaven zijn hierbij    
van belang.  
Indien niet, te laat of onjuist wordt gehandhaafd kan dat leiden tot precedenten en kan er  
een duurzame ontwrichting van de detailhandelstructuur ontstaan.  
 
Een van de instrumenten om handhavend op te treden is het privaatrechtelijk optreden door  
middel van handhaving op grond van een gesloten overeenkomst waarin geregeld is welke  
vorm van detailhandel mag plaatsvinden.  
De andere en meest voorkomende manier van handhavend optreden is publiekrechtelijke  
handhaving op grond van het bestemmingsplan.  
In bestemmingsplannen kan de toelaatbaarheid van detailhandel op verschillende manieren  
geregeld worden. Behalve het direct positief bestemmen van bepaalde locaties kan ook  
gedacht worden aan vrijstellingen en wijzigingsbevoegdheden.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan  
de regeling van verschillende categorieën volumineuze detailhandel.  
 
Handhaving van detailhandel kan soms lastig zijn.  
Te denken valt aan sluipende gebruiksveranderingen of verschuiving van het assortiment.  
Voor het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen en voor het succesvol kunnen  
uitoefenen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom ingeval van strijdig  
gebruik is een goed bestemmingsplan van essentieel belang. Voorgaande betekent dan ook  
dat zodra nieuwe bestemmingsplannen worden opgesteld deze in overeenstemming moeten  
worden gebracht met dit beleid. Een goed voorbeeld daarvan is de afstemming die  
momenteel plaatsvindt met in het voorbereiding zijnde bestemmingsplan Haven en  
Bedrijventerreinen.  
 
Handhaving van dit beleid vindt plaats door middel van eigen constatering (actief) dan wel op  
basis van klachten van derden (passief). Daar waar geconstateerd wordt dat de  
detailhandelstructuur aantast wordt en/of sprake is van strijdigheid met dit beleid wordt  
handhavend opgetreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Detailhandelbeleid gemeente Huizen 41 
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Bijlage 1 - begrippenlijst 
 
 ABC: auto’s, boten en caravans (oorspronkelijke perifere (PDV) branches). 
 Binnensteden: primair winkelgebied. Kenmerkend is een omvangrijk winkelaanbod, 

grotendeels gericht op recreatief winkelen. Deze centra hebben een primaire    
verzorgende functie voor de stad. Deze centra kunnen daarnaast ook een 
(boven)regionale verzorgingsfunctie hebben. 

  Branding: het doorzetten van de gewenste uitstraling van de stad in het winkelgebied  
       en het tegemoetkomen aan de interesse en behoefte van de consumenten in het directe  
       verzorgingsgebied.   
 Buurtcentra: kleinschalig winkelgebied met een buurt als verzorgingsgebied. 

 Winkelconcentraties met minimaal 5 winkels en maximaal 9 winkels. Daarnaast is er 
       maximaal één (of geen) supermarkt aanwezig in dit type winkelgebied. 
 Dagelijkse artikelen: het aanbod in de branchegroepen voeding- en genotsmiddelen en 
       persoonlijke verzorging (drogisterij en parfumerie). Frequentie van het ‘boodschappen 
       doen’ kan dagelijks zijn. 
 Distributieplanologisch onderzoek (DPO): Kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat de 
       mogelijkheden voor uitbreiding van detailhandel in een bepaald gebied in beeld brengt. 
       Het gaat om de marktruimte voor de beoogde ontwikkeling, waarbij gekeken wordt naar 
       consumenten (o.a. aantallen, bestedingen, koopkrachtbinding) en product (o.a. branche, 
       verzorgingsgebied, uniciteit). 
 E-commerce: detailhandel waarbij het aanbieden van producten en de kooptransactie    

 via het internet verloopt. De levering vindt via postverkeer plaats, of zelf afhalen op 
       distributiepunten. 
  Factory Outlet Center: een winkel waar verouderde of beschadigde merkartikelen   

 Tegen gereduceerde prijzen rechtstreeks door de producent aan de consument wordt 
       aangeboden. 
  Filialiseringsgraad: de filialiseringsgraad geeft aan welk percentage van het   
       gevestigde aantal winkels tot een filiaalbedrijf of een samenwerkingsvorm behoort.  
 Funshoppen: winkelen waarbij consumenten hoofdzakelijk een recreatief koopmotief 
       hebben. 
  GDV-locatie: (geconcentreerde grootschalige detailhandel vestigingslocatie).  

 Detailhandellocaties op perifere locaties (buiten bestaande winkelcentra, maar binnen de    
 bebouwde kom), bedoeld voor bundeling van grootschalige detailhandelvestigingen.   
 Het gaat om vestigingen groter dan 1.500 m2 wvo. Er geldt geen branchebeperking.   
 Oorspronkelijk bedoeld voor ‘stedelijke knooppunten’ (conform de Vierde Nota Extra). 

  Grootschalige detailhandel: detailhandelvestigingen met een minimum 
       winkelvloeroppervlak van 1.500 m2. 
  Grootschalige leisure: leisurevoorzieningen met ten minste 100.000 bezoekers per jaar     

 of ten minste 1.000 zitplaatsen. 
 Hypermarkt: grootschalige winkel van ten minste 2.500 m2 wvo met een uitgebreider 
       assortiment dan dat van een megasupermarkt. Een hypermarkt verkoopt voeding, maar 
       een groot deel van het assortiment bestaat uit non-food (kleding, schoeisel,  
       huishoudelijke artikelen, enzovoort). 
  Leisure: alle voorzieningen waar tegen betaling een vrijetijdsbesteding voor de   
     consument wordt geboden. Voor dit beleid bedoelen we grootschalige, commerciële  
     voorzieningen die planmatig zijn opgezet en een (boven)regionale functie vervullen.  
     Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn megabioscopen, binnenspeeltuinen,  

      speelhallen, ijsbanen, voetbalstadions, attractieparken en wellness complexen. Culturele  
     voorzieningen, zoals theaters en musea, worden buiten beschouwing gelaten. Ook  
     horeca, verblijfsaccommodatie en evenementen vallen buiten de definitie. 
 Megabioscoop: grootschalig bioscoopcomplex met ten minste 8 zalen onder één dak. 
 Megasuper(markt): grootschalige supermarkt van ten minste 2.500 m2 wvo in het 

segment dagelijkse boodschappen. 
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 Niet-dagelijkse artikelen: via detailhandel te koop aangebonden artikelen niet behorend 
      tot de groep dagelijkse artikelen (voedings- en genotsmiddelen en persoonlijke 
      verzorging). 
 Perifeer: betreft de ligging van voorzieningen ten opzichte van de bestaande 
      winkelconcentraties: niet in bestaande winkelgebieden, maar wel binnen de bebouwde 
      kom. 
 PDV branches: de branches in ‘volumineuze artikelen’: auto’s, boten en caravans (ABC 

branches), woninginrichting, bouwmarkten en tuincentra, die volgens het PDV-beleid 
      ontheffing kregen om zich op daartoe bestemde perifere locaties te vestigen. 
 PDV-locatie (Perifere detailhandel vestigingslocatie): detailhandellocaties buiten 

reguliere winkelcentra, maar wel binnen de bebouwde kom (aan stadsranden, langs 
grote wegen, op bedrijventerreinen, enz.) Voor PDV locaties geldt branchebeperking. 
Deze branches zijn: ABC branches (auto’s, boten en caravans), woninginrichting (ook 
keukens), bouwmarkten en tuincentra. Er geldt geen omvangbeperking. 

 PDV+: een detailhandellocatie die tussen een PDV en een GDV locatie ligt. De perifere 
     detailhandellocatie is hoofdzakelijk ingericht voor typische PDV branches (bijvoorbeeld 
     meubelzaken), maar tevens zijn enkele niet PDV branches (bijvoorbeeld sportzaken, 
     consumentenelektronica, enz.) toegelaten. 
 Retail: Alle functies die worden aangetroffen in een centrum, die gezamenlijk de 

aantrekkingskracht van de winkelcentra bepalen. 
 Runshoppen: winkelen waarbij consumenten hoofdzakelijk een doelgericht koopmotief 
      hebben. 
 Shopping mall: planmatig opgezet winkelgebied onder één dak, met winkelaanbod in 

alle segmenten (dagelijkse boodschappen, recreatief en doelgericht). 
 Stadsdeelcentrum: naast de binnenstad een primair winkelgebied. Een 

stadsdeelcentrum is een aanvulling op een binnenstad/hoofdwinkelgebied. Het aantal 
winkels is minimaal. 

 Traffic locatie: een locatie die niet primair een detailhandelfunctie heeft, maar waar wel 
      ondersteunende detailhandel is. Voorbeelden zijn: NS-stations, ziekenhuizen,  
      tankstations, kantoorparken, onderwijsinstellingen, enz. 
 Vloerproductiviteit: de omzet per m2 winkelvloeroppervlak. 
 Volumineuze detailhandel: detailhandel waarbij grote artikelen verkocht worden, die 
      lastig te vervoeren zijn, en dus speciale eisen stellen aan het voor- en natransport (zoals 
      meubelzaken, bouwmarkten, enz.). 
 Weidewinkels: solitaire winkels buiten de bebouwde kom, in het landelijk gebied. 

Meestal 
      gaat het om winkels in het dagelijkse segment (solitaire supermarkten of hypermarkten). 
 Wijkcentra: secundair winkelgebied. Wijkcentra bestaan naast de 
      binnenstad/hoofdwinkelgebied, en hebben een wijk als verzorgingsgebied. Er zijn minder 
      winkels dan in een stads- of stadsdeelcentrum. Gemiddeld aantal winkels bedraagt 10- 
      50. 
 Wvo: winkelvloeroppervlak. 
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Bijlage 2 – kernpunten provinciaal detailhandelbeleid  
 
 Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen moeten bijdragen aan verbetering van het 

kwaliteitsniveau en versterking van het onderscheidend vermogen van winkelgebieden. 
Kwaliteitsaspecten moeten goed worden meegewogen in de afweging die leidt tot een 
planologisch besluit. 

 
 In het kader van de provinciale detailhandel- en leisurevisie verstaat de provincie onder 

leisure alle grootschalige voorzieningen waar tegen betaling een vrijetijdsbesteding voor 
de consument wordt geboden. Het gaat om grootschalige, commerciële voorzieningen 
die planmatig zijn opgezet en een (boven)regionale functie vervullen. Culturele 
voorzieningen, zoals theaters en musea, worden buiten beschouwing gelaten. Ook 
horeca, verblijfsaccommodatie en evenementen vallen buiten de definitie. 

 
 Detailhandelontwikkelingen groter dan 1.500 m2 vloeroppervlak (buiten bestaande      

winkelcentra) en groter dan 5.000 m2 vloeroppervlak (binnen bestaande centra) zijn 
grootschalige detailhandelontwikkelingen die regionale afstemming behoeven. Voor 
leisure beschouwt de provincie voorzieningen die ten minste 100.000 bezoekers per jaar 
trekken, of ten minste 1.000 zitplaatsen hebben, als grootschalig. (de ontwikkeling die 
hieraan voldoet  –Keucheniusstraat– en ook de Lidl (kleinschaligere ontwikkeling) zijn 
afgestemd). 

 
 De regionale afstemming vindt plaats in regionale adviescommissies. Gemeenten 

moeten grootschalige plannen ter advisering aan de commissie voorleggen. De plannen 
moeten voorzien zijn van een goede onderbouwing. De regionale adviescommissie kan 
extra onderbouwing vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een distributieplanologisch 
onderzoek (DPO). De regionale adviescommissie adviseert gemeenten en provincie. De 
provincie zal dit opnemen in de provinciale verordening bij de Structuurvisie. (het gewest 
is aan het kijken hoe een dergelijke adviescommissie het best kan worden ingericht. 
Momenteel vindt afstemming plaats in de commissie economie) 

 
 Regio’s moeten beschikken over een regionale visie op detailhandel. Het beleid bevat ten 

minste een beschrijving van de bestaande en gewenste structuur van de regio. Ook is er 
regionale overeenstemming over de ontwikkelingen (programma). Een regionale visie op 
leisure is wenselijk, maar volgens de provincie geen voorwaarde. (zoals eerder 
aangegeven is er een regionaal beleid vastgesteld dat gericht is op afstemming van 
grootschalige ontwikkelingen) 

 
 Solitaire winkelvestigingen zijn ongewenst, met name in de winkelcategorieën 

‘doelgericht’ en ‘recreatief’, uitgezonderd tuincentra. Conform het locatiebeleid van de 
provincie is het clusteren van voorzieningen het leidend principe. 

 
 Het belang van het behouden van primaire detailhandelvoorzieningen in kleine kernen 

moet worden meegewogen in de regionale beoordeling van grootschalige 
detailhandelplannen. 

 
 De ontwikkeling van weidewinkels (grootschalige solitaire detailhandel in het landelijk 

gebied) is uitgesloten. Detailhandelvestigingen zijn alleen gevestigd in verstedelijkt, of te 
verstedelijken gebied. Kleinschalige verkoop als nevenactiviteit die in het verlengde ligt 
van de hoofdactiviteit (zoals boerderijwinkels), of een tuincentrum beschouwt de 
provincie niet als weidewinkels. 

 
 De provincie is niet op voorhand tegen de komst van shopping malls, maar volgens het 

principe ‘nee, tenzij’. Alleen als een goede distributieplanologische onderbouwing die 
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aantoont dat er geen ernstige structuurverstoring zal optreden in de bestaande  
winkelgebieden op regionale schaal, kan worden besloten tot ‘ja, mits, dit ter 

      uiteindelijke beoordeling van Provinciale Staten. (Op voorhand achten wij dergelijke 
grootschalige ontwikkelingen als ongewenst. Naast de eventuele marktverstoringen die 
kunnen ontstaan ontstaat er ook een extra verkeersdruk.). 

 
 Voor de vestiging van detailhandel en leisure op bedrijventerreinen blijven de 

uitgangspunten van het locatiebeleid van de provincie ‘Een goede plek voor ieder bedrijf’ 
onverminderd van toepassing. Clustering op specifiek daartoe bestemde terreinen is 
gewenst. Gemengde terreinen zijn ook mogelijk. Het gaat in alle gevallen om 
detailhandel die niet of moeilijk inpasbaar is in reguliere winkelgebieden. 

 
 Afhaalpunten van internetwinkels kunnen zich op bedrijventerreinen vestigen. Deze 

afhaalpunten hebben opslag en distributie als primaire bedrijfsactiviteit, en mogen zich 
niet ontwikkelen tot complete winkels met een uitgebreide etalagefunctie en 
productadvisering. (Zie hoofdstuk 4 en 5 waarin wij apart op de komst van dergelijke 
postorderbedrijven inspelen).  
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Bijlage 3 – kernpunten regionaal detailhandelbeleid 
 
Uitgangspunten voor de visie 
Met betrekking tot de regionale visie voor de retailstructuur (detailhandel en dienstensector) 
worden, mede op basis van de sterkten/zwakten, de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- Goede ruimtelijke spreiding van voorzieningen, zodat de verzorgingsfunctie voor 

consumenten gewaarborgd blijft. 
- Het aanbieden van een zo volledig mogelijk pakket van voorzieningen, dat in kwalitatief 

opzicht voldoet aan de wensen van de consument. 
- Mogelijkheden bieden om te kunnen voorzien in het faciliteren van toekomstige 

distributieve ruimte. 
- Voorkomen van ontwrichting van de bestaande detailhandeltructuur als gevolg van 

nieuwe ontwikkelingen. 
- Zoveel mogelijk ruimtelijke concentratie van voorzieningen, met het oog op het in stand 

houden van voldoende kritische massa voor bestaande winkelgebieden. 
- Versterken en indien nodig herstructureren van bestaande winkelvoorzieningen. 
- Ruimte bieden voor dynamiek en innovatieve ontwikkelingen in de retailmarkt. 
- Géén solitaire grootschalige ontwikkelingen toestaan. 
- Nastreven van gethematiseerde PDV/GDV-locaties; goede bereikbaarheid van en 

parkeermogelijkheden bij PDV/GDV-locaties. 
 
Waarover dient afstemming plaats te vinden 
De aanvragen waarvan het gewenst is om ze binnen de regio af te stemmen, betreffen 
ontwikkelingen met een (boven) regionale verzorgingsfunctie en waarvan de verwachte 
effecten de gemeentegrenzen overstijgen. Indien een aanvraag aan één van de hierna 
genoemde criteria voldoet dient afstemming plaats te vinden:  
1. Nieuwe aanvragen van aanbieders (voor alle branches) met een omvang > 1.500 m² wvo   
2. Uitbreiding van de centrumgebieden met een omvang > 5.000 m² wvo  
 
Bij de toetsing van deze aanvragen dienen de wensbeelden uit deze regionale 
structuurvisie als basis. 
 
Het toetsingskader 
Om tot een goede afweging te komen kan een toetsingskader worden ingesteld. Het 
toetsingskader van een vestigingsaanvraag of aanvraag voor uitbreiding zal binnen het 
kader van ruimtelijke overwegingen vormgegeven moeten worden. Aanvragen voor 
nieuwe of uit te breiden vestigingen kunnen door de regio beoordeeld worden. Dit 
gebeurt op grond van een aantal kenmerken die aangegeven moeten worden door de 
vastgoedpartij of het bedrijf dat voornemens is een project buiten de bestaande 
retailgebieden te realiseren. Het betreft de volgende kenmerken: 
 
1. De situering van de beoogde vestigingsplaats. 
2. De branche van de vestiging. 
3. De te voeren winkelformule(s) binnen het project. 
4. De omzetverwachting, indien van belang gespecificeerd naar assortimentsgroep en naar 

het verwachte patroon van omzetopbouw in de eerste jaren. 
5. Indien het een verplaatsing betreft, zullen de effecten voor bestaande vestigingen 

aangetoond moeten worden (omzetbehoud/groei, herinvulling vrijkomende panden). 
6. Een uitwerking van de geografische reikwijdte van de markt-impact (omzetherkomst over 

afstand; koopkrachtclaim na realisatie van het voorstel; raming van de omzetmutaties 
voor de gevestigde detailhandel). 

7. Indiening van een beeldkwaliteitsplan. 
8. De voorziene verkeerseffecten (modal split bezoekers, noodzakelijke, direct beschikbare 

parkeercapaciteit voor bezoekers en personeel; wenselijkheid met betrekking tot 
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toegankelijkheid via het openbaar vervoer; intensiteit vrachtbewegingen, voorstellen voor 
de afhandeling van vrachtbewegingen). 

9. Onderzoek zal moeten aantonen in hoeverre de kleinhandelstructuur gevolgen zal 
ondervinden van de nieuwe toevoegingen, in hoeverre er bereikbaarheids- en 
parkeerproblemen zullen gaan optreden, en wat de toegevoegde waarde is voor de 
bestaande retail in de stad respectievelijk regio. 

10. De voorziene (netto) werkgelegenheidseffecten. 
en behoeve van aanvraag 
Bij de beoordeling van de aanvraag zal bekeken moeten worden wat de gevolgen zijn van 
een toevoeging op de retailstructuur. Hierbij zal voornamelijk getoetst dienen te worden op: 
 
1. De distributieve effecten. 
2. De effecten op de open ruimte. 
3. De mobiliteit en milieu 
4. De kwaliteit van de stad. 
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Bijlage 4 – ontwikkelingen economische recessie 
 
In de eerste drie maanden van 2009 kocht men 6% minder producten dan een jaar eerder. 
Dat resulteert in 4% minder omzet. De kooplust is dus kleiner. Dat was voor het eerst sinds 
2005. In de horeca, autobranche en industrie lopen de omzetten op dit moment nog harder 
terug dan in de detailhandel. 
 
Bij duurzame goederen, met name auto's, meubels en kleding, nemen de bestedingen ook 
af. In de eerste drie maanden verkochten non-foodwinkels 7% minder producten. Bijkomend 
nadeel is dat dit jaar de kosten van energie en zorg (directe "concurrenten" van de 
detailhandel) nóg hoger zullen zijn dan vorig jaar. En dat zijn uitgaven waarop weinig 
bezuinigd wordt of kan worden. 
 
Bij levensmiddelen is inmiddels ook een terugval te zien. In de eerste drie maanden ging 5% 
minder producten over de toonbank. Mensen kiezen ook vaker voor goedkopere producten 
(zoals huismerken) en winkels. Vanwege prijsstijgingen was de omzet van levensmiddelen 
nog wel iets boven het nulpunt (0,2%). 
 
Welke branches hebben te maken met een teruglopende omzet? 
Er is een teruglopende omzet in branches zoals woonzaken (vooral keukenzaken, 
meubelzalen en slaapspeciaalzaken), modezaken (met name herenmode, kinder- en 
babykleding, lederwaren), schoenenzaken, doe-het-zelfzaken, food-speciaalzaken en 
computershops. Er zijn steeds meer branches die te maken hebben met tegenvallende 
omzetten. 
 
Welke branches doen het ondanks de crisis over het algemeen goed? 
In 2008 was er sprake van een omzetstijging voor supermarkten (vooral door prijsstijgingen), 
fietsenzaken (fietsen blijft populair, mede door de opkomst van de elektrische fiets, is groen 
en gezond), tuincentra, speelgoedzaken (vooral games zitten in de lift), wit- en 
bruingoedzaken en huishoudelijke-artikelenzaken (relatief goedkoop segment). Voor die 
laatste twee is 2009 echter niet voortvarend begonnen met dalende omzetten. Ook de 
andere branches hebben het in 2009 zwaarder dan voorheen. 
 
Winkelen consumenten anders dan voorheen? 
Ruim de helft van de ondernemers merkt dat consumenten langer nadenken voordat ze iets 
kopen. Dit is vooral het geval bij ondernemers in de doe-het zelf-, elektronica- en 
woonbranches. Bijna 40% van de ondernemers ziet dat mensen minder kopen dan voor de 
recessie. 
  
De recessie zorgt er verder voor dat consumenten meer op prijs en aanbiedingen letten. 
41% van de ondernemers zegt dat klanten vaker voor goedkope producten kiezen. Dit is 
vooral het geval in supermarkten. 33% van de ondernemers merkt dat klanten vaker kiezen 
voor aanbiedingen. En 27% zegt dat klanten vaker korting vragen. Dit is vooral het geval in 
modewinkels, de woonbranche en op de markt. Volgens bijna 40% van alle ondernemers is 
het gemiddelde bedrag dat klanten besteden lager dan een jaar geleden. 
  
De economie krimpt met 3,5%. Hoeveel last gaat de detailhandel daarvan krijgen? 
De koopkracht neemt in 2009 nog toe met ruim 2%, dus mensen hebben in feite meer te 
besteden. Maar in deze onzekere tijden met negatieve berichten en signalen, gaat men meer 
sparen en dure aankopen uit- of afstellen. Tussen september 2008 en januari 2009 zijn de 
spaartegoeden met bijna 5% toegenomen. Dat is bijna drie keer zoveel als in dezelfde 
periode van voorgaande jaren. Met andere woorden, mensen sparen drie keer zo veel als 
anders. Huishoudens hebben gemiddeld ruim € 1.500 in de genoemde periode opzij gezet in 
plaats van uitgegeven.  



 

Detailhandelbeleid gemeente Huizen 49 

Als mensen hun baan (dreigen te) verliezen, verandert hun koopgedrag natuurlijk ook 
meteen. De genoemde branches zullen het dus lastig krijgen, vooral als de werkloosheid zo 
hard toeneemt als voorspeld is.  
 
Leidt de economische recessie tot meer ontslagen? 
Van ontslagen is weinig sprake, maar het aantal vacatures is wel met duizenden afgenomen 
(-20%). Ook bij de Servicepunten Detailhandel zijn minder vacatures, hoewel dat regionaal 
verschilt. In dit soort tijden is de detailhandel vaak de laatste sector waar vacatures 
teruglopen of ontslagen vallen. 
 
Zijn er meer faillissementen en winkelsluitingen? 
Er zijn inderdaad meer faillissementen in de detailhandel dan vorig jaar. Het gaat volgens het 
Handelsregister om enkele tientallen faillissementen in het eerste kwartaal. Maar een 
faillissement blijft de minst voorkomende manier van stopzetten (normaalgesproken circa 1% 
van de opheffingen). Veel vaker stoppen ondernemers vrijwillig zonder failliet te gaan. 
Overigens betekent een recessie niet per definitie dat het aantal winkels daalt. Natuurlijk zijn 
er meer winkels die moeten sluiten, maar dat is vaak niet meteen, ze houden het dan nog 
even vol. En je ziet in slechte tijden ook winkels beginnen, bijvoorbeeld door mensen die hun 
baan kwijt zijn. Per saldo is het aantal winkels al jarenlang stabiel, ook gedurende het slechte 
jaar 2004. Maar een belangrijk verschil met toen is dat banken nu kritischer zijn met het 
verlenen van (start)kredieten. Dat kan een drempel zijn voor het beginnen van een winkel. 
Hoe doet de Nederlandse detailhandel het in vergelijking met Europa? 
Ten opzichte van het hele Eurogebied doet de Nederlandse detailhandel het iets beter. De 
omzetontwikkeling is eind 2008 vergelijkbaar met die van België, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. In Spanje en Italië is juist sprake van een teruggang. 
 
Einde recessie? 
Een derde van de ondernemers denkt dat de recessie binnen één jaar voorbij is. Een even 
grote groep zegt tussen de één en twee jaar. De overigen denken dat het nog langer gaat 
duren of weten het niet. 
 
In de gesprekken die worden gevoerd met de ondernemers (verenigingen) vragen wij 
geregeld naar de effecten van de recessie op de detailhandeltructuur. Het overall beeld 
hiervan is dat de recessie de gemeente Huizen nog niet in volle omvang heeft bereikt. Bij 
niet-dagelijkse producten is er meer merkbaar dan bij dagelijkse producten, op zich is dit een 
logische ontwikkeling. Om de recessie te beperken en de economie te stimuleren is het 
noodzakelijk om acties te ondernemen. Het actieprogramma “Tegenwicht” zorgt hier voor. 
Ook de verwijzingen die op de site, www.huizen.nl onder het kopje ondernemen, 
economische recessie zijn aangebracht zorgen er voor dat veel vragen over de recessie en 
stimuleringsmaatregelen inzichtelijk worden.    
 
De bestaande en nieuwe maatregelen zullen in ieder geval moeten bijdragen aan een betere 
detailhandeltructuur. 
 
 

--- 


