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1. Inleiding
Houten wil een plek zijn waar het voor de inwoners fijn w o n e n , werken,
leven én ondernemen is. Retail neemt daarbij een centrale plaats in. Het
v o r m t een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het w o o n - en
leefklimaat voor de inwoners van Houten. Dit heeft in de eerste plaats
betrekking op het voorzieningenniveau in de dagelijkse en nietdagelijkse sector in buurten en in het centrum. Daarnaast draagt de
retail bij aan de levendigheid van Houten. De centra hebben een
ontmoetingsfunctie en bepalen voor een deel de sfeer en het imago van
Houten. Tenslotte v o r m t retail een bron van werkgelegenheid en
ondernemerschap.
We beseffen dat onder invloed van conjuncturele en structurele
ontwikkelingen en trends het functioneren van de retail in Nederland en
in Houten onder druk staat. In Houten ontbreekt het op dit m o m e n t aan
een integraal beleidskader voor de retail. Daarom is deze Retailvisie
Houten opgesteld. Het is een visie die aansluit bij de nieuwe rol die van
ons als gemeente gevraagd w o r d t . We willen enerzijds ruimte geven aan
initiatieven en werken aan ons karakter als proeftuin voor inwoners en
ondernemers. Anderzijds willen we op hoofdlijnen ook regie voeren om
ervoor te zorgen dat de structuur die we voor ogen hebben gerealiseerd
en bewaakt kan w o r d e n .
We gaan mee met de tijd. De praktijk leert dat grenzen steeds meer
vervagen
en
dagelijkse
en
niet-dagelijkse
sectoren,
retail,
dienstverlening en horeca met elkaar vermengen. Daarom vervangen
wij het w o o r d detailhandel door het w o o r d retail en spreken wij van een
retailvisie. Deze visie is afgebakend op retail met detailhandel als
hoofdactiviteit en andere v o r m e n van retail zoals horeca en diensten als
nevenactiviteit. Wij maken deze keuze ook o m vernieuwing en
ondernemerschap te stimuleren en een proeftuin voor de retail te
kunnen zijn.
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We stellen onze inwoners centraal. Daarom hebben wij de mening van
de Houtenaren ook een plek gegeven in onze visie. Ook in de toekomst
zullen wij het gesprek met onze inwoners aan blijven gaan om ervoor te
zorgen dat wij een gemeente blijven waar onze inwoners graag winkelen
en hun boodschappen doen.
De volgende onderzoeksaanpak
totstandkoming van deze visie:

heeft de basis gevormd voor

de

«

Een kwantitatieve analyse met betrekking tot de sector detailhandel
voor Houten en voor Houten in relatie tot de regio. Hiervoor is
gebruikgemaakt van data van het CBS, Locatus en I&O Research
Koopstromenonderzoek provincie Utrecht.

«

Een benchmark analyse op basis van gemeenten met een
vergelijkbaar aantal inwoners (Rijswijk, Veldhoven, Soest en Woerden)
en gemeenten die evenals Houten groeikernen zijn nabij een grote
stad (Capelle aan den IJssel, Nissewaard, Purmerend en Nieuwegein).

«

Drie bijeenkomsten met relevante stakeholders van de Houtense
detailhandel (winkeliers, vastgoedeigenaren, bestuurders, etc.)
waarin op basis van stellingen gediscussieerd is over het door
gemeente Houten te voeren beleid.

«

Inwoners van Houten zijn bij de visie betrokken op basis van
interviews in winkelcentrum Het Rond en een online onderzoek via
Q&A panel, het eigen consumentenpanel van Q&A.

Deze Retailvisie Houten b o r d u u r t voort op eerdere visiedocumenten op
het gebied van retail. Dit betreft de strategische visie Houten 2025, visie
Oude Dorp 2030 en de nota perifere en grootschalige retail. We gaan
eerst in op het belang van een actuele retailvisie en staan vervolgens stil
bij het huidig functioneren van de retail in Houten en trends en
ontwikkelingen die daar van invloed op zijn. Daarna laten we de
inwoners aan het w o o r d . Tenslotte gaan we in op wat we willen
bereiken, wat daarbij de belangrijkste uitdagingen zijn en welke rol de
gemeente voor zichzelf ziet.
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Winkel en winkelgebieden vormen een belangrijk onderdeel van de
kwaliteit van het w o o n - en leefklimaat voor de inwoners van Houten.
Het zijn belangrijke voorzieningen voor inwoners van Houten, ze
zorgen
voor
werkgelegenheid,
ze
vormen
belangrijke
ontmoetingsplekken en ze dragen ook voor een groot deel bij aan de
sfeer en beleving van Houten.
Houten is de afgelopen decennia zowel qua vraag als aanbod van
retailmeters enorm gegroeid. Begin jaren 70 telde het dorp Houten
maar 4.000 inwoners. In veertig jaar tijd is het inwonerstal en daarmee
het omzetpotentieel voor retail meer dan vertienvoudigd. De
retailoppervlakte heeft in dezelfde periode ook een forse groei
doorgemaakt en Houten beschikt op dit m o m e n t over ruim 59.000 m
aan retailoppervlakte. Oorspronkelijk concentreerde retail zich in Het
Oude Dorp en al snel werd daar Het Rond als centraal winkelgebied
aan toegevoegd. Later is dit uitgebreid met de gebieden De Maat en
Retail Center De Meerpaal en in 2011 is Castellum opgeleverd.
Daarnaast zijn een aantal winkels solitair gevestigd.

Wij beseffen dat inwoners, grootwinkelbedrijven, ondernemers en
vastgoedeigenaren belang hebben bij sterke winkelgebieden waar
klanten graag komen en ondernemers geld kunnen verdienen. O m dit
als gemeente te kunnen waarborgen is deze retailvisie opgesteld. Deze
geeft in hoofdlijnen weer hoe Houten richting 2025 met retail o m wil
gaan, wat wij als gemeente willen bereiken, wat de belangrijkste
uitdagingen zijn en welke rol wij daarin willen gaan vervullen. Daarbij
willen wij ruimte geven aan initiatieven en werken aan ons karakter als
proeftuin voor inwoners en ondernemers. We beseffen ook dat we op
hoofdlijnen ook regie moeten voeren om ervoor te zorgen dat wat we
voor ogen hebben ook gerealiseerd en bewaakt kan w o r d e n .

2

De afgelopen tien jaar is in Nederland het aantal vierkante meters
retail fors toegenomen. In dezelfde periode zijn de retailbestedingen
binnen de niet-dagelijkse sector gedaald. Daarnaast heeft het kopen
via internet impact op de bezoekersaantallen en bestedingen in winkels
en winkelgebieden. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat omzet
per vierkante meter en daarmee de behoefte aan retailmeters
terugloopt. De toenemende leegstand maakt dit duidelijk zichtbaar.
Daarnaast is sprake van ontwikkelingen die om nieuwe regelgeving of
aanpassingen daarvan vragen. Dit heeft o.a. betrekking op de komst
van nieuwe winkelconcepten, het inbedden van online logistiek in de
ruimtelijke infrastructuur, branchevervaging en ontwikkelingen in de
periferie.
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3. Wat zijn de belangrijkste consumentenontwikkelingen?
Hoe winkelen we in 2020? Anders! Dat is wellicht het beste antwoord
op deze vraag. In grofweg iedere vijftig jaar w o r d t de retail
geconfronteerd met een ontwrichtende verandering, als het ware een
innovatiegolf. Die vindt niet in één keer plaats maar het kan wel twee
decennia duren voordat we de echte impact en omvang waarnemen.
Rondom de eeuwwisseling van 1900 was het de opkomst van de
warenhuizen, na de Tweede Wereldoorlog de introductie van
zelfbediening en r o n d o m het millennium de opkomst van e-commerce.
De innovatie golven staan niet op zich als verklarende factor van
veranderend koopgedrag van de consument. In iedere periode is er
sprake van een samenspel van ontwikkelingen op gebied van populatie
(bevolking), economie (bestedingen) en technologie (bereik). De
omgeving van de retail verandert snel en vraagt o m aanpassingen van
de sector zelf. De consument heeft zijn shopgedrag in de afgelopen
twee decennia ook weer drastisch gewijzigd. Deze veranderingen
hangen samen met bevolkingsontwikkelingen, bestedingen en
technologische ontwikkelingen. Veranderingen gaan nu sneller dan de
sector daarop aangepast is en dat w o r d t zichtbaar in het
winkellandschap.

ífiìl
Bevolking
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3.1 Bevolking
De samenstelling van de populatie is een belangrijke factor voor
bestedingen in de retail. De ontwikkeling van het aantal inwoners, het
aantal huishoudens en de leeftijdsopbouw spelen hierin een
belangrijke rol.
3.1.1. Ontwikkeling aantal inwoners
Voor Houten geldt dat er sprake zal zijn van een stabiele
bevolkingsgroei naar 2030. Voor de totale provincie Utrecht is er sprake
van een sterke toename. De groei van het aantal inwoners en daarmee
de bestedingen in provincie Utrecht zal niet hoofdzakelijk plaatsvinden
in gemeente Houten. Retailers en vastgoedpartijen zullen hier rekening
mee houden en eerder voor gemeenten kiezen waar sprake is van een
sterkere groei. Urbanisatie zorgt voor een nieuwe dynamiek in retail
waarbij partijen keuzes zullen gaan maken op basis van groei en krimp.
Ontwikkeling aantal inwoners
Houten

Provincie Utrecht

Jaar

2014

Index

2014

Index

2014

48.421

100

1.253.672

100

2019

49.686

103

1.294.033

103

2024

50.071

103

1.335.385

107

2030

49.764

103

1.375.270

110

Bron: CBS en Woningmarkt provincie Utrecht
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3.1.2 Ontwikkeling leeftijdsopbouw

3.1.3 Ontwikkeling aantal huishoudens

Vergrijzing van de bevolking is een landelijke ontwikkeling. Wanneer
naar de positie van gemeente Houten binnen provincie Utrecht
gekeken wordt, blijkt dat de vergrijzing in Houten ver bovengemiddeld
is. Dit w o r d t veroorzaakt door de eenzijdige bevolkingsopbouw tijdens
de enorme groeispurt die Houten de afgelopen veertig jaar heeft
meegemaakt. Houten trok tijdens deze periode veel gezinnen. Veel
jongeren verlaten Houten o m elders te studeren of te werken en de
ouders blijven achter. Dit betekent dat Houten zich moet voorbereiden
op vergrijzing en eigen wensen en behoeften die daarbij horen. De
groep 15-60 jaar is verantwoordelijk voor het grootste deel van de
koopkracht en daalt in gemeente Houten sterker dan in provincie
Utrecht. Het aandeel van de inwoners in de leeftijdsgroep 60+ stijgt
sterk. Dit zijn ongunstige ontwikkelingen voor de retail en
bovengemiddeld ongunstig voor gemeente Houten wanneer de
vergelijking met provincie Utrecht w o r d t gemaakt. Door vergrijzing
zullen de bestedingen in non-food retail minder w o r d e n , omdat
ouderen minder geld uitgeven aan goederen en meer aan diensten.

Het aantal huishoudens neemt toe als gevolg van de vergrijzing, maar
groeit iets minder snel dan gemiddeld in provincie Utrecht. De
toename van het aantal huishoudens biedt kansen voor de retail. Dit is
vooral van toepassing op de sectoren waarbinnen producten gekocht
w o r d e n die standaard in elk huishouden aanwezig zijn. Bouwmarkten,
w o n e n en elektronica zijn hier voorbeelden van.

Ontwikkeling leeftijdsopbouw
Provincie Utrecht

Gemeente Houten
Leeftijd

2014

2030

Index

2014

2030

Index

Gemiddeld

38,3

44,2

116

39,4

41,7

106

0-15 jaar

219

179

82

189

179

93

15-30 jaar

179

159

90

199

199

98

30-45 jaar

209

169

80

219

199

93

45-60 jaar

259

199

75

219

189

84

60-75 jaar

129

229

183

149

179

120

75+

59

109

215

69

109

153

15-60 jaar

629

509

81

619

569

92

60+

179

339

192

219

279

130

Ontwikkeling aantal huishoudens
Provincie Utrecht

Gemeente Houten
Huishoudens

2014

2030

Index

2014

2030

Index

Eenpersoonshuishouden

2694

319

118

399

439

111

Meerpersoonshuishoudens met kinderen

4594

389

83

349

319

90

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen

289

329

111

279

269

97

19.152

21.533

112

560.941

647.646

115

Aantal

Bron: CBS en Woningmarkt provincie Utrecht

3.2 Bestedingen
Sinds 2007-2008 zijn veel branches geconfronteerd met dalende
omzetten. De dagelijkse sector is hierop de enige uitzondering en kent
ook in deze periode groei. De meeste niet-dagelijkse sectoren zijn sinds
2007 niet meer in staat o m de inflatie bij te houden. In tien jaar tijd
hebben niet-dagelijkse sectoren tussen de 1 9 en 2 3 9 omzet aan omzet
verloren. Dit getal is niet gecorrigeerd voor de inflatie die in diezelfde
periode 1 8 9 bedroeg. De bestedingen in de niet-dagelijkse sector
staan enorm onder druk, gemeente Houten v o r m t daar geen
uitzondering op.

Bron: CBS en Locatus
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3.2.1 I n k o m e n
Het gemiddelde inkomen van inwoners in Houten is hoog. Dat biedt
kansen voor de retail aangezien een hoger besteedbaar inkomen meer
bestedingsruimte voor de retail betekent.
Besteedbaar inkomen
Besteedbaar inkomen 2011

Gemeente Houten

Provincie Utrecht

Per huishouden

C

42.500,00

C

35.700,00

Per persoon

C

16.700,00

C

16.100,00

Bron: CBS
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dagelijkse sector binnen gemeente Houten. De koopkrachtbinding laat
wel een lichte daling zien. Deze w o r d t veroorzaakt door de afvloeiing
naar andere gemeenten en naar online. De afvloeiing naar online is in
Houten rond het gemiddelde. Naar verwachting zal deze verder
toenemen doordat consumenten steeds vaker online winkelen. Deze
ontwikkeling zal in Houten waarschijnlijk bovengemiddeld zijn door het
grote aandeel inwoners in de leeftijd van 30 t o t en met 60 jaar. Verder
is de toevloeiing vanuit andere gemeenten gedaald. Door deze
ontwikkelingen is de druk op het economisch functioneren van de nietdagelijkse sector in gemeente Houten iets toegenomen.

3.2.2 Koopstromen
Koopstromen zijn een belangrijke indicator voor het economisch
functioneren van een gemeente. In de koopstromen maken wij
onderscheid
in
koopkrachtbinding,
koopkrachtafvloeiing
en
koopkrachttoevloeiing. De mate waarin de lokale consumenten hun
bestedingen doen in het winkelaanbod van de eigen gemeente w o r d t
koopkrachtbinding genoemd. Alle bestedingen die online en binnen
andere gemeenten gedaan worden, w o r d t koopkrachtafvloeiing
genoemd. Naast de koopkrachtbinding bestaat een deel van de omzet
uit bestedingen van consumenten die niet afkomstig zijn uit de
gemeente. Dat deel w o r d t koopkrachttoevloeiing g e n o e m d .

Koopstromen dagelijkse sector
Gemeente Houten

Gemiddeld per gemeente
provincie Utrecht
2014
2011
Index

2014

2011

Index

Koopkrachtbinding

91,09

90,09

101

80,09

80,49

100

Afvloeiing andere gemeenten

7,09

9,49

75

19,09

18,89

101

Afvloeiing online

2,39

0,99

270

1,39

0,79

188

Koopkrachttoevloeiing

9,39

7,89

120

13,29

12,09

110

Bron: I&O Research Koopstromenonderzoek provincie Utrecht 2014/2015

Koopstromen niet-dagelijkse sector

De koopkrachtbinding van de dagelijkse sector heeft zich positief
ontwikkeld.
De
koopkrachtbinding
is
iets
toegenomen
de
koopkrachttoevloeiing is ook gestegen. De koopkrachtbinding is relatief
hoog en ligt 11 procentpunt boven het gemiddelde van provincie
Utrecht. De koopkrachttoevloeiing blijft achter bij het gemiddelde. Hier
kan gemeente Houten nog progressie boeken. De afvloeiing naar
online binnen de dagelijkse sector is toegenomen en ligt ruim boven
het gemiddelde van de provincie. De koopkrachtbinding binnen de niet
dagelijkse sector ligt vijf procentpunt boven het gemiddelde van
Provincie Utrecht. Dit is positief voor het functioneren van de niet-

Q&A Research k Consultancy 2015

Gemeente Houten
Index

Gemiddeld per gemeente
provincie Utrecht
2014
2011
Index

2014

2011

Koopkrachtbinding

45,09

46,09

98

40,29

42,09

Afvloeiing andere gemeenten

39,59

39,59

100

45,39

46,79

97

Afvloeiing online

16,29

14,49

112

15,29

11,29

136

Koopkrachttoevloeiing

19,39

22,89

85

29,89

31,79

94

96

Bron: I&O Research Koopstromenonderzoek provincie Utrecht 2014/2015

9

3. Wat zijn de belangrijkste consumentenontwikkelingen?
3.3 Bereik
In 2004 is de online goederen retail in Nederland goed voor ongeveer
1 9 van de gehele retail omzet. In 2013 is dit aandeel opgelopen naar
ten minste 6 , 9 9 . De verschillen zijn echter groot van sector tot sector.
Voor non-food retail zijn de aandelen naar schatting al opgelopen t o t
zo'n 1 2 9 t o t 1 5 9 . Dit heeft impact op zowel het functioneren als de
invulling van het fysieke winkellandschap. De ontwikkeling van de
koopkrachtafvloeiing naar het online kanaal bevestigt dit. In Houten is
deze trend ook gaande maar die zal minder gevolgen hebben naar de
toekomst als gevolg van de groei van de oudere bevolking. De
afvloeiing van de omzet naar het online kanaal zal zich verder blijven
ontwikkelen. Om het effect hiervan op het economisch functioneren
van de retail en de hoeveelheid retailmeters die in de toekomst nodig is
in te kunnen schatten is het van belang in te zoomen op het huidig en
toekomstig online koopgedrag per sector. Hiervoor is een indeling naar
vijf clusters gemaakt op basis van het percentage consumenten dat bij
de laatste aankoop, binnen de sectoren, voor het online kanaal heeft
gekozen. Hieronder volgt een omschrijving van de vijf clusters.
1. In het eerste cluster zitten de sectoren die met online duidelijk
voorop lopen en waarbij voor meer dan één op de vier consumenten
geldt dat zijn laatste aankoop een online aankoop was. Het is zeer
aannemelijk dat de afvloeiing naar het online kanaal voor deze
sectoren 2 5 9 of meer zal bedragen.
2. In cluster twee zitten veel modieuze sectoren. Voor deze sectoren
geldt dat 1 5 9 t o t 2 5 9 van de consumenten hun laatste aankoop in
deze sectoren online heeft gedaan. De komende jaren zal vooral in dit
cluster meer omzet naar online afvloeien. Het is zeer aannemelijk dat
de afvloeiing naar het online kanaal tussen de 1 5 9 en 2 5 9 zal komen
te liggen.
3. In het derde cluster zitten de sectoren waarvoor geldt dat 1 0 9 tot
1 5 9 van de consumenten hun laatste aankoop in deze sectoren online
heeft gedaan. Het is aannemelijk dat de afvloeiing naar het online
kanaal voor deze sectoren tussen de 1 0 9 en 1 5 9 zal komen te liggen.

4. In cluster vier zitten de sectoren foodspeciaalzaken, wonen, keukens
k badkamers, bouwmarkten en tuin. Voor deze sectoren geldt dat 5 9
tot 1 0 9 van de consumenten hun laatste aankoop in deze sectoren
online heeft gedaan. Het is aannemelijk dat de afvloeiing naar het
online kanaal voor deze sectoren tussen de 5 9 t o t 1 0 9 zal bedragen.
5. In het vijfde cluster zitten de sectoren waar de consument weinig
online aankopen in doet. Het is aannemelijk dat de afvloeiing naar het
online kanaal voor deze sectoren gemiddeld niet meer dan 5 9 zal
bedragen.
Multimedia
Computers
Boeken
Elektronica
Telecom
Damesmode
Cadeau
Sport
Herenmode
Speelgoed
Baby k Kind
Schoenen
Warenhuis
Sieraden k Bijouterie
Fiets k Vrije Tijd
Tuin k Dier
Slapen
P a r f u m e r i e k Drogisterij
Lingerie k O n d e r m o d e
Foodspeciaalzaken
Wonen
Keukens k Badkamers
Bouwmarkten
Tuin
Tijdschriften k Tabak
Supermarkten
Optiek

C l u s t e r 2:
•15-250/0

Cluster 3:
10-15/

Cluster
5-10'

C l u s t e r 5:
09

Figuur: sectorindeling
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Cluster 1:
B > 25»7o

online clusters op basis van koopgedrag

2014 (bron: Q&A Research S

Consultancy)
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3.4 Conclusie
Voor het huidig en toekomstig economisch functioneren zijn
ontwikkelingen op het gebied van bevolking, bestedingen en bereik
belangrijke indicatoren. Voor gemeente Houten geldt dat de
vooruitzichten voor de dagelijkse sector stabiel t o t licht positief zijn.
Voor de niet dagelijkse sector zijn de ontwikkelingen minder gunstig en
geldt dat de druk op de retailbestedingen blijft toenemen.
Vastgoedpartijen, beleggers en retailers zullen hier rekening mee
houden in hun keuze wel of niet in Houten te vestigen of te investeren.
Op basis van onderstaande bevindingen kan dit geconcludeerd
worden:
« De bevolkingsgroei naar 2030 zal nihil zijn waardoor er geen sprake
is van natuurlijke groei van de retailbestedingen.
« Het aandeel ouderen gaat richting 2030 sterk toenemen en hierdoor
komt er druk op het functioneren van de niet-dagelijkse sector
omdat ouderen minder aan goederen uit gaan geven.
« Het aantal huishoudens neemt toe en dit is positief voor sectoren
die daar direct van profiteren zoals bouwmarkten, wonen en
elektronica.
« Het besteedbaar inkomen ligt boven het gemiddelde van provincie
Utrecht en dit zorgt voor meer bestedingsruimte voor de retail.
« De koopstromen met betrekking t o t de dagelijkse sector
ontwikkelen zich positief en daar is nog ruimte voor progressie.
« Binnen de niet dagelijkse sector neemt de druk op de koopstromen
toe en deze druk zal de komende jaren blijven t o e n e m e n .
« De koopkrachtafvloeiing naar het online kanaal neemt toe en zal
blijven toenemen waardoor de traffic in winkelgebieden en de
retailbestedingen nog meer onder druk komen te staan.

Q k A Research k Consultancy 2015
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4. Wat zijn de belangrijkste retailontwikkelingen?
Voor Nederland geldt dat de ontwikkelingen aan de vraagzijde op basis
van bevolking, bestedingen en bereik grote invloed hebben op de
behoefte aan fysieke winkels. De ontwikkeling van het fysieke
winkellandschap heeft hier de afgelopen jaren onvoldoende rekening
mee gehouden. Het aantal m winkelvloeroppervlak is toegenomen,
terwijl de bestedingen zijn gedaald en de afvloeiing naar online is
toegenomen.
Tussen 2004 en 2013 is in Nederland het aantal
vierkante meters in de non-food retail met 1 3 9 toegenomen. In
diezelfde periode is de omzet in non-food retail m e t 9 9 gedaald. Het
gevolg van deze toename in meters en afname in omzet is dat in
dezelfde periode de vloerproductiviteit, oftewel de omzet per vierkante
meter, met 1 9 9 is afgenomen. In werkelijkheid is deze daling nog
sterker omdat de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor inflatie en de
afvloeiing naar online in dezelfde periode. Deze ontwikkelingen
(toenemende winkelmeters, afnemende omzet en afvloeiing naar
online) zetten het business model van de fysieke winkel zwaar onder
druk. De impact verschilt daarbij sterk per branche. In onderstaand
figuur w o r d t de ontwikkeling van de vloerproductiviteit voor
verschillende branches weergegeven. De gevolgen van deze
ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar in het fysieke winkellandschap.
Verschillende winkelformules hebben het toneel verlaten of een
doorstart gemaakt, en daarnaast is er sprake van toenemende
leegstand.
2

gemcenicHouten
gemeente Houten t ttt
t t
t t t

« Er zal hierbij gesproken worden over een nieuwe reeks cijfers en een
oude reeks cijfers. De nieuwe reeks betreft cijfers uit 2015 en de
oude reeks betreft cijfers van halverwege 2014. In dit geval zijn er
geen recentere cijfers beschikbaar.
« De leegstanddefinitie van Locatus is als uitgangspunt genomen.
Indien dat niet het geval is, staat dit aangegeven. De toelichting op
de definitie van Locatus is als volgt: landelijk is binnen de categorie
leegstand de verhouding tussen retail en niet retail ongeveer 50/50
(aantal panden). De panden in de retail zijn echter groter dan de
panden in de niet retail. Om de leegstand oppervlakte per groep te
berekenen w o r d t de gemiddelde oppervlakte van de leegstaande
panden berekend en als factor gebruikt. Dit op basis van de
volgende formule: 2/3 * leegstand Z (wvo totaal (incl. leegstand) (1/3 * leegstand)
118
US J

105

^——'j/^^*'

^^^^v\

^ " ^ ^
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4.1 Leegstand

85

Landelijk is er sprake van toenemende leegstand. Houten v o r m t daar
geen uitzondering op. De analyse van de leegstand berust op de
volgende uitgangspunten:
«

Leegstand w o r d t uitgedrukt in aantal verkooppunten
verkoopvloeroppervlakte (VVO).

« Gemeente Houten w o r d t vergeleken
namelijk omvang en groeikern.

Q k A Resea rch k C o n s u l t a n c y 2015

m e t twee

90

^ ^ x ^ ^ ^ \
\

75

.

o

d

e

Wonen

\
\

M

Schoenen

N/^^N/V
\

—

İ
—

^

2

7

—In
a
fl tie
6

(VKP) en

benchmarks,

^

67

65
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuur: ontwikkeling vloerproductiviteit non-food reta il 2004 - 2013 (bron: CBS,
2015, Loca tus 2003-2014, bewerking Q & A 2015)
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4. Wat zijn de belangrijkste retailontwikkelingen?
De leegstand is toegenomen en bedraagt in oppervlakte 4 9 en in
aantal verkooppunten 6 9 . Het is een proces dat al meerdere jaren
gaande is en dat zich in gemeente Houten vooral afspeelt op het
gebied van verkooppunten. Positief voor gemeente Houten is dat de
leegstand in vergelijking met bijvoorbeeld de benchmarkgebieden
duidelijk lager uitkomt.
Situatie leegstand gemeente Houten 2011 - 2015
2015

Gemeente Houten

2011

2004

VKP

VVO

VKP

VVO

VKP

VVO

69

49

29

29

39

79

Bron en definitie: Locatus
Leegstand situatie gemeente Houten vs. benchmarkgebieden (hoofdzakelijk nieuwe reeks)
VKP

VVO

Houten

6,59

4,49

Benchmark groeikernen*

7,19

8,99

Benchmark omvang*

8,99

6,89

Bron en definitie: Locatus
* Voor de gemeenten Nieuwegein, Soest en Woerden zijn minder actuele leegstandcijfers
de berekening (halverwege 2014).

gebruikt bij

"De leegstand in Houten is
toegenomen maar blijft achter ten
opzichte van de benchmark
gebieden"

In onderstaande tabel staat weergegeven waar in gemeente Houten
sprake is van leegstand. De meeste panden staan leeg in winkelgebied
Het Rond, gevolgd door winkelgebied Castellum.
Actuele leegstand situatie gemeente Houten (oude reeks)
VKP

VVO

Castellum (wijkcentrum)

4

773

Het Rond (hoofdwinkelgebied)

12

2.443

De Dikke Boom (supermarktcentrum)

0

0

Oude Dorp (wijkcentrum)

0

0

Retail Center Meerpaal

0

0

De Maat

0

0

Verspreide bewinkeling

6

838

22

4.054

Gemeente Houten
Bron: Locatus en berekening Q&A

Voor een juiste beoordeling van de leegstand is het relevant naar de
aard van de leegstand te kijken. Voor gemeente Houten is het positief
dat 5 9 9 van de leegstand in verkooppunten uit aanvang/frictie
leegstand bestaat. Voor Het Rond geldt dat tien van de twaalf
leegstaande verkooppunten korter dan één jaar leeg staan. Dit is onder
andere veroorzaakt door landelijke en regionale retailers die afgelopen
jaar failliet zijn gegaan. Langdurige en structurele leegstand is vooral
gesitueerd in winkelgebied Castellum en in de verspreide bewinkeling.
Verdeling leegstand gemeente Houten (oude reeks)
Totaal

Het Rond

Castellum

VKP

VVO

VKP

VVO

VKP

Aanvang/Frictie leegstand ^ 1 jaar)

13

2.433

10

2.219

Langdurige leegstand (1-3 jaar)

6

904

2

224

Structurele leegstand ^ 3 jaar)

3

717

-

-

2

Verspreide
bewinkeling

VVO

VKP

VVO

-

-

3

214

2

503

2

177

270

1

447

Bron en definitie: Locatus

Q & A Research k Consultancy 2015
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4.2 Winkelaanbod

De meeste m2 retail bevinden zich in Het Rond, gevolgd door Retail
Center Meerpaal. Het aantal verkooppunten in Retail Center Meerpaal
ligt relatief lager dan in de meeste andere gebieden. Dit komt omdat
het Retail Center vooral bestaat uit grote panden met wonen en sport,
waardoor de oppervlakte hoog uitkomt. Om de omvang en
samenstelling van het winkelaanbod in het juiste perspectief te kunnen
plaatsen, staat in de tabel op de volgende pagina aangegeven hoe zich
dit verhoudt ten opzichte van de benchmarkgebieden op basis van de
winkeloppervlakte per 1.000 inwoners.

Het winkelaanbod is in kaart gebracht op basis van de omvang en de
samenstelling. De bij leegstand benoemde uitgangspunten zijn ook van
toepassing op deze analyse. In onderstaande tabellen staan de
verdelingen van het winkelaanbod weergegeven voor gemeente
Houten totaal en per winkelgebied.

Winkelaanbod per gebied in Houten in m VVO (oude reeks)
Retail Center
Castellum
De Dikke Boom Oude Dorp
Meerpaal
De Maat
2

Dagelijks
Supermarkten
Persoonlijke verzorging
Levensmiddelen en overig
Niet dagelijks
Warenhuis k huishoudelijk
Mode k textiel
Schoenen k lederwaren
Juwelier
Optiek (zien en horen)
Speelgoed
Boek k kantoor
Hobby
Bruin- k witgoed
Sport
Fiets
Plant, tuin k dier
Doe-het-zelf
Wonen
Overig
Totaal (excl. leegstand)
Bron: Locatus
Q & A Research k Consultancy 2015

Totaal

Centrum
Houten

14224

6825

4031

973

Bebouwde kom

Bedrijfsterrein

Buiten bebouwde
kom

1589

0

0

741

0

65

818

1000

0

0

741

0

0

10619

4614

3446

1671

1208

232

0

231

0

0

0

0

0

1934

1003

353

155

358

0

0

0

0

65

46442

11777

1106

0

1659

16575

6255

1689

4411

2970

4058

2548

364

0

64

0

820

45

0

217

4356

4221

0

0

135

0

0

0

0

0

1438

1332

0

0

36

0

0

70

0

0

240

240

0

0

0

0

0

0

0

0

385

342

0

0

43

0

0

0

0

0

484

299

185

0

0

0

0

0

0

0

902

595

146

0

161

0

0

0

0

0

380

68

0

0

162

0

0

0

150

0

855

705

0

0

150

0

0

0

0

0

9924

297

0

0

0

9527

0

0

100

0

1292

289

201

0

702

0

0

0

100

0

7630

436

210

0

35

1945

380

1574

900

2150

3194

0

0

0

60

0

3134

0

0

0

10092

299

0

0

111

5103

1921

0

2555

103

1212

106

0

0

0

0

0

0

606

500

60666

18602

5137

973

3248

16575

6255

2430

4411

3035
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4. Wat zijn de belangrijkste retailontwikkelingen?
Hieruit blijkt dat in de samenstelling het aandeel dagelijks iets hoger
ligt maar dat dit in oppervlakte achterblijft. Met betrekking t o t de niet
dagelijkse sector geldt dat deze qua omvang duidelijk achterblijft ten
opzichte van de benchmarks. Sport v o r m t hier een duidelijke
uitzondering op en ook bij media en huishoudelijk k luxe geldt dat de
oppervlakte per 1.000 inwoners boven het gemiddelde van de
benchmarks ligt. Voor de sectoren kleding k mode, schoenen k
lederwaren, bruin k witgoed, doe-het-zelf en wonen geldt dat de
oppervlakte per 1.000 inwoners duidelijk lager is. Op basis hiervan kan
echter niet de conclusie getrokken worden dat voor deze sectoren dan
m a r k t r u i m t e is.

gcmceMcHouten
gemeente Houten

ttt
ttt

Daarvoor moet o.a. voor de sectoren 'doe-het-zelf en 'wonen' ook naar
de hoeveelheid meters in omringende gemeenten gekeken w o r d e n .
Voor gemeente Houten geldt dat het gunstig is dat de retailoppervlakte
achterblijft ten opzichte van de benchmarks omdat de druk op de
retailbestedingen en daarmee gepaard gaande vloerproductiviteit
waarschijnlijk minder groot is. Dit betekent echter niet dat er in Houten
geen sprake is van overbewinkeling (zie volgende paragraaf) en dat het
toevoegen van meters logisch is. Dit blijkt duidelijk uit de analyse van
de vraagzijde en koopstromen binnen de niet dagelijkse sector in het
bijzonder.

Benchmarkanalyse aanbod per sector per 1.000 inwoners (hoofdzakelijk nieuwe reeks)
Houten

Benchmark groeikernen*

Benchmark o m v a n g *

per 1.000 inwoners

VVO ( 9 )

per 1.000 inwoners

VVO ( 9 )

per 1.000 inwoners

VVO ( 9 )

Dagelijks

290

249

337

239

344

229

Supermarkten

217

189

246

179

237

159

38

39

47

39

55

39

L e v e n s m i d d e l e n overig
Persoonlijke Verzorging

35

39

44

39

51

39

922

769

1.120

779

1.242

789

Warenhuis

22

29

22

29

57

49

Kleding k M o d e

90

79

145

109

192

129
39

Niet dagelijks

Schoenen k L e d e r w a r e n

29

29

32

29

46

Juwelier k Optiek

11

19

13

19

19

19

Huishoudelijk- k Luxe

59

59

51

39

49

39

Antiek k Kunst
Sport
Speelgoed

0

09

0

09

4

09

208

179

46

39

58

49

10

19

10

19

17

19

Hobby

9

19

7

09

16

19

Media

19

29

14

19

11

19

155

139

63

49

198

129

Plant k Dier
Bruin k W i t g o e d

17

19

38

39

44

39

A u t o k Fiets

27

29

35

29

32

29

Doe-het-zelf

66

59

266

189

126

89

Wonen

200

169

378

269

372

239

Totaal

1.212

1009

1.457

1009

1.585

1009

* Voor de gemeenten
Q & A Research k Consultancy 2015

Nieuwegein, Soest en Woerden zijn minder actuele leegstandcijfers

gebruikt

bij de berekening

(halverwege

2014).
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4.3 Marktruimte en overcapaciteit

De beredenering daarbij is als volgt:

In Nederland is duidelijk sprake van overbewinkeling, oftewel te veel
meters retail voor te weinig omzet. In Houten is dit het meest zichtbaar
in de leegstand die op dit m o m e n t in Houten, op basis van het aantal
verkooppunten, ruim 6 9 bedraagt. Daar zal het, op basis van wat er
nog op ons afkomt, hoogstwaarschijnlijk niet bij blijven. Op termijn
zullen er nog winkelmeters verdwijnen, bijvoorbeeld als gevolg van
retailers die failliet gaan, huurcontracten die niet worden verlengd of
zelfstandige ondernemers zonder opvolging. Landelijk w o r d t de latente
leegstand (totaal van huidige en potentiële overcapaciteit) geschat op
3 0 9 (bron: Retail Agenda). Dit betreft bijna volledig de niet dagelijkse
sector. Met betrekking t o t de potentiële overcapaciteit bovenop de
huidige leegstand is een analyse gemaakt van de retailvoorraad. Deze
analyse is specifiek gebaseerd op het effect van het online koopgedrag
en de ontwikkeling daarvan. Voor deze analyse is in kaart gebracht hoe
de verkooppunten en oppervlakte van de retail in gemeente Houten
verdeeld zijn over de online clusters (paragraaf 2.3 bereik). Per cluster
is daarbij op basis van het online koopgedrag en de ontwikkeling
daarvan een inschatting gemaakt wat de huidige en potentiële
overcapaciteit is. In onderstaande tabel staat dit weergegeven. De
huidige inschatting is gebaseerd op basis van het huidige koopgedrag
van de consumenten binnen de verschillende clusters.

Voor sectoren in cluster één geldt dat minimaal 2 5 9 van de
consumenten in deze sectoren de laatste keer online een aankoop
heeft gedaan. Op basis daarvan is ingeschat dat de huidige
overcapaciteit ook 2 5 9 is. Op termijn verwachten wij dat het aandeel
dat de laatste keer online een aankoop doet binnen deze sectoren gaat
stijgen naar minimaal 3 5 9 . Op basis daarvan is ingeschat dat de
potentiële overcapaciteit voor het eerste cluster 3 5 9 is. Dezelfde
redenering is toegepast op de overige clusters.

Inschatting huidige en potentiële overcapaciteit op basis van online koopgedrag
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
^259)
(15-259)
(10-159)
(5-109)
Huidige inschatting
Toekomstige inschatting
| Bron: berekening Q&A

Q & A Research k Consultancy 2015

259
359

159
259

109
159

59
109

19
59

Op basis van deze inschatting kan vervolgens bepaald worden w a t de
huidige en potentiële overcapaciteit in VKP en VVO is. Dit is gedaan
door het winkelaanbod per winkelgebied en voor Houten totaal over
de verschillende clusters te verdelen. Door deze aandelen te
vermenigvuldigen met de inschattingen hiernaast kan de huidige en
potentiële overcapaciteit berekend w o r d e n . In de tabel op de volgende
pagina staat dit weergegeven.
De ingeschatte overcapaciteit betreft een inschatting van het huidige
overschot aan meters en verkooppunten bovenop de reeds aanwezige
leegstand. De huidige overcapaciteit op basis van het aantal
verkooppunten bedraagt 1 1 9 en op termijn kan dit toenemen tot 1 8 9 .
Deze overcapaciteit concentreert zich vooral in Het Rond o m d a t daar
het grootste aandeel verkooppunten gevestigd is in de clusters waarin
online het meest gekocht w o r d t en op termijn winkels verdwijnen.
Naast Het Rond is vooral in Retail Center Meerpaal sprake van
overcapaciteit. Bij de analyse op basis van de oppervlakte (VVO) komt
dit vooral naar voren. Het overschot aan meters in Retail Center
Meerpaal bedraagt op dit m o m e n t 1 1 9 en neemt toe t o t 1 9 9 .
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4.4 Conclusie

9

Ten opzichte van andere gemeenten heeft Houten een relatief gunstige
uitgangspositie met betrekking t o t de omvang van het winkelaanbod.
Ondanks deze uitgangspositie is ook in Houten sprake van
overbewinkeling onder invloed van de koopkrachtafvloeiing naar het
online kanaal. Qua huidige leegstand zijn Het Rond en Castellum de
meest risicovolle winkelgebieden. Qua winkelaanbodprofiel zijn Het
Rond en Retail Center Meerpaal het meest risicovol. Op basis van het
volgende kan dit geconcludeerd w o r d e n :
« De leegstand bedraagt 6,59 in verkooppunten en 4 , 4 9 in
oppervlakte, en de leegstand is duidelijk lager ten opzichte van de
benchmarkgebieden. Het merendeel van de leegstaande panden
staat korter dan één jaar leeg en concentreert zich vooral in Het
Rond en Castellum.

9

9

Het winkelaanbod per 1.000 inwoners blijft zowel in de dagelijkse als
niet dagelijkse sector duidelijk achter bij de benchmark gebieden.
Hierdoor is de druk op de vloerproductiviteit in gemeente Houten
waarschijnlijk minder groot.
De huidige overcapaciteit in verkooppunten w o r d t geschat op 1 1 9
en op termijn kan dit toenemen tot 1 8 9 . De overcapaciteit situeert
zich vooral in Het Rond en Retail Center Meerpaal.
De Maat en het Oude Dorp zijn de winkelgebieden die ten opzichte
van de andere gebieden minder risico lopen omdat hier het aandeel
van de online gevoelige sectoren lager ligt.

Schatting overcapaciteit retail als gevolg van online voor winkelgebieden Houten (oude reeks)
Verdeling VKP

Castellum

Het Rond

De Dikke Boom

Oude Dorp

Retail Center Meerpaal

De Maat

Cluster 1 ^ 2 5 9 )

79

119

09

99

09

09

89

Cluster 2 (15-259)

139

469

09

229

409

179

359

Cluster 3 (10-159)

279

189

09

229

109

179

209

Cluster 4 (5-109)

409

179

679

399

509

679

289

Cluster 5 ^ 5 9 )

139

99

339

99

09

09

99

Huidige overcapaciteit VKP

89

129

49

109

109

89

119

Potentiële overcapaciteit VKP
Verdeling VVO

Houten Totaal

149

209

89

169

179

139

189

Castellum

Het Rond

De Dikke Boom

Oude Dorp

Retail Center Meerpaal

De Maat

Houten Totaal

Cluster 1 ^ 2 5 9 )

39

79

09

109

09

09

39

Cluster 2 (15-259)

119

479

09

79

579

139

359

Cluster 3 (10-159)

139

139

09

359

129

69

199

Cluster 4 (5-109)

79

79

169

169

319

819

259

Cluster 5 ^ 5 9 )

679

279

849

329

09

09

189

Huidige overcapaciteit VVO

59

119

29

89

119

79

99

Potentiële overcapaciteit VVO

109

189

69

149

199

129

169

Bron: Locatus en berekening Q&A
Q & A Research k Consultancy 2015
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5. Wat

ggen de inwoners

9

5. Wat zeggen de inwoners van Houten?
Consumenten kiezen voor aantrekkelijke en goed functionerende
winkelgebieden. Als inwoner van een stad of dorp vragen zij bovendien
om
levendige
binnensteden
en een compleet aanbod aan
voorzieningen. Retailers, vastgoedeigenaren, financiers en gemeenten
proberen hier in te voorzien, ieder vanuit een eigen rol en belang.
Onder invloed van grote, structurele veranderingen binnen de retail
staat het economisch functioneren van winkels en winkelgebieden
echter zwaar onder druk. Door veranderingen in de populatie,
economische ontwikkelingen en technologische mogelijkheden zijn het
koopgedrag van de consument en de eisen die gesteld worden aan
winkels en winkelgebieden voorgoed veranderd. Daarom is het
belangrijk een goed beeld te hebben van het koopgedrag en de
behoeften van de inwoners van Houten. Voor alle stakeholders is het
van belang dat het retailbeleid uiteindelijk ook afgestemd is op hun
wensen. Daarom is een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van
gemeente Houten met een primaire focus op winkelgebied Het Rond.
De belangrijkste uitkomsten w o r d e n hieronder behandeld.

5.1 De positie van Houten
Slechts één op de vijf inwoners denkt bij een dagje winkelen aan
Houten. Op de vraag wat de favoriete stad is o m een dagje te winkelen
w o r d t Houten nauwelijks genoemd en kiest meer dan de helft voor
Utrecht. Houten is daarvoor te klein en het winkelaanbod is te beperkt
vergeleken met Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Inwoners van
Houten bezoeken de winkelgebieden primair voor het doen van hun
dagelijkse aankopen en voor functionele niet dagelijkse aankopen. Dit
laatste heeft vooral betrekking op boeken, doe-het-zelf producten,
cadeaus, optiek, sport en dierproducten. Mode w o r d t hierbij beperkt
genoemd. De maximale duur van een bezoek aan het centrum van
Houten bedraagt twee uur. Dit zou verlengd kunnen worden door de
sfeer en gezelligheid te verbeteren. Inwoners missen dit in Houten en
dit draagt wel bij aan een langere verblijfsduur.
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Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Leuk en
voldoende aanbod voor dagelijkse boodschappen, maar voor echt
winkelen/funshoppen is het te klein."

5.2 De doelgroep
Inwoners van Houten vinden duidelijk dat Houtenaren altijd voorop
moeten staan. De grote meerderheid is van mening dat de retail zich
primair moet richten op de eigen inwoners en zich niet moet focussen
op een regionale functie. Dit laatste heeft vooral te maken met het feit
dat het voor het centrum van Houten in hun ogen zeer lastig is o m te
concurreren met de grote, omliggende steden.
Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Je kunt
niet met Utrecht en Nieuwegein concurreren."

5.3 Winkelgebieden
Houten bestaat uit zes winkelgebieden, namelijk Castellum, De Maat,
De Dikke Boom, Oude Dorp, Retail Center Meerpaal en Het Rond. Aan
de inwoners is de vraag voorgelegd of dit teveel gebieden zijn, en zo ja,
welke winkelgebieden eventueel mogen verdwijnen. 7 0 9 is van mening
dat het aantal winkelgebieden prima is. 2 9 9 van de inwoners is daarbij
wel van mening dat de verdeling van de winkels over de
winkelgebieden niet logisch is. Dit heeft vooral betrekking op Action.
3 0 9 van de inwoners is van mening dat er één of meer winkelgebieden
mogen verdwijnen. De Maat, De Dikke Boom en Retail Center Meerpaal
w o r d e n daarbij vooral g e n o e m d . Het Rond, Castellum en het Oude
Dorp worden niet of nauwelijks genoemd.
Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Er zou
meer
verbinding
moeten
komen
tussen
de
verschillende
winkelgebieden. Daarnaast zou Action een goede optie zijn voor het
centrum."
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5.4 Het Rond

Winkelaanbod

In het onderzoek is specifiek ingegaan op Het Rond. Aan inwoners is
gevraagd hoe zij Het Rond in zijn totaliteit beoordelen. Ruim drie op de
vier inwoners is van mening dat het beter kan of beter moet. Voor
Houten is het verbeteren van Het Rond noodzakelijk o m ervoor te
zorgen dat inwoners het centrum (blijven) bezoeken. Daarom is in het
online onderzoek en bij de interviews in Het Rond stilgestaan bij de
belangrijkste verbeterpunten voor het Rond. Het belangrijkste
verbeterpunt is dat Het Rond meer een eenheid wordt. De consument
vindt namelijk dat er geen samenhang is tussen het overdekte
winkelcentrum en het plein m e t de winkels.

Kijkend naar het huidige winkelaanbod vindt de consument dat er te
veel kapperszaken en telecomwinkels zijn. De consument ziet graag
meer diversiteit in het winkelaanbod van gemeente Houten. Deze
diversiteit kan zowel betrekking hebben op de hoeveelheid winkels als
het type winkels. Qua winkels mist men m e t name mode-, schoenenen cadeauwinkels. Laatst genoemde is opvallend aangezien de
consument heeft aangegeven Houten met name voor cadeaus te
overwegen. Met betrekking t o t mode geldt dat men vooral bepaalde
winkels mist. Daarbij gaat de voorkeur uit naar winkels in het
middensegment als H & M en Zara. Ook zouden enkele consumenten
graag een grotere CkA terug willen zien in het centrum. Het ontbreken
van deze spelers is waarschijnlijk een belangrijke reden w a a r o m
inwoners van Houten voor het kopen van kleding en een dagje
winkelen vaak uitwijken naar andere steden.

Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Er dient
een betere verbinding tussen het nieuwe en oude gedeelte te komen."
Leegstand
Een ander verbeterpunt is het minimaliseren van leegstand. Inwoners
hebben aangegeven de huidige leegstand storend te vinden en dat dit
eraan bijdraagt dat zij minder vaak en minder lang het centrum
bezoeken. Een advies van één van de inwoners is o m stickers op de
etalages van de leegstaande winkelpanden te plakken, zodat zij niet bij
de leegstaande winkelpanden naar binnen kijkt. Ook het verlagen van
de huren was een van de genoemde verbeterpunten vanuit de
consument.
Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Wellicht
is het verlagen van huren een goede optie om leegstand tegen te
gaan."
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Quote van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Er moet
een goede variatie aan winkels komen en niet alleen maar opvullen
met telefoonwinkels."
Sfeer
Oude Dorp w o r d t omschreven als een gezellig winkelgebied en deze
gezelligheid missen inwoners in Het Rond, met name r o n d o m het plein.
Het plein w o r d t nu m e t name omschreven als betonachtig en zal door
onder andere het toevoegen van meer groen, meer sfeer en
gezelligheid uitstralen. Meer terrassen en horecagelegenheden zullen
ook bijdragen aan de gezelligheid van Houten. Dit zal ervoor zorgen dat
de verblijfsduur van de consument tijdens een dagje winkelen en in de
avonden vergroot zal w o r d e n . Het winkelcentrum w o r d t door enkele
consumenten 's avonds als uitgestorven omschreven.
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Quotes van een consument ter ondersteuning van bovenstaande - "Ik mis
gezellige cafés en terrasjes en we moeten Houten bruisend maken
met braderieën,
kerstmarkten,
winteren zomermarkten
en
concerten."
Met de zomer- en winteractiviteiten zoals het strand en de schaatsbaan
is de consument zeer tevreden. De thematische evenementen zouden
nog grootser aangepakt mogen worden, aangezien dit ook bijdraagt
aan de gezelligheid van Houten. Ook thematische markten, zoals een
biologische markt, zullen bijdragen aan de sfeer en gezelligheid van het
centrum.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Het Rond kan ook verbeterd worden volgens de
inwoners. Punten die genoemd worden met betrekking t o t de
bereikbaarheid zijn meer fietsruimte en het toevoegen van meer
fietsenstallingen, maar ook betere en goed zichterbare looppaden bij
Het Rond.
Quote van een consument ter ondersteuning
meer
fietsenstallingen."

van bovenstaande

- "Graag

5.5 Online boodschappen
Steeds
meer
supermarkten
bieden
de mogelijkheid
online
boodschappen te doen en deze boodschappen thuis te laten bezorgen,
of af te halen bij de supermarkt zelf of bij een apart daarvoor bestemd
afhaalpunt. Albert Heijn en Jumbo bieden o.a. dit laatste aan. Aan
inwoners is gevraagd in hoeverre ze het interessant vinden o m online
gekochte dagelijkse boodschappen af te kunnen halen bij een
afhaalpunt in Houten. Bijna 6 0 9 van de inwoners vindt dit niet
interessant. Voor bijna een kwart van de inwoners geldt dat ze dit min
of meer interessant vinden. Dit betreft vooral mannen en gemiddeld
jongere inwoners. Castellum w o r d t als de meest ideale locatie
genoemd voor het afhalen van de online gekochte boodschappen.
Q A Research k Consultancy 2015

5.6 Conclusie
De positie van Houten als winkelbestemming voor consumenten staat
onder druk. Houten w o r d t
primair bezocht voor
dagelijkse
boodschappen en niet dagelijkse functionele aankopen. Voor een dagje
winkelen is Houten te klein en is het winkelaanbod te beperkt. De
inwoners van Houten zijn de belangrijkste doelgroep voor de
winkelgebieden in Houten. Om ervoor te zorgen dat Houten een
relevante winkelbestemming blijft voor haar eigen inwoners is het voor
alle stakeholders van belang het (retail)beleid af te stemmen op de
behoeften en eisen van deze inwoners. Hierbij is het volgende van
belang:
« Inwoners van Houten zijn van mening dat het beleid
afgestemd moet w o r d e n op de Houtenaren zelf.

vooral

« Inwoners van Houten zien Houten primair als een plaats voor
dagelijkse boodschappen en functionele niet dagelijkse aankopen.
Voor een dagje winkelen wijkt men uit naar andere steden in de
regio omdat deze steden qua aanbod en sfeer meer te bieden
hebben dan Houten. Voor een dagje winkelen is Houten te klein en
het aanbod te beperkt.
« De huidige verdeling van winkelgebieden is goed. Het Rond,
Castellum en het Oude Dorp zijn de belangrijkste winkelgebieden
voor de inwoners.
« Het Rond moet verbeterd worden o m een relevante bestemming te
zijn en te blijven voor de inwoners van Houten. De verbeterpunten
hebben betrekking op samenhang, leegstand, sfeer, winkelaanbod
en bereikbaarheid.
« Het is van belang dat Houten inspeelt op de mogelijkheid online
boodschappen te kunnen doen en deze bij een afhaalpunt op te
kunnen halen. Op dit m o m e n t is dit relevant voor slechts een klein
aandeel van de inwoners van Houten maar waarschijnlijk zal dit
aandeel gaan stijgen naarmate supermarkten meer mogelijkheden
aanbieden op dit gebied en inwoners van Houten hier bekend mee
raken.
22

6. Wat is onze visie?

r..
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Houten streeft ernaar een plek zijn waar het voor de inwoners fijn
wonen, werken, leven én ondernemen is. Daarbij is het in het belang
van zowel inwoners, retailers, vastgoedpartijen, financiers en de
gemeente zelf dat Houten een winkelbestemming is en blijft waar
inwoners graag komen en ondernemers een goede boterham kunnen
verdienen. Op basis van voorgaande analyse blijkt dat deze ambitie
licht onder druk staat en dat een duidelijke retailvisie noodzakelijk is.

6.1 We stellen de Houtenaren centraal in onze ambitie
We zijn daarbij ambitieus maar ook realistisch. Wij beseffen dat we er
primair zijn voor de Houtenaren en dat w e ervoor moeten zorgen dat
we vooral voor onze inwoners een belangrijke winkelbestemming zijn
én blijven. Dat betekent dat we vooral een winkelbestemming zijn voor
dagelijkse boodschappen en functionele niet-dagelijkse aankopen.
Voor een dagje winkelen en funshoppen zullen inwoners van Houten
en omringende gemeenten vaker kiezen voor de stad. Het is onze
ambitie o m voor onze eigen inwoners hét beste alternatief voor een
dagje stad te zijn. Indien w e daarin slagen zal dit een positieve
uitwerking hebben op de koopkrachtbinding binnen de niet-dagelijkse
sector en zijn we ook voor inwoners van omringende gemeenten een
goed alternatief voor een dagje stad.
De inwoners centraal stellen betekent inspelen op de belangrijkste
eigenschappen van de Houtenaren. De bevolkingssamenstelling is
eenzijdig en bestaat in de toekomst vooral uit ouderen en gezinnen. Op
dit m o m e n t valt één op de vier inwoners binnen de leeftijdsgroep 45¬
60 jaar. Deze groep is er verantwoordelijk voor dat Houten richting
2030 sterk vergrijst. Daarom kiezen wij ervoor ons beleid in het
bijzonder af te stemmen op deze leeftijdsgroep en in te spelen op de
huidige en toekomstige wensen en behoeften van deze groep inwoners
op het gebied van retail. Dit heeft betrekking op voorzieningen en het
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winkelaanbod. Gezinnen vormen een andere belangrijke doelgroep.
Gezinnen hebben over het algemeen minder vrije tijd beschikbaar en
voor Houten is het daarom belangrijk het winkelen bij de winkels en in
de winkelgebieden zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken.

6.2 Een gemeenschappelijke gastvrije profilering
Marketing en communicatie is onlosmakelijk verbonden met
koopkrachtbinding en -toevloeiing. Het is van belang dat inwoners van
Houten en omringende gemeenten voldoende argumenten geboden
w o r d e n o m Houten en de daarbinnen gevestigde winkelgebieden te
bezoeken. Dat betekent dat marketing en profilering van gebieden
bijdraagt aan het toekomstig succes van het functioneren van de retail
in Houten. Als gemeente zien we dit als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor ondernemers, ondernemersverenigingen,
vastgoedeigenaren en de gemeente zelf. Gastvrij, service en beleving
zijn daarbij belangrijke thema's waar w e gezamenlijk aan moeten
werken. Juist op deze onderwerpen kunnen wij ons onderscheiden van
de rest en ervoor zorgen dat wij het alternatief zijn voor een dagje stad.
Houten zorgt ervoor dat de gemeente in zijn totaliteit op de kaart gezet
w o r d t en dat de bewegwijzering en de bereikbaarheid van de
winkelgebieden goed op orde is. Het is aan de gebieden en
ondernemers afzonderlijk o m zichzelf op de kaart te zetten en door het
organiseren van evenementen en festiviteiten inwoners van Houten en
omringende gemeenten aan te trekken. Voor het realiseren van sfeer
en beleving is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de weekmarkt
omdat dit levendigheid met zich meebrengt. Verder zijn openbare
toiletten en gratis WiFi belangrijke aandachtspunten voor een gastvrije
profilering. Het realiseren van dergelijke voorzieningen is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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6.3 We geven ruimte waar het kan en voeren regie waar het
moet
Het gaat bij de consument in toenemende mate o m de dynamiek,
lifestyle, cultuur, shoppen en beleven. Nieuwe concepten zullen
combinaties bieden van
horeca, s h o w r o o m ,
ontmoetingsplek,
belevingsplek en winkel. Fysieke locaties worden speeltuinen voor
producten en merken en bieden de mogelijkheid o m alles uit te
proberen. Winkels zullen zich in de toekomst niet langer schikken naar
traditionele branche indelingen, maar zullen vaker geordend zijn naar
lifestyles. Retailers zullen in de toekomst ook vaker combinaties
aangaan met horeca en andersom. Daarom gaan wij voor een visie die
rekening houdt met de dynamiek van de retail sector die continue in
beweging is.
Wij vinden het belangrijk dat bestaande en nieuwe ondernemers mee
kunnen veranderen met belangrijke trends en ontwikkelingen binnen
de retail en ruimte geven aan nieuwe initiatieven en winkelconcepten
en daarmee werken aan ons karakter als proeftuin. Wij beseffen echter
ook dat regie voeren op hoofdlijnen noodzakelijk is o m ervoor te
zorgen dat de retailstructuur die wij voor ogen hebben gerealiseerd en
bewaakt w o r d t .
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verschuiving van de focus op kwantiteit (hoeveelheid meters) naar een
focus op kwaliteit (invulling van de meters). Dit betekent ten eerste dat
we geen extra retailmeters meer toestaan o m d a t we willen
beschermen wat er al is. We beseffen echter ook dat wanneer de
behoefte aan winkelmeters verder afneemt dat er waarschijnlijk
retailmeters uit de markt gehaald moeten w o r d e n . Dit kan in eerste
instantie gerealiseerd worden door gebieden in overleg met de
eigenaren compacter te maken. Dat betekent dat er bij de eigenaren
een strategie moet zijn o m het gebied compact en aantrekkelijk te
houden. De mogelijkheid bestaat daarbij dat panden aan de randen
van het gebied getransformeerd worden tot andere bestemmingen
zoals woningen en werkateliers. De gemeente zal daarbij een rol
vervullen door bestemmingen op panden te wijzigen. Verder kan
gestimuleerd worden dat retailers die aan randen van winkelgebieden
gevestigd zijn verplaatst worden naar de kern van het winkelgebied
zodat randen voorbereid kunnen worden op herbestemming en het
centrum compact en sterk w o r d t .

6.4 We gaan voor compact en vitaal
Leegstand heeft een negatieve invloed op de sfeer in winkelgebieden.
Het potentiële winkeloverschot van gemeente Houten naar de
toekomst toe is één op de zes winkels. Toenemende leegstand is
daarmee een aannemelijk scenario voor gemeente Houten. Leegstand
is een probleem waar alle stakeholders last van hebben en het is van
belang dat stakeholders het gesprek met elkaar aangaan o m tot een
oplossing te komen. We beseffen in dit kader dat Houten gebaat is bij
winkelgebieden die compact, vitaal en sterk zijn. Dit betekent een
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6.5 We benoemen wat waar is toestaan
In de periferie is op dit m o m e n t in Nederland duidelijke sprake van een
lokale verruiming van de branchering waarbij steeds meer branches
toegelaten w o r d e n . Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het
functioneren van de fysieke winkelomgeving, o m d a t meer toestaan in
de periferie onherroepelijk gevolgen heeft voor de positie van
kernwinkelgebieden. Houten wil de positie van de kernwinkelgebieden
behouden en waar mogelijk versterken.
Dagelijkse retail is in Houten toegestaan in Het Rond, Het Oude Dorp,
Castellum en op een aantal solitaire locaties. Op andere locaties is dit
niet toegestaan.
Met betrekking tot de niet-dagelijkse retail geldt dat het beleid erop
gericht is dit zoveel mogelijk te concentreren in Het Rond, gevolgd door
Castellum en Het Oude Dorp. Daarbuiten zal deze v o r m van retail
zoveel mogelijk w o r d e n beperkt.
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Op dit m o m e n t geldt dat op de bedrijventerreinen meerdere
retailbestemmingen gevestigd zijn. Deze bedrijven vormen een
uitzondering op de regel. Wanneer zij hun activiteiten stoppen zal dit
niet weer met retail ingevuld w o r d e n . Naast deze branchegerichte
insteek zijn steeds vaker ook winkels perifeer gevestigd, die vanwege
omvang niet in één van de traditionele winkelcentra gevestigd kunnen
worden, omdat dergelijke oppervlakten niet beschikbaar zijn. Deze
winkels, groter dan 1.000 m BVO die niet onder de boven beschreven
branches vallen, worden grootschalige retailvestigingen genoemd
(GDV). Veelal gaat het daarbij o m winkels die een groot
verzorgingsgebied hebben (bovenlokaal/regionaal) en een grote
verkeer- en parkeerbehoefte genereren. Deze winkels zijn toegestaan
in Retail Center De Meerpaal en De Maat wanneer een geschikte locatie
in het centrum niet voor handen is, ze een
bovenlokale
aantrekkingskracht hebben en daardoor voor koopstroomtoevloeiing
zorgen en het een winkel betreft die voorziet in het doelgericht
aankopen van artikelen.
2

Een uitzondering daarop vormen de traditionele PDV-branches. Het
gaat hierbij vooral over de volumineuze aard van de goederen. De
volgende branches vallen daar o.a. onder: grove bouwmaterialen,
brand- en explosiegevaarlijke stoffen, auto's, boten en caravans,
bouwmarkten, tuincentra, retail in woninginrichting, meubelen, sanitair
en grootschalige fietsenwinkels. Winkels in deze sectoren mogen zich
vestigen in Retail Center De Meerpaal en De Maat. Vestiging op
bedrijventerreinen is niet toegestaan. Een uitzondering daarop v o r m t
de categorieën auto's (en motoren), boten en caravans (ABC). Voor de
winkelstructuur zijn deze categorieën namelijk niet relevant en is het
toegestaan dat deze zich vestigen op bedrijventerreinen.
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6.6 We geven online een duidelijke plek
Online retail heeft grote gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Dit
heeft in het bijzonder betrekking op de logistieke component daarvan.
Van oorsprong had online retail enkel betrekking op het online
verkopen van producten en het verzenden daarvan vanuit een
magazijn. Deze v o r m w o r d t niet aangemerkt als retail en deze
bedrijven kunnen zich ook op bedrijventerreinen vestigen. Het
fenomeen afhaalpunt zorgt voor een nieuwe dimensie.
"Een afhaalpunt
is een locatie waar de consument
uitsluitend
voorafgaand aan het bezoek- via internet bestelde en betaalde
goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en
opslag van deze eerder bestelde goederen gedurende een korte
periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten
verkoop en/of overige activiteiten."
Is dit nu wel of geen retail en moet dit geïntegreerd worden in de
bestaande winkelstructuur of mag dit ook daarbuiten? Houten
integreert de afhaalpunten bij voorkeur zoveel mogelijk binnen de
bestaande winkelstructuur en hanteert daarvoor de volgende regels:
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geen extra aankopen ter plekke gedaan kunnen worden, dan w o r d t
dit niet als retail gezien en is het mogelijk deze te realiseren op
locaties buiten de bestaande winkelstructuur indien deze door
grondige redenen niet geïntegreerd kunnen worden binnen de
bestaande winkelstructuur.
Voor de laatste v o r m van afhaalpunten geldt duidelijk dat de gemeente
deze in wederzijds overleg wil faciliteren en dat deze afhaalpunten bij
voorkeur geïntegreerd worden in de bestaande winkelstructuur.
Belangrijke basisvoorwaarden daarvoor zijn dat gebiedseigenaren
bereid zijn deze te integreren, ze goed bereikbaar zijn voor inwoners
van
Houten
en
dat
er
voldoende
parkeergelegenheid
en
verkeersruimte is om dit afhaalpunt mogelijk te kunnen maken. Juist
deze voorwaarden kunnen aanleiding zijn deze afhaalpunten ook
gedoseerd te ontwikkelen buiten de winkelstructuur zonder dat dit tot
nadelige effecten hoeft te leiden voor de bestaande winkelstructuur. In
wederzijds overleg wil de gemeente hierin faciliteren.

1. Wanneer het business to consumer afhaalpunt geïntegreerd is in
een bestaande winkel geldt dat ze gerealiseerd kunnen worden op
de bestemming retail in het bestemmingsplan;
2. Wanneer
er sprake
is van
een
business to
consumer
showroomfunctie waarbij één of meerdere producten uitgestald
staan is er sprake van retail en moeten deze geïntegreerd worden in
de bestaande winkelstructuur, waarbij de voorkeur uitgaat naar het
retail center;
3. Wanneer het enkel een business to consumer afhaalpunt is waarbij
producten vooraf besteld en betaald zijn, alleen goederen afgehaald
kunnen worden, er geen sprake is van een showroomfunctie en er

Q&A Research & Consultancy 2015

^^^^

Ijl
27

6. Wat is onze visie?
6.7 We bouwen voort op ons ruimtelijk DNA
De groenzones, het fietspadenstelsel, de rondweg van Houten, de
weidse buitengebieden, onze cultuurhistorische schatten onder en
boven de grond én onze winkelgebieden v o r m e n het ruimtelijke DNA
van Houten. Al deze elementen dragen bij aan een Houten waar het
ontspannen wonen, werken, leven én winkelen is. Binnen het
ruimtelijke DNA is de huidige retailstructuur van Houten opgebouwd
uit zes winkelgebieden en daarnaast is sprake van verspreide
bewinkeling met o.a. tuincentrum de Schouw, Welkoop en twee solitair
gelegen supermarkten. De visie van gemeente Houten op de gebieden
afzonderlijk staat hieronder beschreven. Daarbij worden de gebieden
elk afzonderlijk beschreven, volgt een korte analyse van de problemen
en worden een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de
komende periode.
6.7.1 Het Rond
Het Rond onderscheidt zich duidelijk van andere stadsdeelcentra door
de combinatie van retailvoorzieningen met andere voorzieningen die
voor alle inwoners van Houten belangrijk zijn zoals o.a. het treinstation,
het gemeentehuis, een bioscoop en een theater. Het Rond heeft
daarmee een gemeenteverzorgende functie en heeft daarom een
primaire positie binnen de winkelstructuur.

De afgelopen jaren is Het Rond geconfronteerd met dalende traffic. Dit
sluit aan bij de landelijke tendens van dalende passantenstromen.
Daarnaast heeft de komst van Castellum duidelijk impact gehad op de
traffic van het centrum. Deze is behoorlijk terug gelopen en dat heeft
consequenties voor het Rond. In diverse workshopavonden is door
ondernemers aangegeven dat de verkeersknip, die in 2005 werd
geïntroduceerd, dalende traffic t o t gevolg zou hebben. Op basis van
onderzoek heeft de raad echter in 2005 besloten o m te kiezen voor de
variant verkeersknip. Deze verkeersknip is mede gerealiseerd vanuit de
visie op Houten als fietsstad en het beter en veilig bereikbaar maken
van het centrum per fiets. De gemeente handhaaft dit standpunt.
Met betrekking t o t de niet-dagelijkse sector geldt dat deze bij voorkeur
gevestigd w o r d t in Het Rond o m daarmee de positie als gebied voor
vergelijkend en eventueel recreatief winkelen te behouden. Het
behoud van deze positie is noodzakelijk de ambitie van het beste
alternatief voor een dagje stad waar te maken. Daar is echter meer
voor nodig.
De belangrijkste aandachtspunten voor Het Rond:
« Samenhang: het belangrijkste verbeterpunt is dat het centrum van
Houten meer een eenheid w o r d t . De consument vindt namelijk dat
er geen samenhang is tussen het overdekte winkelcentrum en het
plein met de winkels.
« De consument ziet graag meer diversiteit in het winkelaanbod van
gemeente Houten. Het is belangrijk dat het winkelaanbod meer
afgestemd w o r d t op de wensen en kenmerken van de inwoners.

Winkelgebied

Gebiedstypering

Verkooppunten/ dagelijks

Verkooppunten /

niet dagelijks

Type winkelen

Het Rond

Centraal winkelgebied

209

809

Vergelijkend

Oude Dorp

Ondersteunend wijkcentrum

399

619

Doelgericht

Castellum

Ondersteunend wijkcentrum

609

409

Doelgericht

Retail Center De Meerpaal

Grootschalige concentratie

09

1009

Doelgericht

De Maat

Grootschalige concentratie

09

1009

Doelgericht

De Schaft

Grootschalige concentratie

09

1009

Doelgericht

Verspreide bewinkeling

Solitaire winkels

289

729

Doelgericht
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Vervolg aandachtspunten Het Rond:

6.7.2 Het Oude Dorp

« Gezelligheid ontbreekt in het centrum van Houten, met name
r o n d o m het plein. Het plein w o r d t nu met name omschreven als
betonachtig en zal door onder andere het toevoegen van meer
groen, meer sfeer en gezelligheid uitstralen. Meer terrassen en
horecagelegenheden zullen ook bijdragen aan de gezelligheid van
Houten. De weekmarkt en evenementen kunnen hier ook goed aan
bijdragen.

De gewenste identiteit voor het Oude Dorp is een dorpshart voor alle
Houtenaren. De gewenste sfeer van het Oude Dorp is zowel te vinden
in de kern alsook op de invalswegen en de historische linten. In de
toekomst zijn er in het Oude Dorp onder andere een goede
supermarkt,
activiteiten
op
het
Plein,
speciale
markten,
onderscheidende retail en wervende dag- en avondhoreca. Het Oude
Dorp kenmerkt zich als een ondersteunend winkelgebied. De functie
van Het Oude dorp is primair gericht op boodschappen doen,
doelgerichte aankopen en horeca.

« De bereikbaarheid moet beter, zeker voor de vergrijzende bevolking.
Punten die genoemd worden met betrekking tot de bereikbaarheid
zijn meer fietsruimte en het toevoegen van meer fietsenstallingen,
maar ook betere en goed zichterbare looppaden bij Het Rond.
« Er moet ruimte zijn voor vernieuwing en creativiteit en dat betekent
voorwaarden scheppen voor nieuwe concepten en starters en
flexibiliteit aan ondernemers bieden o m in te spelen op trends en
ontwikkelingen binnen de retail.

De belangrijkste aandachtspunten voor Het Oude Dorp:
« Om ervoor te zorgen dat Het Rond goed functioneert is het
belangrijk dat Het Oude Dorp vooral complementair is aan Het Rond
en dat er in Het Oude Dorp geen sterke clustering gevormd w o r d t
van winkels binnen dezelfde sector waardoor het een gebied voor
vergelijkend winkelen w o r d t .
« Er moet ruimte zijn voor vernieuwing en creativiteit en dat betekent
voorwaarden scheppen voor nieuwe concepten en starters en
flexibiliteit aan ondernemers bieden om in te spelen op trends en
ontwikkelingen binnen de retail.
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6.7.3 Castellum

6.7.4 Retail Center De Meerpaal

Castellum is een stadsdeel verzorgend en een ondersteunend
winkelgebied in Houten-Zuid. Het winkelgebied heeft een gevarieerd
winkelaanbod en is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer,
de fiets als de auto. Het is het jongste winkelgebied van Houten. Twee
supermarkten v o r m e n de belangrijkste trekker van Castellum. Dit is
aangevuld met overige winkels voor boodschappen en doelgerichte
aankopen. In de kern van het winkelgebied is alles goed gevuld. Aan de
randen van het winkelgebied staan meerdere panden leeg.

Winkelcentrum de Meerpaal is een overdekt winkelcentrum bedoeld
voor grootschalige concentratie. Het gebied is goed bereikbaar vanaf
de A27. De Meerpaal biedt een mix aan grootschalige winkels en
horeca voor lunch en diner. De Meerpaal heeft duidelijk een outdoor &
leisure profilering op basis van de winkels. Bever is daarbinnen een
belangrijke trekker. De belangrijkste aandachtspunten:

Aandachtspunten:
« Castellum als winkelgebied dient vooral complementair te
functioneren aan Het Rond met een primair focus op boodschappen
doen en doelgerichte aankopen.
« Voor de niet-dagelijkse sector zal Castellum in Houten een minder
aantrekkelijke locatie zijn waardoor het van belang is rekening te
houden met het compacter maken van het gebied.

« Perifere locaties werken vooral sterk wanneer er sprake van
vergelijkend winkelen kan zijn. Dit kan gerealiseerd worden door een
duidelijk profiel. Gezien de huidige spelers is een keuze voor
outdoor experience de meest logische keuze.
« Daarnaast kan Retail Center De Meerpaal een locatie zijn voor
s h o w r o o m s en een duidelijke connectie met online.
« Er mogen zich alleen spelers vestigen met een
aantrekkingskracht. Daarnaast alleen niet-dagelijkse
grootschalige niet frequent benodigde producten.

bovenlokale
sector met

« Verder is het van belang dat het gebied beter bereikbaar w o r d t voor
zowel inwoners als bezoekers van Houten o m het beter te laten
functioneren. Daarbij is de bewegwijzering ook een verbeterpunt.

PSP
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6.7.5 De Maat
Winkelcentrum de Maat is een overdekt gebied bedoeld voor
grootschalige perifere retail. De volgende branches vallen daar o.a.
onder: grove bouwmaterialen, brand- en explosiegevaarlijke stoffen,
auto's, boten en caravans, bouwmarkten, tuincentra, retail in
woninginrichting, meubelen, sanitair en grootschalige fietsenwinkels.
Op dit m o m e n t zijn er o.a. een bouwmarkt, dierenwinkel, een
woonwinkel en een Action gevestigd. De Action is hier terecht gekomen
doordat hier destijds geen geschikte plek voor beschikbaar was in Het
Rond.
De belangrijkste aandachtspunten:
« Toekomstig beleid qua vestiging zal gericht zijn op bovengenoemde
PDV/GDV branches (conform het bestemmingsplan). Er w o r d t zeer
terughoudend omgegaan met het toestaan van sectoren die niet
w o r d e n genoemd in bestemmingsplan of retailvisie.

ttt
ttt

winkelgebieden kunnen vestigen moeten aantoonbaar geen afbreuk
doen aan de kracht van de bestaande winkelgebieden.
6.7.7 Verspreide bewinkeling
Verspreide bewinkeling is nu sprake van maar moet in de toekomst
v o o r k o m e n w o r d e n . Uitzondering vormen de categorieën auto's (en
motoren), boten en caravans (ABC). Voor de winkelstructuur zijn deze
categorieën namelijk niet relevant en is het toegestaan dat deze zich
vestigen op bedrijventerreinen. Op dit m o m e n t geldt dat op
bedrijventerreinen en solitaire locaties meerdere retailbestemmingen
gevestigd zijn. Deze bedrijven vormen een uitzondering op de regel.
Wanneer zij hun activiteiten stoppen is het niet wenselijk dat deze weer
met retail worden ingevuld. Bekeken zal worden of ze in een van de
andere gebieden gevestigd zou kunnen w o r d e n .

« Voor het toekomstig goed functioneren van Het Rond, Het Oude
Dorp en Castellum is het van belang dat De Maat complementair is
qua aanbod en niet concurrerend met deze winkelgebieden.
6.7.6 De Schaft
De Schaft is een bedrijventerrein. Er is ook retail gevestigd in de v o r m
van
een
muziekinstrumentenwinkel
met
oefenruimtes,
een
partyverhuurbedrijf en diverse bezorgdiensten (horeca) met een
(ondergeschikte) afhaalfunctie. Voor de huidige winkelgebieden in
Houten is het niet wenselijk dat zich op De Schaft verregaande retail
vestigt die qua functie concurrerend is met deze winkelgebieden.
Nieuwe retailconcepten mogen zich hier wel vestigen als voldaan w o r d t
aan de volgende uitgangspunten:
«Het retailconcept is vernieuwend en past als v o r m van
logischerwijs niet in één van de vijf winkelgebieden.

retail

«Winkels die vanwege het unieke concept niet in de bestaande
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Retailvisie Houten v o r m t het integraal beleidskader voor het thema
retail binnen de gemeente Houten voor de komende jaren. Daarbinnen
pakt gemeente Houten een regierol waar het moet en een stimulerende
of faciliterende rol waar het kan.

« De gemeente Houten is één van de eerste 50 gemeenten die een
retaildeal ondertekent met het Rijk.

7.1 Regierol

7.2 Stimulerende rol

We pakken een regierol op de volgende thema's:

We gaan stimuleren op de volgende thema's:

« Handhaving van de visie met betrekking tot welke v o r m van retail
waar is toegestaan conform wat in Retailvisie Houten 2015-2025
beschreven staat.

« We stimuleren ondernemers en ondernemersverenigingen om
evenementen te organiseren die een positieve bijdrage leveren aan
het imago van Houten.

« Bij de eerstvolgende herziening van bestemmingsplannen schrappen
we dubbele bestemmingen op nog uit te geven retaillocaties op
bedrijventerreinen m.u.v. De Schaft.

« We stimuleren
ondernemers
maatregelen te nemen.

« Structureel overleg met de eigenaren over het thema leegstand
waarbij aspecten als huur, nieuwe concepten en herbestemming van
panden onder de aandacht gebracht w o r d e n .
« Het schoon en veilig houden van onze winkelgebieden.
« Voorzieningen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de
winkelcentra zoals signing, fietsenstallingen en parkeren.
« In een op te stellen citymarketingbeleid geven we v o r m aan de
profilering van Houten als stad en de winkelcentra afzonderlijk.
« We kiezen voor
evenementen.

dereguleren

op

thema's

zoals

terrassen

en

de
doelstelling
verwezenlijken.

«

'een

toekomstbestendige

en

retailstructuur'

eigenaren

te

duurzaamheids¬

Eigenaren stimuleren voor een juiste invulling van het winkelbestand
te kiezen die goed passen bij het profiel van de inwoners.

« We stimuleren ondernemers en eigenaren een bijdrage te leveren
aan
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
(MVO)
en
werkgelegenheid.

7.3 Faciliterende rol
We faciliteren op de volgende thema's:
« Onderzoek naar mogelijkheden gratis WiFi in winkelgebieden.
« Onderzoek naar mogelijkheden voor openbaar toilet.

« We kiezen voor deregulering op retailconcepten waarbij we
ondernemers de ruimte willen geven in te spelen op trends en
ontwikkelingen in de retail.

« Optimaliseren van parkeervoorzieningen en bereikbaarheid.

« Binnen de U10 samenwerking zetten we het belang van de regionale
afstemming op het gebied van retail op de agenda.

«

Retailbijeenkomsten organiseren waarbij verschillende stakeholders
voor het thema retail met elkaar spreken en naar elkaar luisteren o m
zo tot nieuwe inzichten, oplossingen en kansen te komen.

«

De gemeente treedt op als belangrijke facilitator voor ondernemers
bij het inzetten van nieuwe, digitale technologieën en het opzetten
van een lokale infrastructuur voor e-commerce.

« De gemeente is overtuigd dat successen pas bereikt w o r d e n in
samenwerking met verschillende partijen als eigenaren, winkeliers en
ondernemers. Daarom zal de gemeente haar regisserende rol blijven
innemen. In gezamenlijkheid zal een agenda opgesteld w o r d e n .
Q & ^ i e r i n staat welke stappen waar genomen dienen te w o r d e n teneinde

« Onderzoeken mogelijkheden voor oplaadpunten voor zowel auto als
fiets.
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