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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie ter afronding van de opleiding bestuurskunde, publiek management,             

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze opleiding ben ik in 2017 gestart, met             

voorafgaand een schakeljaar. Na dik twee jaar is het einde in zicht en sluit ik met deze                 

scriptie over de complexiteit van beleidsimplementatie binnen de retail het jaar zo goed als              

af. Er staat nog een vak open, die zal ik eind van het jaar ook af maken. 

In combinatie met het schrijven van deze scriptie heb ik ook stage gelopen bij de               

Kamer van Koophandel in Utrecht. Hier heb ik onder andere meegewerkt aan digitaal             

accountmanagement. De beginfase bestond uit het bepalen van het onderwerp, waar in            

eerste instantie gekozen was voor imago en reputatie van (semi)publieke organisaties in            

Nederland. Na een paar weken bleek dat dit onderwerp niet geschikt was waar snel een               

nieuw onderwerp op de tafel kwam, namelijk de beleidsimplementatie van retailbeleid binnen            

gemeenten in Nederland.  

Het traject van de scriptie heb ik uiteindelijk als erg positief ervaren. De vele              

verschillende ervaringen zorgde voor enige spanning maar ik heb uiteindelijk, met hier en             

daar wat vallen en opstaan, en goed traject doorlopen. Gelukkig kreeg ik op mijn              

stagebiedende organisatie genoeg vrijheid en tijd om aan mijn scriptie te werken. Daarnaast             

hebben zij mij heel goed kunnen helpen aan het verkrijgen van data door mij te koppelen                

aan de juiste personen in het veld. Ook heb ik ontzettend veel geleerd van dit onderzoek op                 

het gebied van detailhandel. Ik moest mij verdiepen in detailhandelsbeleid van twee            

provincies en vier gemeenten, theorie over beleidsimplementatie en de input van 12            

respondenten. Dit was een grote klus en gaf af en toe ook veel chaos. Ik vond het lastig om                   

een documentanalyse op een geordende manier uit te voeren, maar de datamatrix heeft mij              

heel erg geholpen.  

Tot slot wil ik graag een paar mensen bedanken. Ten eerste mijn vriend die mij bij                

heeft gestaan in mijn iets wat zwakkere momenten maar ook als sparringspartner. Maar ook              

mijn mede-studenten Esther Westerbeek en Ibtissam Tijrini en begeleiders bij de Kamer van             

Koophandel, Saskia Bosch en Ritha van de Ruit die mij onder andere aan de juiste               

respondenten hebben geholpen. Als laatste mijn scriptiebegeleider van de Universiteit van           

Rotterdam, dr. V.M.F. (Vincent) Homburg voor de support als ik het even niet meer zag               

zitten en de input om mij verder te helpen. En tot slot dr. (Ingmar) I.F. van Meerkerk voor de                   

feedback als tweede lezer. 

 

Maxime Terberg  

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 1 



 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 4 

1.1 Aanleiding 4 

1.2 Probleemanalyse 5 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 6 

1.4 Theoretische oriëntatie 8 

1.5 Onderzoeksstrategie 8 

1.6 Relevantie 10 

1.7 Leeswijzer 11 

2. Onderzoeksstrategie 12 

2.1 Onderzoeksmethode 12 

2.2 Bronnen: selectie materialen en respondenten 13 

2.3 Dataverzameling 14 

2.4 Data-analyse 15 

2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 16 

2.6 Conclusie 18 

3. Theoretische oriëntatie 19 

3.1 Introductie 19 

3.2 Beleid en beleidsimplementatie 19 

3.2.1 Beleid 19 

3.2.2 Beleidsimplementatie 21 

3.2.3 Benaderingen van beleidsimplementatie 22 

3.2.4 Conformiteit, divergentie en convergentie van beleidsimplementatie 23 

3.3 Verklarende concepten die samenhangen met de overeenkomsten en verschillen 

van beleidsimplementatie 25 

3.3.1 Omgevingsinvloeden 25 

3.3.2 Kenmerken van beleid 28 

3.3.3 Kenmerken uitvoerende organisatie 29 

3.4 Theoretische conclusie 30 

3.5 Theoretische operationalisatie 32 

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 2 



 

4. Resultaten 37 

4.1 Inleiding 37 

4.2 Introductie cases 37 

4.3 Verklaring voor convergentie, divergentie in implementatie van retailbeleid 44 

4.3.1 Omgevingsinvloeden 45 

4.3.2 Netwerkgedrag 52 

4.4 Synthese: conceptueel model 56 

5. Conclusie 59 

5.1 Inleiding 59 

5.2 Antwoord op de deelvragen 59 

5.3 Beantwoording hoofdvraag 64 

5.4 Reflectie: hoe verhouden de resultaten zich tot de implementatie literatuur en de 

beleidspraktijk 65 

4.4.1 Validiteit 65 

5.4.2 Verhouding resultaten op implementatie literatuur 67 

5.4.3 Verhouding resultaten op beleidspraktijk 68 

5.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 68 

5.6 Reflectie op het onderzoek 69 

Literatuur 71 

Bijlagen 77 

Bijlage 1. Topiclijst 77 

Bijlage 2. Geïnterviewde personen 80 

Bijlage 3. Analyse interviews 82 

Bijlage 4. Documentanalyse 114 

  

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 3 



 

1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Retail, in de volksmond ook wel de detailhandel genoemd, gaat over het verkopen van              

goederen en diensten door bedrijven aan de consument. Binnen de retail leven veel trends              

zoals het veranderende consumentengedrag. Consumenten doen hun aankopen steeds         

meer online, wat zorgt voor meer leegstand in steden. Ruim 9% van de oppervlakte van               

winkels stond in 2017 leeg (Planbureau voor de Leefomgeving, 2017). Om onder andere de              

leegstand tegen te gaan maken provincies voor al hun gemeenten beleid voor de retail.              

Maar wat wordt er precies verstaan onder retailbeleid? Door de beperkte definities van             

retailbeleid in de wetenschappelijke literatuur is in deze scriptie gekozen om input uit het              

beleidsdocument van de provincie Zuid-Holland (2017), en de definitie van Jenkins (in Hupe,             

2017) samen te voegen tot een overkoepelende werkdefinitie van retailbeleid: de           

beslissingen en plannen vanuit een politieke actor of groep die de verkoop van goederen en               

diensten door bedrijven aan de consument pogen te beheersen, en trachten door middel van              

bepaalde middelen opgestelde doelen te behalen . 
De provincie speelt een grote rol in de ontwikkeling van het retailbeleid voor             

gemeenten, waaronder het aanpakken van de winkelleegstand. Maar ook marktruimte,          

trends en het winkelaanbod komen in het beleid naar voren. Het retailbeleid van de provincie               

Zuid-Holland (2017) geeft aan dat beleid wordt gevoerd gericht op het streven naar krachtige              

en vitale dorpen en steden in de provincie. De reden hiervoor is dat de retailomgeving               

verandert en de dynamiek in de sector groot is. Het (ruimtelijke) koopgedrag transformeert             

waardoor ook de winkelgebieden mee (moeten) veranderen. Het retailbeleid dat wordt           

opgesteld door de provincie houdt vast aan de regels in de Provinciale Ruimtelijke             

Structuurvisie en Verordening waar onder andere het tegengaan van ongewenste uitbreiding           

van het aantal winkels in staat (Provincie Utrecht, 2017). De provincie Noord-Brabant is             

opgedeeld in verschillende regio’s met verschillende visies. Het Hart van Brabant, waarin            

Tilburg ligt, stelt dat de economische situatie in 2013 flink is verbeterd. De woningmarkt, het               

consumentenvertrouwen en de bestedingen in de retail zijn gestegen. Maar ook de            

e-commerce neemt toe en veel winkelketens gaan failliet. Ook betreden nationale en            

internationale ketens, zoals de Decathlon, de markt. Noord-Brabant haalt ook de leegstand            

aan. Er is voor Tilburg, gelegen in het Hart van Brabant, genoeg reden om een oogje in het                  

zeil te houden en bij te dragen aan het in stand houden van een gezonde en duurzame                 

detailhandelsstructuur (BRO, 2017). Zuid-Oost Brabant, waar Deurne ligt, sluit zich aan bij            

het Hart van Brabant. Zij spreken ook over de leegstand in de regio. Daarnaast spreken zij                

ook over veranderingen en nieuwe uitdagingen binnen de retailsector en dat dit ook             
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mogelijkheden geeft voor innovatieve concepten. Tot slot focust ook Zuid-Oost Brabant zich            

op regionale afstemming dat steeds meer noodzakelijk wordt.  

Voor de doorsnee winkelstraat in elke gemeente worden de kaders voor het            

retailbeleid dus ontwikkeld door de provincie en vervolgens vertaald en geïmplementeerd           

door gemeenten. Het retailbeleid van de provincie geldt dus voor alle gemeenten in die              

provincie. Maar hoe kan het dat het provinciale beleid van bijvoorbeeld Zuid-Holland moet             

worden gehanteerd door het veel grotere Rotterdam en het kleinere Dordrecht? Hetzelfde            

geldt voor de provincie Noord-Brabant. Een interessante vraag die hierbij gesteld kan            

worden is hoe het retailbeleid van de provincie wordt vertaald naar gemeentelijk beleid en              

welke overeenkomsten en verschillen er zijn bij de implementatie van het retailbeleid. Een             

korte vergelijkingsanalyse van het gemeentelijke retailbeleid van Rotterdam en Den Haag           

met het retailbeleid van de provincie Zuid-Holland geeft als resultaat dat er weinig afwijking              

bestaat op retorisch (op papier) niveau. Maar uit interne bronnen van de Kamer van              

Koophandel en de wetenschappelijke literatuur wordt wel degelijk gesteld dat beleid op            

papier juist wel af kan wijken van lokale besluiten (decisional) en acties (operationeel) en er               

tekortkomingen en gaten kunnen ontstaan (Pressman en Wildavsky, in Hill en Hupe, 2003;             

Keating, 2005; Hoogerwerf en Herweijer, 2008). Dus welke verschillen en overeenkomsten           

zijn er in de beleidsimplementatie in gemeenten en hoe kunnen deze overeenkomsten en             

verschillen worden verklaard? 

 

1.2 Probleemanalyse 
Beleid wordt ontwikkeld door wat er in de maatschappij speelt. Er wordt invulling gegeven              

aan maatschappelijke gebeurtenissen die worden gezien als gewenst of ongewenst. Zodra           

er genoeg urgentie is om het probleem aan te pakken komt het op de beleidsagenda waarna                

de overheid spreekt van een beleidsprobleem (Hoogerwerf en Herweijer, 2008). Hierna kan            

er beleid worden gemaakt het maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit geldt ook             

voor het retailbeleid. Het retailbeleid van Zuid-Holland streeft er naar om dorpen en steden              

vitaal te houden, het aanbod en de omgeving aantrekkelijk te houden en te streven naar zo                

min mogelijk leegstand (Retailagenda, 2016). Het retailbeleid wordt vastgesteld door de           

provincie en vervolgens geïmplementeerd door gemeenten. De reis die het retailbeleid           

maakt, van de provincie tot aan de uitvoering op operationeel niveau, is complex door de               

vele bestuurslagen, beslissingen en invloeden van betrokken partijen. De provincie bestaat           

daarentegen ook uit veel type gemeenten, verschillend qua oppervlakte of inwoneraantal.           

Toch bestaat er maar één type provinciaal retailbeleid waar alle gemeenten het mee moeten              

doen. Daarbij kan de vraag gesteld worden of dit wel mogelijk is. Vanuit de              
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beleidswetenschappelijke literatuur is veel onderzoek gedaan naar beleidsimplementatie. De         

veel genoemde Pressman en Wildavsky (1973) bestempelen implementatie als: “to carry           

out, accomplish, fulfill, produce, complete”. In relatie tot beleid gaat het hier dus om het               

uitvoeren, volbrengen, produceren en voltooien van retailbeleid. Vanuit de ‘’complexity of           

joint action’’ benadering van Pressman en Wildavsky (1984) wordt het proces van de             

implementatie opgevat waarin verschillende actoren, organisaties en individuen handelingen         

uitvoeren in een omgeving waarin complexiteit tussen deze actoren heerst. De definitie van             

Pressman en Wildavsky is dus eigenlijk een zeer complete definitie, omdat het naast het              

inzetten van middelen en het behalen van beleidsdoelen, ook de complexiteit aangeeft door             

de betrokkenheid van verschillende actoren. Uit de vele onderzoeken omtrent          

beleidsimplementatie valt ook op dat de focus veelal ligt op de hogere bestuursniveaus zoals              

Europa of internationaal (Lampinen en Uusikylä, 1998). Een witte vlek bestaat op heel lokaal              

niveau in Nederlandse gemeenten, gericht op de implementatie van retailbeleid waar in deze             

scriptie de nadruk op wordt gelegd. Een veel terugkerend begrip is het multi-layer problem              

wat het gevolg is van beleid dat door verschillende bestuurslagen heen moet voordat het              

kan worden geïmplementeerd. Hill en Hupe (2003) stellen dat een multi-layer problem            

ontstaat zodra beleidsimplementatie afhankelijk wordt van een keten. Organisaties in een           

keten zullen optimaal samen moeten werken om het gat tussen de beleidsvorming en de              

beleidsimplementatie, door Lampinen en Uusikylä (1998) ook wel implementation deficit          

genoemd, te vermijden. In relatie tot het retailbeleid kan worden afgevraagd hoe het             

provinciale retailbeleid wordt vertaalt naar gemeentelijk retailbeleid en uiteindelijk zijn          

uitwerking krijgt op operationeel niveau. 

 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 
Naar aanleiding van de probleemanalyse bestaan er witte vlekken die mogelijk zijn te             

vervullen met dit onderzoek. Bestaande literatuur als Lampinen en Uusikylä (1998) focust op             

de beleidsimplementatie gericht op de hoger gelegen bestuursniveaus en minder op lokaal            

niveau. Dit onderzoek legt de focus op hoe retailbeleid vanuit de provincie wordt vertaalt              

naar gemeentelijk retailbeleid in Nederland. Hierin wordt ook nog gekeken hoe verschillende            

type gemeenten omgaan met deze vertaling. Ook worden er aannames gedaan dat het             

multi-layer probleem (Hill en Hupe, 2003) een gevolg is van beleidsimplementatie dat door             

verschillende bestuurslagen heen moet. Hoe weerspiegelt dit probleem zich specifiek tot het            

retailbeleid van de provincie naar de gemeente en klopt deze theorie. Maar ook wordt              

gekeken hoe sterk het contact is tussen de provincie en de gemeente, en hoe groot de                

handelingsvrijheid is van gemeenten. Klijn en Koppenjan (2014) halen een netwerktheorie           
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aan. De betrokkenheid van verschillende bestuurslagen, met allemaal hun eigen doelen en            

belangen maakt de besluitvorming complex. Een interessante vraag die hier gesteld kan            

worden is in hoeverre ondernemers hun invloed kennen op de beleidsimplementatie, welke            

andere partijen betrokken zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Brunsson (1989) deed              

onderzoek naar beleid op papier (retorisch), beleid en besluitvorming (decisional) en beleid            

op operationeel niveau. Hoe verhoudt het retailbeleid zich tot het onderzoek van Brunsson             

en welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen verschillende gemeenten. Het           

doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de Kamer van Koophandel retailers               

beter kan helpen bij het uitvoeren van hun beroep in verschillende gemeenten. Het doel van               

het onderzoek is daarom te kijken naar verschillen en overeenkomsten bij de implementatie             

van detailhandelsbeleid bij gemeenten en te zoeken naar verklaringen hiervoor. 
 

Hoofdvraag: 

Welke verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid in gemeenten 

bestaan er, en hoe kunnen deze verschillen en overeenkomsten worden verklaard? 

 
Deelvragen: 

Het gehele onderzoek zal plaatsvinden door het uitvoeren van een vergelijkende case study.             

De deelvragen hieronder helpen om antwoord te geven op de hoofdvraag. De eerste en              

tweede deelvraag worden beantwoord door deskresearch, wetenschappelijke literatuur en         

een documentanalyse. Deelvraag drie en vier worden beantwoord door de uitvoering van            

veldonderzoeken, diepte-interviews. 

 
1. Welke constructen omtrent beleid en beleidsimplementatie kunnen uit de literatuur          

worden afgeleid? 

2. Hoe zijn de verschillen en overeenkomsten bij beleidsimplementatie te verklaren op           

basis van de literatuur? 

3. Welke verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid zijn er           

waar te nemen in de empirie? 

4. Welke factoren verklaren de verschillen en overeenkomsten van de implementatie          

van retailbeleid? 
1.4 Theoretische oriëntatie 
In de theoretische oriëntatie worden verschillende onderwerpen uiteen gezet om de eerste            

twee deelvragen te beantwoorden. Ten eerste wordt bekeken wat beleid precies is (Jenkins,             

in Hupe, 2007). Beleid op zichzelf kent vele betekenissen, waar een definitie voor specifiek              
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retailbeleid ontbreekt. Daarom is ervoor gekozen zelf een werkdefinitie op te stellen die             

wordt gebruikt tijdens dit onderzoek: beslissingen en plannen vanuit een politieke actor of             

groep die de verkoop van goederen en diensten door bedrijven aan de consument pogen te               

beheersen, en trachten door middel van bepaalde middelen opgestelde doelen te behalen .  
Retailbeleid wordt vanuit de provincie doorvertaald naar de gemeente, waarna dit           

wordt geïmplementeerd, ook wel de beleidsimplementatie. Beleidsimplementatie kent in         

deze scriptie de benadering van de in de beleidswetenschappelijke literatuur veel genoemde            

Pressman en Wildavsky (1973). Omdat dit onderzoek kijkt naar lokale verschillen en            

overeenkomsten van beleidsimplementatie op verschillende niveaus wordt ook gebruik         

gemaakt van de theorie van Brunsson (1989). Hij stelt dat beleid op meerdere niveaus              

werkt. Men kent beleid op papier (retorisch), beleid in de besluitvorming (decisional) en             

beleid in de implementatie (operationeel). Aansluitend op Brusson (1989) wordt ook gekeken            

naar het probleem dat ontstaat zodra meerdere bestuurslagen zijn gemoeid met           

beleidsimplementatie. Het retailbeleid manifesteert zich namelijk in meerdere bestuurslagen,         

van de provincie naar de gemeente. Hierdoor kan een multi-layer probleem ontstaan            

(Pressman en Wildavsky, in Hill en Hupe, 2003). Het multi-layer probleem kan zorgen voor              

tekortkomingen en gaten waarbij de invulling van het oorspronkelijk bedachte beleid in de             

uitvoering kan afwijken. Zo stelt Keating (2005) dat beleid op verschillende niveaus wordt             

beïnvloed en een andere invulling kan krijgen, wat ook Klijn (1996) ondersteunt. Klijn (1996)              

voegt daar aan toe dat grote netwerken waar beleid zich in bevindt, vaak samen gaat met                

een hogere complexiteit en interactie. De vele partijen beïnvloeden de beleidsvoering waar            

Klijn en Koppenjan (2014) ook stellen dat er vaak vanuit strategisch en politiek oogpunt              

wordt gehandeld. 

 

1.5 Onderzoeksstrategie 
Deze scriptie wordt gedaan aan de hand van een vergelijkende case study onder vier              

gemeenten binnen twee provincies, namelijk: Zuid-Holland met de gemeente Rotterdam en           

de gemeente Dordrecht, en Noord-Brabant met de gemeente Tilburg en de gemeente            

Deurne. De keuze voor een comparative case study is gemaakt om een groter bewustzijn en               

begrip te krijgen van de vier gemeenten die op hun eigen manier retailbeleid implementeren.              

Daarnaast kan door het maken van een vergelijking van gemeenten worden gezocht naar             

verbanden en verklaringen tussen type gemeeenten en hoe zij zichzelf organiseren en het             

retailbeleid implementeren. Alle vier de cases worden tegelijkertijd tot in detail bestudeerd.            

Dit geldt voor zowel het literatuuronderzoek, de documentanalyse en het veldonderzoek           

(Matthews en Ross, 2010). 
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Deze scriptie is deductief en inductief van aard. Theorie over beleidsimplementatie is            

niet nieuw, hier is al veel over beschikbaar. Maar er valt nog genoeg theorie aan de huidige                 

theorie van beleidsimplementatie toe te voegen, gericht op de implementatie van retailbeleid            

op basis van de empirische bevindingen. Zo weten we vanuit aannames dat beleid op              

retorisch niveau af kan wijken van lokale besluiten (decision) en operationeel niveau, met als              

gevolgd dat er tekortkoming en gaten kunnen ontstaan (Pressman en Wildavsky, in Hill en              

Hupe, 2003; Keating, 2005; Hoogerwerf en Herweijer, 2008). Maar we weten niet of dit              

specifiek voor de implementatie van retailbeleid geldt in Nederlandse gemeenten.          

Bestaande theorie wordt daarom getoetst in de empirie, waarbij dieper in wordt gegaan op              

beleidsimplementatie van retailbeleid (deductie). Het veldonderzoek kent de toevoeging van          

een inductief karakter waar waarnemingen uit de empirie, de huidige theorie doet            

ontwikkelen (inductie) (Matthews en Ross, 2010). 

De scriptie start met deskresearch bestaande uit literatuuronderzoek omtrent         

(retail)beleid, beleidsimplementatie en een documentanalyse van beleidsstukken. Onder        

beleidsstukken worden alle documenten (beleidsnota’s, coalitieprogramma's,      

coalitieakkoorden, notities van vergaderingen en detailhandels beleidsstukken) verstaan van         

het retailbeleid van de twee provincies en de vier gemeenten.. Bepaald is in hoeverre beleid               

op papier (retorisch) op provinciaal en gemeentelijk niveau overeenkomen door te zoeken            

naar verschillen en overeenkomsten. Hierna vindt het kwalitatieve onderzoek plaats          

(diepte-interviews) waarbij de documentanalyse verder is aangevuld en de input uit de            

praktijk is gebruikt om verschillen en overeenkomsten vast te stellen. Na een eerste             

verkennende analyse van de documenten wordt verder gegaan met veldonderzoek om een            

verdiepingsslag te maken naar de implementatie van het detailhandelsbeleid in de empirie.            

De vier gemeenten worden in kaart gebracht, inclusief het netwerk van partijen waarin zij              

opereren. Informatie wordt opgehaald bij respondenten als gemeenteambtenaren,        

ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en retailers.  

Voor de data-analyse wordt gebruik gemaakt van een datamatrix. Een datamatrix           

wordt gebruikt omdat dit een goed overzicht geeft van de data verkregen uit de              

documentanalyse en het literatuuronderzoek. Vervolgens zal data uit de diepte-interviews de           

matrix doen aanscherpen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre bestaande theorie in deze            

setting dezelfde uitkomsten geven (deductie), en wordt mogelijk nieuwe theorie gevormd           

(inductie). De matrix zal helpen om op een overzichtelijke manier verschillen en            

overeenkomsten in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat tijdens de analyse heen en              

weer is gependeld tussen de theorie en de empirie. Nieuwe theorie is toegevoegd aan de               

theoretische oriëntatie en theorie is ook weggehaald nadat tijdens de analyse de relevantie             
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daarvan ontbrak. Gaandeweg is de theorie dus aangepast en bijgewerkt. De datamatrix            

geeft de uitkomst weer van de literatuurstudie, de documentanalyse en de diepte-interviews            

samen. Hierna wordt een analyse gedaan en kunnen conclusies worden getrokken. In            

hoofdstuk 2 zal de keuze tot een datamatrix, een vergelijkende case study en             

diepte-interviews, nader worden onderbouwd en toegelicht. 

 

1.6 Relevantie 
Maatschappelijke relevantie 

De Kamer van Koophandel ondersteunt ondernemers, geeft voorlichting en biedt relevante           

kennis op verschillende thema’s die voor ondernemers relevant zijn. Zij zijn de schakel             

tussen overheden, non-profit organisaties en ondernemers in Nederland (Kamer van          

Koophandel, n.d.). Dus meer kennis van wat er op het gebied van retail in de regio gebeurt                 

geeft de Kamer van Koophandel inzicht over wat er speelt tussen provincie, gemeenten en              

retailers. Bovendien legt de Kamer van Koophandel ook verbindingen tussen partijen en            

zorgen zij voor een goede inpassing van initiatieven uit de regio, en zorgt voor een efficiënte                

aansluiting met nationale verbanden (Kamer van Koophandel, n.d.). Hierdoor is het voor de             

Kamer van Koophandel interessant om te zien hoe gemeenten omgaan met de vertaling van              

provinciaal retailbeleid naar gemeentelijk retailbeleid en hoe dit zijn uitwerking heeft op            

retailers. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

Het interessante aan dit onderzoek is dat onderzocht wordt waarom retailbeleid lokale            

verschillen en overeenkomsten kent in beleidsimplementatie op verschillende        

bestuursniveaus. In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over beleid en           

beleidsimplementatie. Zo schreef Brunsson (1989) over beleid op drie verschillende niveaus:           

retorisch, decisional en operationeel waar O’Toole (2000) aan toevoegt dat          

beleidsimplementatie hetgeen is wat zich vormt tussen wat de intentie van het beleid is en               

wat uiteindelijk de resultaten of de impact is. Pressman en Wildavsky (in Hill en Hupe, 2003)                

stellen dat beleidsimplementatie ook gepaard gaat met het multi-layer probleem, doordat           

beleid zich ontwikkeld tussen verschillende bestuurslagen. Dit onderzoek geeft concrete          

invulling aan de beleidsimplementatie. Ten eerste wordt de focus gelegd op de            

implementatie van specifiek retailbeleid op de drie verschillende niveaus van Brunsson           

(1989), en wordt het onderzoek op zeer lokale manier ingevuld, namelijk bij vier gemeenten              

in Nederland. Hiermee wordt verder gebouwd op de theorie van onder andere O’Toole             
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(2000), Pressman en Wildavsky (in Hill en Hupe, 2003) en Brunsson (1989) in de lokale               

Nederlandse context. 

 

1.7 Leeswijzer 
Globaal gezien worden bovenstaande onderdelen verder uiteen gezet in de komende           

hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksstrategie besproken waar dieper wordt           

ingegaan op de methode van het onderzoek en de onderzoekstechnieken. In hoofdstuk 3             

wordt de theoretische oriëntatie weergeven waar de meest relevante theorieën, begrippen           

en invloedrijke perspectieven uit de wetenschappelijke literatuur uiteen worden gezet.          

Hoofdstuk 4 weergeeft de resultaten van het kwalitatieve onderzoek en een conceptueel            

model. Deze scriptie wordt afgesloten met een conclusie en discussie in hoofdstuk 5.  

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 11 



 

2. Onderzoeksstrategie 
In dit hoofdstuk wordt verantwoord waarom gekozen is voor de onderzoeksmethode van een             

vergelijkende case study, onder welke respondentengroepen het onderzoek wordt         

uitgevoerd en hoe de data is verzameld door middel van deskresearch (documentanalyse en             

literatuuronderzoek) en veldonderzoek (diepte-interviews). Ook wordt aandacht besteed aan         

de analyse van de data en hoe de betrouwbaarheid en validiteit is gewaarborgd. 

 

2.1 Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek is gedaan aan de hand van een vergelijkende case study waarbij vier cases               

afzonderlijk van elkaar, maar wel diepgaand worden onderzocht. De kracht van een            

vergelijkende case study ligt volgens Matthews en Ross (2010) in het verkrijgen van een              

groter bewustzijn en begrip van verschillende gemeenten die op hun eigen manier, met             

eigen redenen en invloeden invulling geven aan de implementatie van het retailbeleid. Door             

verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken kunnen verbanden en verklaringen          

worden gevonden tussen verschillende type gemeenten en de implementatie van het           

retailbeleid.  

De vergelijkende case study is gedaan bij vier verschillende gemeenten waarbij           

onderzocht is in hoeverre het gemeentelijk beleid op retorisch niveau overeenkomt met de             

intenties van het provinciale beleid. Vervolgens wordt door middel van kwalitatief onderzoek            

een verdiepingsslag gemaakt waar de drie niveaus van Brunsson (1989) worden toegepast.            

Bepaald wordt hoe gemeentelijk retailbeleid in verhouding staat tot de besluitvorming en op             

operationeel niveau. Dit onderzoek kent dus vier niveaus: 1) retorisch bij de provincie, 2)              

retorisch bij de gemeente, 3) decisional bij de gemeente en 4) operationeel bij de gemeente.  

De vergelijkende case study is gedaan door eerst deskresearch (literatuuronderzoek          

en documentanalyse) te doen. Dit is gedaan omdat daardoor een goed beeld is verkregen              

van de literatuur en de huidige documenten van het retailbeleid. Een overzicht van de              

documentanalyse is te vinden in bijlage 4. De drie verschillende manieren van onderzoek             

samen zorgt ervoor dat het onderwerp vanuit verschillende oogpunten wordt bekeken,           

waardoor de betrouwbaarheid toeneemt, ook wel triangulatie genoemd (Verhoeven, 2007).          

Naast het bestuderen van de gemeenten op zich wordt ook gekeken naar het netwerk              

waarin het detailhandelsbeleid zich bevindt en welke actoren hun invloed uitoefenen.           

Typische respondenten in het netwerk zijn gemeenteambtenaren,       

ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en retailers. In 2.2 wordt hier nader bij stil           

gestaan. 
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De combinatie van deskresearch en veldonderzoek versterkt elkaar dus         

(triangulatie). Daarnaast kent deze scriptie een inductief en deductief karakter. In eerste            

instantie wordt met de bestaande literatuur van de theoretische analyse en de            

documentanalyse de theorie in de empirie getoetst wat wijst op deductie. Maar daarnaast             

wordt ook de huidige theorie specifiek toegepast op de implementatie van retailbeleid,            

waardoor mogelijk nieuwe theorie wordt gebouwd (inductie). 

 

2.2 Bronnen: selectie materialen en respondenten 
De selectie van gemeenten kent verschil in onder andere grootte, maar ook verschil in              

provincie wat het geheel interessant maakt om de overeenkomsten en verschillen te            

bekijken en te verklaren. Ten eerste verschillen grote en kleine gemeenten van elkaar             

doordat in grote gemeenten vaak meer mensen wonen dan in kleine gemeenten. Daarbij             

komt dat grote gemeenten logischerwijs over een groter gemeentelijk apparaat beschikken,           

en opereren grote gemeenten vanwege hun omvang vaak in een groter netwerk dan kleine              

gemeenten. Een groot netwerk heeft volgens Klijn (1996) invloed op de           

beleidsimplementatie doordat het de complexiteit verhoogt. De actoren in een netwerk           

streven hun eigen (politieke) doelen na waardoor iedereen als het ware ‘trekt’ aan het beleid.               

Hierdoor kan de implementatie van het retailbeleid verschillen van kleinere gemeenten. Ten            

tweede is het interessant de functie en rol van de provincie te achterhalen bij de               

implementatie van het detailhandelsbeleid en of er verschillen zijn in handelen tussen            

Zuid-Holland en Noord-Brabant. 

Samen met de accountmanagers en de Directeur Regionale Dienstverlening van de           

Kamer van Koophandel zijn vier gemeenten geselecteerd die zijn gelegen in twee            

verschillende provincies. Vanuit de resultaten van de interviews bij de gemeente zelf wordt             

verder gezocht naar andere relevante partijen in het netwerk. Logischerwijs is voor de eerste              

interviews gekozen voor respondenten die dicht bij het retailbeleid staan. Daarom is            

gekozen om te beginnen bij de gemeente. Beleidsmedewerkers of beleidsadviseurs op het            

gebied van economie, retail, ruimte of stadsontwikkeling komen hiervoor het beste in            

aanmerking. Na deze eerste gesprekken is contact gezocht met ondernemersverenigingen          

of winkeliersverenigingen van de gemeente. Er is dus gebruik gemaakt van het            

sneeuwbaleffect waarbij huidige informatie wordt gebruikt om nieuwe respondenten te          

werven (Matthes en Ross, 2010). Zo wordt gesproken met voorzitters of ondernemers die             

werkzaam zijn in de desbetreffende gemeente. De keuze voor deze respondenten is            

gemaakt omdat zij weten wat er op operationeel niveau plaatsvindt, waar           
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beleidsmedewerkers of adviseurs vooral zicht hebben op wat er op retorisch en decisional             

niveau plaatsvindt. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de respondenten. 

 

2.3 Dataverzameling 
Zoals eerder benoemd vindt de dataverzameling plaats door middel van deskresearch en            

veldonderzoek. Bij deskresearch vindt een analyse plaats van beleidsdocumenten rondom          

het retailbeleid van de provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant, en het retailbeleid dat is             

opgesteld door de vier gemeenten. Hier heeft een eerste vergelijking plaatsgevonden           

waarbij wordt bepaald in hoeverre er verschillen en overeenkomsten bestaan op retorisch            

niveau. Daarnaast is ook via de wetenschappelijke literatuur theorie verzameld waarbij           

belangrijke concepten en factoren zijn uitgewerkt die mogelijk invloed hebben op verschillen            

en overeenkomsten van de implementatie van retailbeleid. Deze factoren zijn gebruikt voor            

het veldonderzoek. Een datamatrix is gebruikt om alle data verkregen via deskresearch en             

veldonderzoek samen te voegen. De datamatrix geeft een overzicht van de belangrijkste            

factoren die naast elkaar worden geplaatst en is een overzicht van de documentanalyse. Dit              

overzicht dient als handvat om lokale verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen en              

daar de invloedrijke factoren aan te koppelen. Getracht wordt om hier patronen te zien              

ontstaan waar conclusies uit zijn te trekken. Hier komt ook duidelijk de inductieve en              

deductieve aard van het onderzoek naar boven. De literatuurstudie en documentanalyse           

dragen bij aan het toetsen van bestaande literatuur (deductie) over beleidsimplementatie           

waar het veldonderzoek wordt gebruikt om theorie te bouwen specifiek rondom de            

implementatie van retailbeleid (inductie). 

Het veldonderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek waarbij diepte-interviews zijn         

afgenomen in de periode mei en juni 2018. De keuze voor kwalitatief onderzoek is gemaakt               

om inzichten, overtuigingen en meningen van respondenten te achterhalen (Matthews en           

Ross, 2010). Bovendien kan met een diepte-interview worden doorgevraagd, waar dit bij een             

kwantitatief onderzoek onmogelijk is. Alle interviews zijn opgenomen met een mobiele           

telefoon. Het voordeel van het opnemen van de gesprekken is dat ze ten eerste terug               

kunnen worden geluisterd om te kunnen transcriberen en coderen. Daarnaast vindt door het             

opnemen van het gesprek ook een lerend proces plaatsvinden. Door het terugluisteren            

wordt achterhaald of aanpassingen nodig zijn in de topiclijst zodat de interviews die keren              

daarna beter worden uitgevoerd.  

 

 

Semi-gestructureerd interview 
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Data is verzameld met een semi-gestructureerd interview. Een semi-gestructureerd interview          

heeft als basis een reeks onderwerpen en vragen dat voor elk interview zal worden gebruikt.               

De onderwerpen zijn gebaseerd op de theoretische oriëntatie en de documentanalyse. De            

volgorde van de onderwerpen in de topiclijst staat niet vast en kan veranderen gedurende              

het interview. Een semi-gestructureerd interview is volgens Matthews en Ross (2010)           

geschikt om te achterhalen wat de respondenten denken omtrent een bepaald onderwerp. In             

dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de bestaande theorie overeenkomt met de empirie,             

maar heeft ook een verkennend karakter waarin wordt gezocht naar verklaringen die lokale             

verschillen en overeenkomsten van de implementatie van retailbeleid weergeven. 

 

Ethische verantwoordelijkheid 

Op ethisch gebied zal het opnemen van het interview ook voor weerstand kunnen zorgen.              

Het kan zijn dat respondenten geen toestemming geven om het op te nemen. Voor deze               

interviews zal er als alternatief notities worden gemaakt. Daarnaast hebben alle           

respondenten het recht om de opnameapparatuur zelf op elk moment op pauze te zetten als               

zij iets willen zeggen dat niet mee mag worden genomen in het onderzoek. Ook is aan de                 

respondent gevraagd of zij ter controle het transcript willen inzien met de vraag of zij nog                

opmerkingen hebben. Daarnaast zijn de volgende maatregelen genomen om ethische          

problematieken te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de theorie             

van Matthews en Ross (2010): 

● Van tevoren wordt de respondent duidelijk gebrieft over het thema van het            

onderzoek en de punten die worden besproken in het interview; 

● Het interview zal worden gehouden in de (comfortabele) omgeving van de           

respondent. Voorkeur gaat uit naar zijn of haar eigen werkomgeving. Wil de            

respondent dit niet, dan zal worden uitgeweken naar een andere locatie; 

● Er zal zorg voor worden gedragen dat gevoelige onderwerpen en discussies           

altijd te laten eindigen in een positieve zin. 

 

2.4 Data-analyse 
Het analyseren van de data heeft als doel om de gegevens te beschrijven, evalueren en te                

beoordelen op de inhoud en kenmerken die zijn verzameld tijdens de interviews (Matthews             

en Ross, 2010). De data-analyse start bij de theoretische oriëntatie en een            

documentanalyse. Door het gebruik van een datamatrix, bestaande uit meerdere kolommen,           

is de data uit de theorie, documentanalyse en interviews geplot. De data uit de interviews               

zorgt voor een ontwikkeling in de kolommen. Het kan zijn dat er kolommen afvallen of               
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bijkomen, waarna patronen ontstaan en conclusies kunnen worden getrokken. Het voordeel           

van een datamatrix is dat het heel overzichtelijk de overeenkomsten en verschillen van de              

implementatie van retailbeleid in kaart brengt tussen gemeenten. Dit is ook direct de             

redenering voor de vraagstelling van dit onderzoek. Hierdoor kunnen de cases namelijk met             

elkaar worden vergeleken. Een toevoeging aan de data-analyse is dat er tijdens de analyse              

heen en weer is geschreven tussen de theoretische oriëntatie inclusief operationalisatie en            

de empirische resultaten. Zo is tijdens de interviews al afscheid genomen van een paar niet               

relevante theoretische perspectieven. Maar er is ook nieuwe relevante theorie toegevoegd           

voor een betere ondersteuning. 

 

Data-analyse interviews 

De interviews zijn opgenomen waarna het geluidsfragment is uitgetypt in de vorm van een              

transcript. Transcriberen is gedaan zodat geleerd kan worden van de interviews, en            

daarnaast maakt dit het proces van analyse gemakkelijker (Boeije, 2005). De verdere            

data-analyse van de transcripten heeft plaatsgevonden aan de hand van de vier stappen             

van Boeije (2005) waarbij de data is gebruikt om theorie te toetsen (deductie) en nieuwe               

theorie te bouwen (inductie). De eerste stap van Boeije (2005) is het open coderen . Hierbij               

wordt het transcript opgedeeld in fragmenten met bijbehorende codenaam. Mogelijk kunnen           

er meerdere fragmenten in het transcript dezelfde codenaam hebben. Na het open coderen             

wordt verder gegaan met axiaal coderen . Hier worden codes uit het open coderen             

samengevoegd tot ‘clusters’ die door middel van een hoofdcode worden onderscheiden van            

elkaar. Na het axiaal coderen wordt de datamatrix gebruikt. In de datamatrix worden de              

clusters neergezet per gemeente en provincie. De laatste stap is het selectief coderen . Bij              

het selectief coderen worden de fragmenten geordend waarna verschillen en          

overeenkomsten tussen de vier cases kunnen worden ontdekt en patronen worden           

gevonden. Hier worden verklaringen uit getrokken voor verschillen en overeenkomsten          

tussen de implementatie van retailbeleid bij gemeenten. 

 
2.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid te waarborgen is ervoor gezorgd dat alle stappen in het gehele              

onderzoek grondig zijn uitgewerkt, waarbij definities voldoende zijn uitgewerkt en consistent           

worden gebruikt. Daarnaast is het gehele onderzoeksproces transparant en         

reproduceerbaar door een heldere uitwerking van het proces (Matthews en Ross, 2010) Ook             

moet de meettechniek dezelfde resultaten geven bij een herhaling van het onderzoek            
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(Babbie 2013). Door het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden zoals de          

wetenschappelijke theorie, de analyse van beleidsdocumenten en het uitvoeren van          

diepte-interviews vindt triangulatie plaats (Verhoeven, 2007). Het onderwerp        

beleidsimplementatie van retailbeleid wordt op deze manier vanuit verschillende oogpunten          

bekeken waardoor de betrouwbaarheid toeneemt. Daarnaast is gezorgd voor         

standaardisatie van de diepte-interviews. Voor diepte-interviews is gekozen omdat verder          

gevraagd kan worden naar gedachten en opinies van de respondent. Echter blijft het een              

uitdaging om van alle vier de gemeenten exact dezelfde output te krijgen. Hetzelfde aantal              

respondenten per gemeente is gehandhaafd, en er is gezorgd voor een vaste topiclijst die              

als leidraad dient tijdens de interviews. Inhoudelijk kan de volgorde van de topics afwijken,              

maar alle topics worden behandeld. Daarnaast hebben alle vragen een open vraagstelling            

waardoor er geen sturing plaats kan vinden. Alle interviews vinden plaats in een vertrouwde              

omgeving van de respondent waardoor hij of zij zich comfortabel genoeg voelt om open te               

kunnen praten. Tot slot zal de onderzoeker ten allen tijde neutraal blijven zodat de              

respondent niet zal worden beïnvloed tijdens het interview. Voor de data-analyse zijn alle             

stappen van het coderingsproces en schema, inclusief de datamatrix helder en duidelijk            

omschreven (Verhoeven, 2007).  

 

Validiteit 

Met de validiteit wil je zorgen dat de data en gegevens die je verzameld de juiste zijn om de                   

centrale vraag te kunnen beantwoorden. Je stelt jezelf dus de vraag of je het juiste meet.                

Daarnaast bekijk je of de data een representatieve weergave is van wat er wordt bestudeerd               

(Matthews en Ross, 2010). Ook kun je de validiteit bepalen door te kijken naar de geldigheid                

van het gebruikte meetinstrument en de onderzoeksgroep (Verhoeven, 2007). Een nadeel           

van deze onderzoeksmethode is dat data tegelijkertijd wordt opgehaald bij vier gemeenten,            

hierdoor kan niet exact dezelfde data worden verkregen bij elke gemeente. Reden hiervoor             

is dat niet elk perspectief relevant is voor een bepaalde gemeente, of omdat er nieuwe               

perspectieven naar boven komen die niet zijn benoemd bij andere gemeenten. De validiteit             

van de data-analyse is gewaarborgd door het gebruik van een datamatrix en een             

operationalisatie. De datamatrix zorgt voor een overzichtelijke weergave van de empirische           

bevindingen, waar de operationalisatie zorgt voor een heldere omschrijving van de           

perspectieven waardoor het juiste wordt gemeten. De validiteit van de interviews wordt            

gewaarborgd door de volgende acties. Tijdens de afname van de interviews is middels de              

vragenlijst constant geanalyseerd of dit overeenkomt met wat er in de theorie staat. De              
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concepten uit de theoretische oriëntatie zij zo volledig mogelijk omschreven in de            

theoretische oriëntatie en in de analyse gecombineerd met de empirische bevindingen. 

 

2.6 Conclusie 
Samenvattend wordt in dit hoofdstuk aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van een             

vergelijkende case study. Door middel van deductief en inductief onderzoek worden           

verklaringen opgesteld die verschillen en overeenkomsten tussen de implementatie van          

retailbeleid bij gemeenten worden weergeven. Bestaande theorie over beleidsimplementatie         

wordt in hoofdstuk 3 als startpunt gebruikt om op een deductieve manier een eerste analyse               

te doen. Vervolgens wordt deze theorie in de empirie getoetst en gebouwd aan nieuwe              

theorie voor het verklaren van verschillen en overeenkomsten van de implementatie van            

retailbeleid bij vier Nederlandse gemeenten. De analyse hiervan staat in hoofdstuk 4. 
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3. Theoretische oriëntatie  
3.1 Introductie 
De theoretische oriëntatie geeft deze scriptie een wetenschappelijke basis waar gevonden           

perspectieven worden getoetst in de empirische omgeving (deductie). Welke theorieën          

komen ook in de context van de implementatie van retailbeleid terug en welke nieuwe              

theorieën zijn er te vinden? In dit hoofdstuk wordt vastgesteld welke bestaande theorieën er              

zijn omtrent beleid en beleidsimplementatie en welke factoren van invloed zijn op de             

verschillen en overeenkomsten van beleidsimplementatie. Er wordt getracht antwoord te          

geven op de theoretische deelvragen waarin de belangrijkste constructen omtrent          

beleidsimplementatie worden besproken en hoe verschillen en overeenkomsten bij de          

implementatie van beleid volgens de theorie kunnen worden verklaard. De theoretische           

oriëntatie is het startpunt van dit onderzoek, waar het kwalitatieve onderzoek op wordt             

voortgebouwd. In het kwalitatieve onderzoek wordt de theorie getoetst in de           

beleidsimplementatie context van retailbeleid (inductie). De theoretische oriëntatie eindigt         

met een theoretische conclusie en operationalisatie waar in hoofdstuk 4 de resultaten            

worden gegeven. 

 

3.2 Beleid en beleidsimplementatie 
In hoofdstuk 3.2 worden de constructen rondom beleid en beleidsimplementatie besproken.           

Naast beleid en beleidsimplementatie wordt ook gekeken naar beleid op verschillende           

niveaus, het multi-layer probleem, benaderingen van beleidsimplementatie en divergentie en          

convergentie van beleid. 

 

3.2.1 Beleid 

Voordat in deze scriptie verder wordt gegaan naar beleidsimplementatie wordt eerst           

besproken wat beleid, en specifiek retailbeleid inhoudt. Jenkins (in Hupe, 2007) omschrijft            

beleid op als ‘een reeks beslissingen van een politieke actor of groep actoren ten aanzien               

van een selectie van doelen en middelen om die in een omschreven situatie te bereiken               

(...)’ . Vastgesteld is dat er geen duidelijke definitie van retailbeleid bestaat. Daarom is er              

voor gekozen om zelf de definitie af te kaderen. Dit is gedaan door de definitie van Jenkins                 

(in Hupe, 2007), de definitie van retail en de input van de beleidsdocumenten samen te               

voegen tot de volgende werkdefinitie van retailbeleid: beslissingen en plannen vanuit een            

politieke actor of groep die de verkoop van goederen en diensten door bedrijven aan de               

consument pogen te beheersen, en trachten en door middel van bepaalde middelen            

opgestelde doelen te behalen . 
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Maar waarom wordt beleid eigenlijk gebruikt? Beleid bestaat omdat er inhoud wordt            

gegeven aan ontwikkelingen in de samenleving die als gewenst of ongewenst worden            

geacht, en hier invloed op uit wordt geoefend. Deze maatschappelijke ontwikkelingen           

kenmerken de moderne maatschappij waarbij milieuverontreiniging, integratie en        

inkomensongelijkheid voorbeelden zijn. Zodra deze problemen op de beleidsagenda van de           

overheid terecht komen spreekt men van een beleidsprobleem (Hoogerwerf en Herweijer,           

2008). Sturing is hierbij een relevant begrip. Sturing wordt door In ‘t Veld (1989) gedefinieerd               

als ‘’(doel)gerichte beïnvloeding van de samenleving in een bepaalde context’’ . De koppeling            

ligt hier met wat er in de politiek gebeurt. De overheid probeert namelijk invloed uit te                

oefenen op verschillende ontwikkelingen in de samenleving door het formuleren van           

doelstellingen en het laten uitvoeren van beleid, wat aansluit bij wat de politiek voor ogen               

heeft (Bekkers, 2013). In het geval van het retailbeleid heeft de provincie ideeën over hoe de                

retail zou moeten werken. De provincie verwerkt dit in provinciaal detailhandelsbeleid, wat bij             

gemeenten terecht komt. De gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van de             

burgemeester en wethouders en daaronder de verschillende afdelingen met         

beleidsmedewerkers. Zo viel de detailhandel bij Rotterdam in 2014 onder de wethouder            

Werkgelegenheid en Economie, Maarten Struijvenberg (Gemeente Rotterdam, 2014) en         

was dat in Dordrecht Piet Sleeking (Ruimtelijke Ordening, Binnenstad, Cultuur en Toerisme,            

Personeel en Organisatie) (Gemeente Dordrecht, n.d.). Binnen de gemeente kent ieder zijn            

eigen (politieke) ideeën over hoe de retail in gemeentelijk retailbeleid moet worden verwerkt.             

Beleid kan dus wel worden bedacht door de provincie, maar neemt de gemeente, en de               

verantwoordelijke wethouder, dit in zijn totaliteit over of niet. Het spanningsveld tussen            

verschillende ideeën en mogelijk ook belangen wordt in 3.3.1 verder uiteein gezet. 

Bovenstaand geeft al aan dat er verschillende bestuursniveaus bestaan bij de           

provincie en gemeenten. Het is voor deze scriptie interessant te bepalen welke niveaus er              

volgens de theorie bestaan, en hoe heeft dit zijn uitwerking in de empirie. Op welk niveau                

vindt er door wie beïnvloeding plaats op de implementatie van het retailbeleid. Brunsson             

(1989) stelt dat er verschillende systemen zijn in een organisatie: een systeem van             

gedachten en ideeën en een systeem van de actie. Het systeem van gedachten en ideeën               

omschrijft communicatieve processen die via ‘talk’ worden uitgedragen naar de organisatie           

of naar buiten (extern). Bij de actie gaat het om het coördineren van individuele acties om                

samen te werken en geeft een representatie van de ‘talk’ en het besluit. Deze acties leiden                

weer tot producten en diensten. Ook stelt Brunsson (1989) dat de twee systemen als twee               

verschillende mechanismen zijn te zien en dus los van elkaar staan. Maar er bestaat een               

ander mechanisme dat deze twee toch aan elkaar verbindt, namelijk: het besluit. Het             
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besluitvormingsproces zorgt voor een reductie aan mogelijkheden. Brunsson (1982) haalt          

nog een ander relevant concept aan, namelijk organisatiegedrag waar de besluitvorming een            

belangrijk onderdeel van is. De besluitvorming wordt gezien als de uitkomst of het resultaat              

van een beslissing, genomen door een individu of organisatie. Deze beslissing is een keuze              

die wordt gemaakt tussen minstens twee opties. Een belangrijke ontwikkeling door de jaren             

heeft heeft gezorgd voor grotere organisaties, wat ook hiërarchie met zich heeft            

meegebracht. Het gevolg hiervan is dat uitgevoerde acties buiten de krachten van bepaalde             

actoren vallen. Hierdoor valt er een scheiding tussen kennis en actie waardoor bepaalde             

individuen beslissingen maken, en andere die beslissing tot uitvoering brengen. De           

gemeente met haar interne bestuurslagen kunnen beleid hebben voor de retail, maar de             

actie op het operationele niveau valt buiten hun kracht. McLaughlin (1987) trekt een paar              

belangrijke leerlessen op het gebied van besluiten en de uitvoering van beleid de afgelopen              

jaren. Zo stelt hij dat beleid niet altijd bepaald wat wel en niet belangrijk is voor de resultaten                  

op lokaal niveau. Op het gebied van uitvoering spelen individuele prikkels en overtuigingen             

een grote rol bij reacties die op lokaal niveau worden gegeven en vereist een effectieve               

uitvoering een balans tussen het uitvoeren van druk en het geven van steun. 

 

3.2.2 Beleidsimplementatie 

Beleidsimplementatie is het omzetten van beleidsvoornemens en beslissingen vanuit de          

politiek in bestuurlijk optreden (Hupe, 2007). O’Toole (2000) daarentegen omschrijft          

beleidsimplementatie als hetgeen wat zich vormt tussen wat de intentie is (in de vorm van               

beleid op papier) van de overheid om iets te doen of met iets te stoppen en wat de                  

uiteindelijke impact of resultaten hiervan zijn. Pressman en Wildavsky (1984) voegen hier de             

‘’complexity of joint action’’ aan toe. Implementatie is volgens hun het uitvoeren, volbrengen,             

produceren en voltooien van beleid. Het gaat hier om het handelen van verschillende             

individuele actoren en organisaties in een context waarin complexiteit tussen deze partijen            

heerst. 

Beleidsimplementatie kent ook het het multi-layer problem (Pressman en Wildavsky,          

in Hill en Hupe, 2003). Als de implementatie van beleid afhankelijk is van een keten, dan zal                 

de afstemming en samenwerking tussen de partijen heel hoog moeten liggen om geen             

tekortkomingen en gaten te krijgen. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is dus            

afstemming en samenwerking nodig, maar ook retailers zullen zich moeten organiseren om            

samen te werken met de gemeente. In het geval van de theorie van Pressman en Wildavsky                

(in Hill en Hupe, 2003) staan lagen in relatie tot tekortkomingen. Deze (bestuurs)lagen wordt              

door Peters en Pierre (2001) multi-level governance genoemd. Multi-level governance is het            
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contact tussen institutionele organisaties op EU, regionaal en lokaal niveau. Dit geldt ook             

voor het retailbeleid dat zich beweegt door meerdere bestuurslagen, zowel op provinciaal,            

gemeentelijk en lokaal niveau bij retailers. Keating (2005) stelt dat publiek beleid wordt             

beïnvloed door talloze factoren op verschillende niveaus, wat ook is besproken door            

Brunsson (1989). Zo kan detailhandelsbeleid dat is ontworpen op het decisional niveau, de             

provincie op operationeel niveau, in de gemeente, een hele andere invulling krijgen.  

 

3.2.3 Benaderingen van beleidsimplementatie 

De implementatie van beleid kent twee soorten benaderingen, namelijk: de top-down           

benadering en de bottom-up benadering. Sabatier (1986) geeft een goed overzicht van deze             

twee. Voor de top-down benadering wordt gebruik gemaakt van de definitie van Mazmanian             

en Sabatier (in Sabatier 1986) en voor de bottom-up benadering wordt gebruik gemaakt van              

Hjern (in Sabatier 1986).  

De top-down benadering start met een beleidskeuze die is gemaakt door de centrale             

overheid. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de handelingen van de uitvoerende           

ambtenaren, en de doelstelling en procedures overeenkomen met de beleidskeuze.          

Daarnaast wordt ook gekeken in hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn behaald en of de             

effecten overeenkomen met de opgestelde doelstellingen en welke factoren van invloed zijn            

op de effecten en resultaten. Tot slot wordt afgevraagd in hoeverre het beleid tussendoor is               

aangepast op basis van de opgedane ervaring (Mazmanian en Sabatier, in Sabatier, 1986).             

Misschien nog wel belangrijker bij de implementatie van beleid is de kanttekening of de              

middelen (kennis of consensus) die gebruikt moeten worden volgens het beleid, wel werken             

volgens het beleidsplan. Het beleidsplan moet in die fase door beleidsuitvoerders verder            

worden uitgewerkt en geïnterpreteerd. Om dit te kunnen doen is enige beleidsvrijheid nodig,             

ook wel de discretionaire ruimte genoemd door Lipsky (1980). Hier zal in 3.3.3 dieper op in                

worden gegaan. De top-down benadering kent ook kritiek. Hjern en Hull bijvoorbeeld stellen             

in Sabatier (1986) dat de top-down benadering van vanuit een centraal perspectief, de             

centrale overheid, is opgezet waardoor de mogelijkheid bestaat dat belangrijke partijen           

worden vergeten en wellicht worden gezien als een barrière of belemmering.  

Naast de top-down benadering kent men ook de bottom-up benadering van Hjern et             

al. (in Sabatier, 1986). Deze benadering start bij het in kaart brengen van alle actoren die                

betrokken zijn in een lokale omgeving waarbij wordt gevraagd naar doelen, strategieën,            

activiteiten en contacten. Na het in kaart brengen worden de contacten gebruikt als middel              

om een techniek te ontwikkelen om de lokale, regionale en nationale betrokken actoren in              

kaart te brengen die betrokken zijn bij planning, financiering en de uitvoering van overheids              
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en niet-overheidsprogramma’s. Deze manier biedt de mogelijkheid om naar boven te           

werken, dus van de street-level bureaucraat, de beleidsuitvoerder naar de beleidsmaker aan            

de bovenkant. 

 

3.2.4 Conformiteit, divergentie en convergentie van beleidsimplementatie 

De theorieën van Klijn (1996) en Klijn en Koppenjan (2014) bevestigen dat complexiteit             

ontstaat doordat verschillende betrokken partijen eigen ideeën, strategie en belangen          

nastreven. Dit zou ook verschillen kunnen geven in de implementatie van retailbeleid. Maar             

een andere concept dat hier aan kan worden gehaald is conformiteit; het verschil tussen              

beleid op papier (retorisch) en beleid op operationeel niveau. Conformiteit wordt ook wel het              

toepassen van het beleid genoemd zoals dat is bedoeld (Hoogerwerf en Herweijer, 2008).             

Volgens Hoogerwerf en Herweijer (2008) kent conformiteit drie uitgangspunten: 1) De           

beleidsprestaties moeten overeenkomen met wat de bedoeling is vanuit de beleidsbepaler           

(beleidsprestaties), 2) Doelgroepen handelen volgens de wensen die de beleidsbepaler          

heeft opgelegd (handeling van burger) en 3) Het doel wordt bereikt en het probleem lost zich                

op (effecten). Het conform uitvoeren van beleid hang dus samen met de uitkomsten van het               

strategisch handelen van actoren, ook wel de uitvoerders. In het geval van dit onderzoek zijn               

de uitvoerders de beleidsmedewerkers van de gemeente zoals accountmanagers,         

bedrijfsfunctionarissen maar ook de retailers zelf. Zij zijn de laatste uitvoerende schakel en             

zetten het beleid om in uitkomsten. De manier waarop beleid conform wordt uitgevoerd             

hangt dus af van verschillende factoren en actoren. Hoogerwerf en Herweijer (2008)            

ontwikkelden een model met vier factoren die een grote invloed hebben op de conformiteit              

van beleid: kenmerken van het beleid en de beleidstheorie, de kenmerken van de             

uitvoerende organisatie, de kenmerken van de uitvoerders en de invloeden uit de omgeving.             

Deze factoren worden in 3.3 als invloedrijke factoren op de implementatie van beleid nader              

uitgewerkt, samen met andere relevante theorieën. 

Zoals eerder al aangehaald is het niet vanzelfsprekend dat beleid wordt uitgevoerd            

zoals het is bedoeld. Het beleid moet door meerdere lagen heen in een keten wat kan                

zorgen voor een multi-layer problem (Hill en Hupe, 2003) met als mogelijk gevolg divergentie              

van beleid. Divergentie van beleid ontstaat als beleid dat is ontworpen op het ene niveau, bij                

de implementatie op andere niveaus veranderd. Beleid kan dus veranderen op verschillende            

niveaus in verschillende vormen (Keating, 2005). Het onderzoek van Keating (2005) gaat            

over divergentie van beleid tussen Schotland en Engeland na de decentralisatie. De meest             

ingrijpende vorm van divergentie volstaat als Schotland en Engeland compleet verschillende           

issues identificeren waardoor een andere beleidsagenda van toepassing is. Minder extreem           
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is als dezelfde kwesties worden geïdentificeerd maar deze op een andere manier worden             

aangezien of ingekaderd, waardoor beleid anders tot uiting kan komen. Het minst            

ingrijpende is als hetzelfde beleid wordt gebruikt maar er verschillende instrumenten worden            

gebruikt. Aansluitend bij dit onderzoek wordt divergentie gezien als de mate van verschillen             

tussen gemeenten op het gebied van implementatie van detailhandelsbeleid. 

Het tegenovergestelde van divergentie is convergentie . Convergentie wordt door         

Bennet (1991) omschreven als de neiging in een samenleving naar meer gelijkenissen in             

structuren, uitvoering en processen. Een veel gebruikt synoniem is ook wel overeenkomst of             

uniformiteit. Heichel (in Holzinger en Knill, 2005) geeft een meer specifieke definitie van             

beleidsconvergentie: de toename van de gelijkenissen tussen beleid in de loop van de tijd. In               

het artikel van Bennet (1991) wordt specifiek gesproken over beleidsconvergentie wat een            

van de vijf dingen kan betekenen. Ten eerste heb je convergentie van beleidsdoelen: het              

samenkomen van intenties om een bepaald beleidsprobleem of problemen         

gemeenschappelijk op te pakken. Ten tweede kan het de inhoud van het beleid aangeven.              

Hiermee worden de formele onderdelen van het beleid bedoeld (statuten, administratieve           

voorschriften, en rechterlijke beslissingen). Ten derde kan er een convergentie van           

beleidsinstrumenten zijn. De manier waarop beleidsinstrumenten aanwezig zijn voor het          

beheer van het beleid. Ten vierde kan er convergentie van beleidsresultaten of de effecten              

zijn. Deze kunnen negatief, positief, effectief of niet effectief zijn. Tot slot kan er convergentie               

plaatsvinden in beleidsstijl. Belangrijk bij beleidsconvergentie is dat het een proces is van             

‘worden’ in plaats van dat je ‘het al bent’. Het is dus een beweging waarbij organisaties dus                 

verschuiven van een verschillende positie naar een gezamenlijk punt. Als organisaties, of in             

dit geval gemeenten, dus al hetzelfde werken of handelen zegt dat dus niks over de mate                

van convergentie. Het is een beweging over de loop van een periode (Inkeles, in Bennet,               

1991). Aansluitend bij dit onderzoek wordt convergentie gezien als de mate van            

overeenkomsten tussen gemeenten op het gebied van implementatie van         

detailhandelsbeleid. 

 

3.3 Verklarende concepten die samenhangen met de overeenkomsten en verschillen          
van beleidsimplementatie 
In deze paragraaf wordt aan de hand van voorgaande literatuur verklarende concepten            

uiteengezet die invloed hebben op de beleidsimplementatie. Hiermee wordt antwoord          

gegeven op deelvraag 2: Hoe zijn de verschillen en overeenkomsten bij           

beleidsimplementatie te verklaren op basis van de literatuur? Deze concepten dienen als            
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handvat om te toetsen in de empirie, specifiek gericht op de implementatie van het              

retailbeleid. 

 

3.3.1 Omgevingsinvloeden 

De implementatie van het retailbeleid vindt plaats in een complexe omgeving met meerdere             

genoemde betrokken partijen. De provincie is een belangrijke partij omdat zij het provinciale             

detailhandelsbeleid maken. Binnen de verschillende gemeenten waar onderzoek wordt         

gedaan kent ment natuurlijk de gemeenteraad, het college en de wethouders. Daarnaast zijn             

retailers een belangrijke partij vanwege hun invloed op operationeel niveau. Binnen de            

gemeente komt het detailhandelsbeleid van de provincie terecht bij de afdeling economie of             

stadsontwikkeling. De uitvoerende organisatie en hun beleidsuitvoerders worden constant         

beïnvloed door de omgeving waarin zij handelen. In dit geval zijn de beleidsuitvoerders alle              

partijen binnen de gemeente en retailers. 

Hoogerwerf en Herweijer (2008) noemen vier soorten omgevingsinvloeden die in de           

setting van het retailbeleid een mogelijke invloed hebben op het verklaren van verschillen en              

overeenkomsten van de implementatie van beleid, en dus wellicht ook in de setting van de               

implementatie van retailbeleid terug komen. Deze invloeden zijn: de taakomgeving, politieke           

invloed, economische invloed en technische invloed. De economische invloed ontstaat zodra           

het bijvoorbeeld economisch beter gaat of de conjunctuur verandert. Er kunnen bijvoorbeeld            

meer financiële middelen vrijkomen bij zowel de gemeente of retailers zelf. Retailers zullen             

dan minder afhankelijk zijn van subsidies van de gemeente, of worden geraakt door             

economisch minder functioneren. Maar het kan ook zijn dat er moet een flinke bezuiniging              

plaatsvinden om financieel te besparen, zowel bij de gemeente, als bij retailers.  

Bij de technische invloed is het mogelijk dat door nieuwe technische mogelijkheden            

bepaald beleid beter kan worden uitgevoerd. De opkomst van de e-commerce is een trend              

dat veel invloed heeft op de retail. Zo kopen steeds meer mensen hun producten online.               

Daarnaast stelt Matland (1995) dat er tegenwoordig technologieën zijn om problemen aan te             

pakken. Omdat er technologie bestaat om met problemen om te gaan, zijn            

implementatie-activiteiten vooral gericht op het krijgen van deze technologieën en het           

functioneren ervan. Deze technologieën bestaat voornamelijk uit een set regels en           

structuren die discretie structureren om gewenste resultaten te verzekeren. Echter is hier            

vanuit de empirie niet over gesproken, en kent deze invloed geen relatie tot de              

implementatie van het retailbeleid in Nederlandse gemeenten. 

Invloeden vanuit de taakomgeving betreffen de reacties van de doelgroep die de            

effecten van het beleid ervaren. Zo kan er opstand plaatsvinden of vijandigheid tegenover             

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 25 



 

het beleid door de gemeente zelf omdat retailers niet mee willen werken met de              

implementatie van het beleid omdat het niet strookt met hun eigen ideeën, strategieën of              

belangen. Ook Matland (1995) stelt dat medewerking nodig is van verschillende partijen en             

dat zij het oneens kunnen zijn met de beleidsdoelstellingen. Succes van de implementatie             

hangt af van het hebben van macht om andere partijen te forceren of het hebben van                

voldoende middelen om te zoeken naar consensus. Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012)              

stellen dat weten waarover het gaat een vereiste is voor partijen als je succesvol wilt               

opereren en handelen in een beleidsproces. Beschik je over die kennis, dan kun je je eigen                

visie en belangen op een overtuigende manier uitdragen en onderbouwen en standpunten            

van andere partijen beamen of ontkrachten. 

Tot slot is er de politieke invloed. De politiek op zowel provinciaal en gemeentelijk              

niveau hebben hun invloed op de implementatie van beleid. Zij geven goedkeuring of             

kunnen het niet eens zijn met de plannen. Maar daarnaast moet de politiek, waaronder de               

wethouders ook verantwoording afleggen. Dit kan zorgen voor steun of beperkingen           

(Hoogerwerf en Herweijer, 2008). Echter is een belangrijk punt van Bovens, ‘t Hart en van               

Twist (2012) dat de organisatie van een groep dat zich verenigt en publiciteit zoekt effect               

kan hebben bij publieke gezagsdragers. Zij stellen dat politieke gezagsdragers gevoelig zijn            

voor publiciteit omdat hun positie voor een groot gedeelte wordt bepaald door de publieke              

opinie. Sabatier en Mazmanian (1980) stellen dit ook. De media is een cruciale partij tussen               

veranderingen in de sociaal economische omgeving van het grote publiek en de politiek. Zij              

voegen hieraan toe dat de publieke opinie een belangrijke drijver is voor de politieke              

agenda, voornamelijk als er een grote homogene groep voor deze opinie uitkomt. 

 

Beleidsimplementatie en netwerk en netwerkgedrag 

Omdat de implementatie van beleid volgens Pressman en Wildavsky (in Hill en Hupe, 2003)              

gepaard gaat met het multi-layer probleem is het zinnig om hier ook het begrip netwerken               

aan te halen. Zoals genoemd gaat de implementatie van beleid gebukt onder verschillende             

bestuurslagen zoals de provincie en gemeente en retailers die uiteindelijk het retailbeleid tot             

uitvoering brengen. Er wordt hier dus (samen)gewerkt in een netwerk. Volgens Klijn (1996)             

wordt het concept netwerk gebruikt om de complexe weergave aan relaties tussen            

overheidsinstanties en bepaalde belangengroepen in kaart te brengen en nader te           

analyseren. Provan en Kenis (2008) voegen hier aan toe dat betrokken organisaties in het              

netwerk proberen hun eigen doelen te behalen maar ook samen naar een            

gemeenschappelijk doel streven. Om dieper in te gaan op op het netwerk, waarbij             

verschillende niveaus betrokken bij zijn, wordt gesproken over intergovernmental relations          
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(IGR) (Anderson, in Rhodes, 1990). Anderson (in Rhodes, 1990) stelt dat IGR als: ‘’an              

important body of activities or interactions occuring between governmental units of all types             

and levels within... the federal system’’ . Het gaat hier dus om activiteiten, en interacties,              

waarbij verschillende bestuurlijke eenheden op verschillende niveaus en lagen         

betrokkenheid kennen, net zoals dat geldt alle partijen betrokken bij het retailbeleid. Volgens             

Klijn (1996) kenmerkt een netwerk zich doordat verschillende actoren een afhankelijkheid           

kennen van elkaar. Ze hebben elkaar dus nodig. Naast afhankelijkheden kent een netwerk             

volgens Klijn (1996) ook processen waarbij verschillende actoren hun eigen doelen kennen.            

Dit komt overeen met de theorie Provan en Kenis (2008). Het netwerk kent allemaal              

afhankelijke actoren waar regels zijn opgesteld waar iedereen zich aan moet houden (Klijn             

en Koppenjan, 2014). Doordat actoren hun eigen doelen nastreven wordt er ook een             

bepaald soort interactie en gedrag vertoond. Afhankelijkheden zorgen voor patronen die           

voortvloeien uit relaties, waar interacties uit voorkomen (Klijn, 1996). Klijn en Koppenjan            

(2014) stellen dat de besluitvorming erg complex is waarbij ook interactie plaatsvindt. Hier             

kunnen dus mogelijke politieke acties plaatsvinden. Het is een politiek spel met strategieën             

en doelen, waarbij conflict of opstand kan ontstaan, omdat doelen tegenstrijdig zijn. Bij de              

implementatie van het retailbeleid zijn ook zoals genoemd verschillende partijen betrokken.           

De wethouder die de retail in zijn/haar portefeuille heeft streeft eigen doelen na wat zorgt               

voor complexe relaties en interacties. Doordat elke betrokken partij van het retailbeleid            

handelt vanuit eigen doelen kan conflict ontstaan binnen de gemeente, wat weer invloed kan              

hebben op de manier waarop het beleid wordt geïmplementeerd. Maar niet alleen binnen de              

gemeente kan conflict ontstaan. Retailers zitten op operationeel niveau dicht op de            

uitvoering van het retailbeleid en kunnen er voor kiezen beleid niet uit te voeren, of niet mee                 

te werken. Dit hangt dus af van de instelling en meegaandheid van retailers in een               

gemeente en wellicht zelfs de manier waarop zij worden betrokken bij het            

detailhandelsbeleid. Met deze theorie kan ook worden onderbouwd waarom er mogelijke           

verschillen kunnen worden onderscheiden tussen verschillende soorten gemeenten. Het is          

namelijk aan te nemen dat grote gemeenten over een groter gemeentelijk apparaat,            

beschikken door het grotere aantal inwoners. Het gemeentelijke apparaat kent in een grote             

gemeente meer mensen met kennis en bepaalde expertise, waarbij wordt gewerkt in grotere             

netwerken met in dit geval grote groepen retailers, dan in kleinere gemeenten. Een             

belangrijk punt van Klijn (1996) is dat hij benadrukt dat complexiteit ontstaat doordat de              

genoemde partijen in een netwerk invloed uitoefenen op de beleidsvoering. Hierbij wordt            

gehandeld vanuit onder andere politiek en strategisch oogpunt (Klijn en Koppenjan, 2014),            

waar het mogelijk is dat retailers voor weerstand zorgen. Bij de implementatie van             
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retailbeleid is het daarom aan te nemen dat een groter netwerk in een grote gemeente,               

waarin dus ook meer interactie plaatsvindt en iedereen zijn eigen doelen wilt behalen een              

grotere mate van complexiteit bestaat dan in kleinere gemeenten. 

 

3.3.2 Kenmerken van beleid 

Ringeling (1978) stelt dat degene die het beleid voor ogen heeft, ook wel de beleidsvoerder               

wordt genoemd. Eigenlijk kan worden gesteld dat de gemeente een beleidsvoerder is maar             

ook een beleidsuitvoerder. Zij maken immers het gemeentelijke detailhandelsbeleid, maar          

voeren dit ook, samen met retailers uit. De definitie van Hoogerwerf (in Bekkers, 2013) geeft               

aan dat beleid wordt gezien als het inzetten van middelen in een bepaalde tijdsvolgorde.              

Maar als een beleidsvoerder een bepaald doel wil bereiken met het beleid zegt dat nog               

weinig over de manier waarop het beleid tot uiting komt. Het beleid moet namelijk nog               

worden geïmplementeerd waarna positieve of negatieve effecten en prestaties volgen. 

Hoogerwerf en Herweijer (2008) stellen dat het ontwikkelde beleid een          

‘opdrachtgevend’ karakter kent naar de uitvoerende organisatie, in dit geval de vier            

gemeenten. In het beleid staan argumenten van degene die het beleid heeft bepaald. Zodra              

er zich gebreken in de vorm van onduidelijkheden voordoen is het voor de beleidsuitvoerder              

lastiger om het beleid op een motiverende en overtuigende wijze te implementeren. Het             

gevolg hiervan is dat de effecten van het beleid mogelijk anders tot uiting komen dan door                

de beleidsbepaler oorspronkelijk was bedacht. Een eerste gebrek kan zijn het missen van             

doelcongruentie. Dolbaere en Hammond (1971) beargumenteren dat de mate van conflict           

met betrekking tot waarden en doelen het meest van invloed zijn op de             

beleidsimplementatie. Het beleid zelf volstaat dus de beleidsdoelen en de middelen           

waarmee de uitvoerende organisatie het beleid moet implementeren. Het kan mogelijk zo            

zijn dat beleidsdoelen onduidelijk zijn opgesteld (doelcongruentie) of niet voldoende tot in de             

detail zijn uitgewerkt waardoor zelf invulling hieraan moet worden gegeven door een            

uitvoerende organisatie. Een effectieve implementatie van beleid gaat volgens van Meter en            

van Horn (1975) ook gepaard met het begrijpen van de doelstellingen door de personen die               

betrokken zijn bij de beleidsimplementatie, dit komt ook weer overeen met het            

absorptievermogen (Bekkers, 2012), in 3.3.3, van gemeenten. Meter en van Horn (1975)            

zeggen dat beleidsdoelen duidelijk, accuraat en consistent moeten zijn. Bovenstaand punt           

lijkt te zorgen voor ambiguïteit van beleid. Matland (1995) spreekt daarentegen over            

ambiguïteit binnen beleid. Hij stelt dat een lage mate van ambiguïteit een duidelijke verdeling              

van actieve actoren kent binnen de implementatie van beleid. Door deze taakverdeling            

ontstaan door de loop van de tijd standaard werkprocedures om zo het werk te              
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optimaliseren. Technologie geeft aan welke middelen nodig zijn voor het proces en het             

proces is relatief gesloten voor externe invloeden. Echter wordt ambiguïteit ook ingezet om             

conflict te voorkomen. Want hoe duidelijker doelstellingen zijn opgesteld, hoe sneller deze            

kunnen leiden tot onenigheid. Toch wordt in Matland (1995) voorgesteld om beleid meer             

ambigue te maken om conflict te voorkomen. Maar een hoge mate van ambiguïteit heeft ook               

een functie; het structureert de manier waarop oplossingen zijn ontwikkeld. Juist door            

ambiguïteit zijn er verschillen op lokaal niveau waar de sterkte van de coalitie bepalend is.               

De koers van het beleid wordt bepaald door de coalitie van actoren die beschikken over               

middelen. 

 

3.3.3 Kenmerken uitvoerende organisatie 

De derde factor zijn de kenmerken van de uitvoerende organisatie. De uitvoerende            

organisatie, de gemeente Rotterdam, de gemeente Dordrecht, de gemeente Tilburg en de            

gemeente Deurne krijgen het detailhandelsbeleid van de provincie en zal dit met betrokken             

partijen zoals retailers in de gemeente en beschikbare middelen implementeren. De           

prestaties die naar aanleiding van het geïmplementeerde retailbeleid worden geleverd          

hangen dus samen met de eigenschappen waarover een uitvoerende organisatie beschikt. 

 

Absorptievermogen 

Bekkers (2013) haalt het absorptievermogen aan van de organisatie die het beleid            

implementeert, waarbij ook de kenmerken van de uitvoerders wordt aangehaald. Hierbij           

kunnen verschillende vragen worden gesteld: weten de beleidsmedewerkers wat de          

verwachtingen zijn van het beleid? Hebben zij kennis en informatie over het beleid en het               

programma? Kunnen: hebben zij de capaciteit en kennis om het beleid daadwerkelijk uit te              

voeren, denk hierbij aan hulpbronnen en (financiële) middelen. Ook van Meter en van Horn              

(1975) halen dit punt aan. Zij stellen dat de beleidsimplementatie kan worden belemmerd             

doordat personeel slecht is opgeleid of onvoldoende informatie tot hun beschikking heeft.            

Wat er dan gebeurt is dat organisaties zelf het beleid aanpast zodat personeel toch in staat                

is het beleid uit te voeren. Het laatste punt is het willen: willen de uitvoerders ook                

daadwerkelijk het beleid tot uitvoering brengen? Is er draagvlak en bereidheid? Meter en van              

Horn (1975) beamen dit ook. Uitvoerders kunnen het beleid weigeren en de doelen van het               

beleid niet willen nastreven om verschillende redenen. Het beleid kan in strijd zijn met de               

eigen persoonlijk waarden of het eigenbelang van de uitvoerders. 

 

Beleidsvrijheid 
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De implementatie van het beleid hangt volgens Hoogerwerf en Herweijer (2008) ook af van              

de mate van beleidsvrijheid. Welke vrijheid hebben beleidsuitvoerders met betrekking tot het            

beleid? De beleidsuitvoerder wordt door Lipsky (1980) ook wel street-level bureaucrat (SLB)            

genoemd. Een publieke professional die dagelijks in contact staat met de burger. Een SLB              

heeft als taak om te bepalen welke voorziening past bij de specifieke situatie van de burger.                

De eigen normen en waarden van de SLB hebben invloed op het maken van een               

discretionaire beslissing. Daarnaast heeft de mate van discretionaire ruimte invloed op de            

manier waarop zij het beleid zelf vorm kunnen geven. Er bestaat dus een bepaalde mate               

van vrijheid voor degene die het beleid uitvoert. Hill (in Ringeling, 1978) bekijkt             

beleidsvrijheid vanuit de bestuurskundige kant als: 'The exercise of discretion occurs when            

officials are required or permitted to make decisions without being given instructions which             

would in effect predetermine those decisions'. Er kan dus worden gesteld dat ook de mate               

van beleidsvrijheid van invloed is op de beleidsimplementatie. Is er veel vrijheid, dan zullen              

de uitvoerders van het beleid meer de neiging hebben zelf invulling te geven aan het beleid.                

Is er weinig vrijheid zal minder zelf invulling worden gegeven aan het beleid en zal meer                

volgens de richtlijnen worden gewerkt. 

 

3.4 Theoretische conclusie 
De theoretische oriëntatie geeft verschillende perspectieven weer die van invloed zijn op de             

implementatie van beleid. De afhankelijke variabele in deze scriptie is de mate van             

verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid bij gemeenten in           

Nederland. De meest complete definitie van beleidsimplementatie komt van Pressman en           

Wildavsky (1984). Zij stellen dat implementatie de uitvoering, volbrenging en produceren en            

voltooien van beleid is. Hier halen zij ook het handelen van verschillende actoren,             

organisaties en individuen aan waar een bepaalde mate van complexiteit heerst. Volgens de             

theorie zijn er onafhankelijke variabelen, die hier worden gezien als perspectieven, die            

invloed hebben op de beleidsimplementatie. Zo bestaan er volgens Hoogerwerf en Herweijer            

(2008) vier soorten omgevingsinvloeden die worden uitgesplitsts naar technische invloed,          

economische invloed, invloed uit de taakomgeving en politieke invloed. Daaropvolgend is er            

de invloed van het netwerk op de implementatie. Meerdere theorieën (Klijn. 1996; Provan en              

Kenis, 2008; Klijn en Koppenjan, 2014) stellen dat hoe meer partijen betrokken zijn bij              

beleid, of als beleid door meerdere bestuurslagen heen moet, dit zorgt voor een hogere              

mate van complexiteit. Deze complexiteit komt voort vanuit het feit dat verschillende partijen             

werken met verschillende doelen en belangen en daardoor invloed uit proberen te oefenen             

op de manier waarop het beleid wordt ingezet. Ook stellen Ringeling (1978) en Hoogerwerf              
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en Herweijer (2008) dat de kenmerken van het beleid van invloed zijn op de implementatie.               

Zo kunnen onduidelijkheden in bijvoorbeeld doelstellingen. Matland (1996) spreekt over          

ambiguïteit van doelstellingen. Want hoe hoger de ambiguïteit van doelen, hoe minder snel             

dit zorgt voor onenigheid, en andersom. In hoeverre komen de doelen van de provincie en               

de gemeente overeen, en welke verklaring is hiervoor. Dan bestaan er nog de kenmerken              

van de uitvoerende organisatie. Bekkers (2013) noemt dit het absorptievermogen. Het gaat            

hier om de kenmerken van de uitvoerende organisatie, de gemeente. Bij de gemeente             

werken uitvoerende ambtenaren die het detailhandelsbeleid tot uitvoering brengen. Het          

absorptievermogen is uiteengezet in drie factoren. De eerste gaat over de           

informatievoorziening, weten medewerkers wat het detailhandelsbeleid is en hebben zij          

informatie over het beleid? De tweede is kunnen, hebben gemeenten de juiste kennis en              

capaciteit in huis om het beleid uit te voeren. Tot slot willen: willen de uitvoerende               

ambtenaren ook echt het detailhandelsbeleid uitvoeren en strookt het met hun eigen            

waarden of belangen. Het laatste perspectief is de beleidsvrijheid. Hoeveel ruimte heeft een             

beleidsambtenaar om zelf het detailhandelsbeleid vorm te geven of om bepaalde keuzes te             

maken (Lipsky, 1980). 

Een belangrijk punt van de theoretische oriëntatie en voor het vervolg van deze             

scriptie is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de drie niveaus van Brunsson (1989): 1)               

beleid op papier (retorisch), 2) de besluitvorming (decisional) en 3) op operationeel niveau.             

In de analyse wordt gezocht naar verschillen en overeenkomsten van beleidsimplementatie           

op deze drie niveaus. Bovenstaande perspectieven sturen de analyse maar staan dus niet             

vast. Het is een hulpmiddel om verkregen empirische data te groeperen, combineren en             

synthetiseren en de theorie te verfijnen. Het is dus mogelijk dat de perspectieven in de               

context van detailhandelsbeleid afvallen of worden aangepast en waar ook gedurende de            

analyse aanpassingen worden gedaan. 

 

3.5 Theoretische operationalisatie 
Onderstaand overzicht weergeeft de belangrijkste concepten en werkdefinities van de          

theoretische oriëntatie. Deze bestaande concepten worden verder onderzocht in de empirie           

door middel van kwalitatief onderzoek en getoetst in de context van het retailbeleid             

(deductie). Dit overzicht is het startpunt van het empirische onderzoek en de definities van              

de concepten worden aan het einde van het onderzoek, in de analyse verder aangescherpt.              

Het is dus een tijdelijke conceptualisering waarbij de werkdefinities worden gebruikt als            

operationalisatie middel in de analyse. Naast het onderzoeken van bestaande concepten is            

ook de verwachting dat er nieuwe concepten en invloeden worden gevonden die een relatie              
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kennen tot verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid bij           

gemeenten. Hier wordt dus (voort)gebouwd aan nieuwe theorie over de implementatie van            

retailbeleid (inductie). Naast deze theoretische oriëntatie is ook een documentanalyse          

gedaan. Provinciale beleidsdocumenten zijn vergeleken met gemeentelijke       

beleidsdocumenten omtrent de retail. Hiermee is bepaald in hoeverre er inhoudelijk           

verschillen bestaan tussen de vier gemeenten op retorisch niveau. Deze analyse is terug te              

vinden in bijlage 4. 

 

Concept Werkdefinitie 

Retailbeleid Beslissingen en plannen vanuit een politieke actor of groep die de verkoop            

van goederen en diensten door bedrijven aan de consument pogen te           

beheersen, en trachten en door middel van bepaalde middelen opgestelde          

doelen te behalen (Jenkins, in Hupe, 2007). 

Beleidsimplementatie Hetgeen wat zich vormt tussen wat de intentie is (in de vorm van beleid) van               

de overheid om iets te doen of met iets te stoppen en wat de uiteindelijke               

impact of resultaten hiervan zijn (O’Toole, 2000). 

 

Pressman en Wildavsky (1984) voegen hier de ‘ ’complexity of joint action’’           

aan toe. Implementatie is volgens hun het uitvoeren, volbrengen, produceren          

en voltooien van beleid. Het gaat hier om het handelen van verschillende            

actoren, organisaties en individuen in een context waarin complexiteit tussen          

deze actoren heerst. 

Drie niveaus van 
Brunsson 

Retorisch: Het systeem van gedachten en ideeën omschrijft communicatieve         

processen die via ‘talk’ worden uitgedragen naar de organisatie of naar           

buiten (extern) (Brunsson, 1989). In deze scriptie wordt dit gekoppeld aan           

het beleid dat wordt gevoerd omtrent detailhandel. Hierin is bij de           

documentanalyse gekeken naar overkoepelende thema’s die naast elkaar        

zijn gelegd zoals trends, leegstand, PDV structuur en toekomstplannen. 

 

Decisional : De besluitvorming wordt gezien als de uitkomst of het resultaat           

van een beslissing, genomen door een individu of organisatie. Deze          

beslissing is een keuze die wordt gemaakt tussen minstens twee opties.           
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Deze beslissingen en keuzes worden gemaakt door partijen met         

besluitvormingsmacht in het netwerk (Brunsson, 1989). 

 

Operationeel : Bij de actie gaat het om het coördineren van individuele acties            

om samen te werken en geeft een representatie van de ‘talk’ en het besluit.              

Het gaat hier om alle acties op operationeel niveau van betrokken partijen in             

het netwerk (Brunsson, 1989). 

Benaderingen van beleid Top-down benadering: De top-down benadering start met een beleidskeuze         

die is gemaakt door de centrale overheid. Vervolgens wordt gekeken in           

hoeverre de handelingen van de uitvoerende ambtenaren, en de doelstelling          

en procedures overeenkomen met de beleidskeuze. Daarnaast wordt ook         

gekeken in hoeverre de beleidsdoelstellingen zijn behaald en of de effecten           

overeenkomen met de opgestelde doelstellingen en welke factoren van         

invloed zijn op de effecten en resultaten. Tot slot wordt afgevraagd in            

hoeverre het beleid tussendoor is aangepast op basis van de opgedane           

ervaring (Mazmanian en Sabatier, in Sabatier, 1986) 

 

Bottom-up benadering : Deze benadering start bij het in kaart brengen van           

alle actoren die betrokken zijn in een lokale omgeving waarbij wordt           

gevraagd naar doelen, strategieën, activiteiten en contacten. Contacten        

worden gebruikt bij planning, financiering en uitvoering van overheids en          

niet-overheidsprogramma’s. Je werkt dus van beneden naar boven (Hjern, in          

Sabatier 1986). 

Conformiteit, divergentie 
en convergentie 

Conformiteit: wordt ook wel het op toepassen van het beleid genoemd zoals            

dat is bedoeld (Hoogerwerf en Herweijer, 2008) 

 

Divergentie : de mate van verschillen tussen gemeenten op het gebied van           

implementatie van detailhandelsbeleid. 

 

Convergentie: de mate van overeenkomsten tussen gemeenten op het         

gebied van implementatie van detailhandelsbeleid. 

Omgevingsinvloeden Taakomgeving: Invloeden vanuit de taakomgeving betreffen de reacties van         

de doelgroep die de effecten van het beleid ervaren. Zo kan er opstand             
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plaatsvinden of vijandigheid tegenover het beleid (Hoogerwerf en Herweijer,         

2008). Er is ook medewerking nodig van partijen. Het gaat hierbij om het             

hebben van macht om andere partijen te forceren of het hebben van            

middelen om consensus te vinden (Matland, 1995). Bovens, ‘t Hart en van            

Twist (2012) voegen hier ook macht in de vorm van kennis aan toe, waarbij              

je op een overtuigende manier je standpunten kunt onderbouwen en andere           

standpunten kunt beamen of ontkrachten. 

 

Politieke invloed: Vanuit de politieke invloed moet verantwoording worden         

afgelegd en kan zorgen voor steun en beperkingen (Hoogerwerf en          

Herweijer, 2008). Daarnaast stellen Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) dat            

de organisatie van een groep dat zich verenigt en publiciteit zoekt effect kan             

hebben bij publieke gezagsdragers willen zij invloed uitoefenen. 

 

Economische invloed: De economische invloed ontstaat zodra het        

bijvoorbeeld economisch beter gaat of de conjunctuur verandert. Er kunnen          

bijvoorbeeld meer financiële middelen vrijkomen voor beleid of er moet een           

flinke bezuiniging plaatsvinden om financieel te besparen (Hoogerwerf en         

Herweijer, 2008). 

 

Technische invloed: Matland (1995) stelt dat er tegenwoordig steeds meer          

technologieën beschikbaar zijn om problemen aan te pakken. Welke         

technologieën zijn er beschikbaar om met de implementatie van beleid om te            

gaan en hoe functioneren deze? 

Netwerkgedrag Volgens Klijn (1996) kenmerkt een netwerk zich doordat verschillende         

actoren een afhankelijkheid kennen van elkaar. Klijn en Koppenjan (2014)          

voegen hier aan toe dat dit kan gebeuren vanuit politiek of strategisch            

oogpunt. Actoren willen doelen bereiken, maar de afhankelijkheid van         

andere actoren voor bijvoorbeeld het verkrijgen van middelen is groot.          

Provan en Kenis (2008) voegen hier aan toe dat betrokken organisaties in            

het netwerk proberen hun eigen doelen te behalen maar ook samen naar            

een gemeenschappelijk doel streven. 

Gebreken in beleid Het beleid zelf volstaat dus de beleidsdoelen en de middelen waarmee de            

uitvoerende organisatie het beleid moet implementeren. Het kan mogelijk zo          
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zijn dat beleidsdoelen onduidelijk zijn opgesteld (doelcongruentie) of niet         

voldoende tot in de detail zijn uitgewerkt waardoor zelf invulling hieraan moet            

worden gegeven door een uitvoerende organisatie (Dolbaere en Hammond,         

1971). Een effectieve implementatie van beleid gaat volgens van Meter en           

van Horn (1975) gepaard met het begrijpen van de doelstellingen door de            

personen die betrokken zijn bij de beleidsimplementatie. Zij zeggen dat          

beleidsdoelen duidelijk, accuraat en consistent moeten zijn.  

 

Matland (1995) spreekt ook over ambiguïteit binnen beleid. Een lage mate           

van ambiguïteit geeft duidelijkheid over betrokken actoren en de verdeling          

daarvan binnen het beleid wat zorgt voor taakverdeling en         

gestandaardiseerde werkprocedures. Toch is ambiguiteit ook een middel om         

conflict binnen beleid te voorkomen. Want hoe duidelijker doelstellingen zijn          

opgesteld, hoe sneller deze kunnen leiden tot onenigheid. Ambiguïteit kan          

zorgen voor, voor verschillen op lokaal niveau, bij gemeenten. De coalitie           

bepaald de koers van het beleid en beschikken over middelen. 

Absorptievermogen Weten: weten de beleidsmedewerkers wat de verwachtingen zijn van het          

beleid? Hebben zij kennis en informatie over het beleid en het programma?            

(Bekkers, 2013) 

 

Kunnen : hebben zij de capaciteit en kennis om het beleid daadwerkelijk uit            

te voeren, denk hierbij aan hulpbronnen en middelen (Bekkers, 2013). Beleid           

kan een andere uitwerking krijgen als personeel niet voldoende is opgeleid           

of onvoldoende informatie tot hun beschikking heeft (Meter en van Horn,           

1975).  

 

Willen : willen de uitvoerder ook daadwerkelijk het beleid tot uitvoering          

brengen? Is er draagvlak en bereidheid? (Bekkers, 2013). Meter en van           

Horn (1975) voegen hieraan toe dat als beleid niet overeenkomt met de            

eigen normen en waarden of in strijd is met het eigenbelang dit voor             

problemen kan zorgen. 

Beleidsvrijheid Hill (in Ringeling, 1978) bekijkt beleidsvrijheid vanuit de bestuurskundige         

kant als: 'The exercise of discretion occurs when officials are required or            

permitted to make decisions without being given instructions which would in           
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effect predetermine those decisions'. Er kan dus worden gesteld dat ook de            

mate van beleidsvrijheid van invloed is op de beleidsimplementatie. Is er           

veel vrijheid, dan zullen de uitvoerders van het beleid meer de neiging            

hebben zelf invulling te geven aan het beleid. Is er weinig vrijheid zal minder              

zelf invulling worden gegeven aan het beleid en zal meer volgens de            

richtlijnen worden gewerkt. 
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4. Resultaten 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen welke verschillen en            

overeenkomsten er waar te nemen zijn bij het retailbeleid in de empirie, en welke factoren               

deze verschillen en overeenkomsten van de implementatie van retailbeleid verklaren. Het           

hoofdstuk start met een introductie van de vier casussen en de twee provincies waar dieper               

in wordt gegaan op de hoofdpunten van het retailbeleid, waar in de conclusie gekeken wordt               

naar concrete verschillen en overeenkomsten op retorisch niveau. Daaropvolgend worden          

de empirische bevindingen geanalyseerd door middel van inductie. Het gaat hier dus niet             

alleen om bestaande perspectieven die uit de theoretische oriëntatie komen, maar de            

empirie zorgt voor verdieping en aanpassing van bestaande perspectieven. Hierbij wordt           

gebruik gemaakt van de datamatrix (zie tabel 1) om de empirische data met elkaar te               

vergelijken en patronen te vinden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese            

inclusief conceptueel model. 

 
4.2 Introductie cases 

★ Provincie Zuid-Holland 

Vrijwel alle provincies in Nederland voeren detailhandelsbeleid uit. In 2016 werd er een             

RetailDeal gesloten tussen alle provincies en het Rijk. Deze deal bestaat uit een             

gemeenschappelijk deel, waarin afspraken zijn gemaakt die gelden voor alle provincies, en            

ook een paar afspraken die gelden voor specifieke provincies. De specifieke afspraken voor             

Zuid-Holland liggen op de volgende thema’s: toekomst van de binnenstad, regionale           

afstemming en het saneren en transformeren van perifere detailhandel. De provincie           

Zuid-Holland zet zich in op concentratie en bundeling van de detailhandel in centra van              

steden, dorpen en wijken. Onderdelen die kansrijk worden geacht worden versterkt, en            

perifere vestigingen worden niet verder gestimuleerd (Provincie Zuid-Holland, 2017). Op het           

gebied van bezoekersstromen wordt zo veel mogelijk geconcentreerd en geloodst naar de            

juiste plek. De Provincie Zuid-Holland voerde in 2016 samen met de provincies            

Noord-Holland en de provincie Utrecht een Randstad Koopstromenonderzoek (KSO 2016)          

uit. Hier kwam uit dat er een enorme dynamiek in de detailhandelssector plaatsvindt. De              

oorzaak daarvan is dat het winkelgedrag van de consument verandert; online winkelen is             

een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast hebben consumenten ook andere eisen. Ze doen           

de dagelijkse boodschappen maar zoeken ook een stuk beleving, horeca en leisure            

(Provincie Zuid-Holland, 2017). 
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Gemeente Rotterdam 

Rotterdam is booming, en internationaal kent de stad, met in 2017 634.660 inwoners (CBS,              

2017), veel lof en neemt de aantrekkingskracht toe van nieuwe bewoners, organisaties en             

bezoekers. Het aanbod van de detailhandel in Rotterdam is groot. Bijna 15% van alle              

bedrijven in Rotterdam opereren binnen de detailhandel. De Binnenstad is het belangrijkste            

winkelgebied, maar daarnaast kent de stad nog ruim 68 andere winkelgelegenheden, die            

door de hele stad verspreid zijn (Gemeente Rotterdam, 2017). Maar Rotterdam moet            

sterker, veiliger en gezelliger zeggen Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA in het             

coalitieakkoord van 2014. Het detailhandelsbeleid gemaakt door stadsontwikkeling        

(Gemeente Rotterdam, 2017) zet in op een krachtige, toekomstbestendige winkelstructuur          

waarbij de consument centraal staat. Daarnaast streven zij naar een compleet, compact en             

comfortabel centrum en een evenwichtige detailhandelsstructuur. Het gaat hier om          

samenhang tussen de verschillende winkelgebieden in Rotterdam. Kwaliteit van         

winkelcentra komt boven de kwantiteit. Gebieden waar de toekomst onzeker is zijn            

aangestipt als onvoldoende toekomstpotentieel en zullen als detailhandelsfunctie niet verder          

worden voortgezet. Deze gebieden zullen van functie veranderen om de leegstand tegen te             

gaan (Gemeente Rotterdam, 2014). 

 

Gemeente Dordrecht 

De detailhandel in Dordrecht, met in 2017 118.731 inwoners (CBS, 2017), kent een hoge              

dynamiek en innovatiedrift. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de economie van het            

dagelijks leven van de regio. De detailhandel in Dordrecht zorgen voor zo’n 10% van de               

werkgelegenheid in de gemeente en richt zich op de verzorging en dienstverlening van de              

burgers. De beleidsstukken stellen dat er een hoge mate van samenwerking nodig is in de               

regio. Zo zegt het regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden dat de gemeenten in de             

regio de bereidheid moeten hebben om grote stappen te zetten om mee te kunnen gaan               

richting een commercieel realistische winkelvoorziening dat voor hen gewenst is. Drie grote            

ontwikkelingen passeren de revue: 1) het gedrag van de consument verandert, 2) de             

opkomst van internet retail en 3) de effecten daarvan en de aanpassingen van winkelcentra              

door de internet retail. Het is van belang dat de Drechtsteden samenwerken en acteren als               

eenheid om het transformatieproces te laten slagen en daardoor een volwaardige           

winkelvoorziening voor de gehele regio te behouden. Tot slot haalt de gemeente Dordrecht             

ook de leegstand aan. De gemeente Dordrecht streeft naar het transformeren en            

compacteren van winkelgebieden (Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden, n.d.). 
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★ Provincie Noord-Brabant 

Zoals genoemd voeren vrijwel alle provincies in Nederland detailhandelsbeleid uit. Echter           

geeft Noord-Brabant een andere invulling aan de manier waarop. Zo is Noord-Brabant            

verdeeld in verschillende regio’s waar Tilburg ligt in het Hart van Brabant en Deurne in               

Zuidoost Brabant. Deze regio’s kennen hun eigen detailhandelsbeleid maar kennen wel hun            

basis vanuit provinciale afspraken (BRO, 2017). De provincie Noord-Brabant roept de regio’s            

en gemeenten op om zich in te zetten op de concentratie van detailhandel en behoedzaam               

te zijn voor verspreide bewinkeling. Hierbij wordt de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’            

toegepast. Daarnaast moet voorzichtig worden omgegaan met perifere        

detailhandelsontwikkelingen en zijn er afspraken gemaakt omtrent regionale afstemming. De          

provincie kent een afsprakenkalender Detailhandelsontwikkeling waarin regionale ambities        

zijn verankerd en vastgelegd (Metropoolregio Eindhoven, 2015; BRO, 2017). Regionale          

samenwerking moet zorgen voor ruimtelijke samenhang van de verschillende regio’s. Hier           

wordt afstemming verzorgt en afspraken gemaakt over programmering en planologische          

voorbereiding waar onder andere ook stedelijke voorzieningen zoals detailhandelslocaties in          

terug komen. Het informeren over de voortgang van bedoelde afspraken en voorgenomen            

plannen en het opzetten van een monitoringssysteem waarin de voortgang wordt           

bijgehouden komen hier ook in terug (BRO, 2017). 

 

Gemeente Tilburg 

Tilburg, met in 2014 zo’n 210.300 inwoners (Ontwerp-Omgevingsvisie TILBURG 2040,          

2015), streeft naar een stad waar het prettig verblijven is, waar goede voorzieningen zijn,              

waar voldoende woningen en arbeidsplaatsen beschikbaar zijn voor iedereen en waar           

voldoende groen in de stad te vinden is. In de Tilburgse structuurvisie van 2005 werd               

gesteld dat een beter vestigingsklimaat voor detailhandel ontstaat als er een betere            

samenstelling van woon- en werkmilieus kan worden worden gerealiseerd (Gemeente          

Tilburg, 2009). Tilburg wordt in de Ontwerp-Omgevingsvisie TILBURG 2040 (2015) gezien           

als centrumstad. Tilburg is een belangrijke spil in de regio van het Hart van Brabant als een                 

bereikbare stad waar bewoners uit de gehele omliggende regio komen om te werken,             

medische zorg, onderwijs en het aanbod aan winkels en cultuur. Daarnaast kent de positie              

van de bestaande winkelgebieden prioriteit. Verandering in winkelgebieden mag onder de           

voorwaarde dat de bestaande winkelstructuur geen aantasting kent als leegstand en           

verpaupering (Gemeente Tilburg, 2009). 

 

Gemeente Deurne 
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In de gemeente Deurne wonen bijna 32.137 inwoners (CBS, 2018). De gemeente wordt             

voornamelijk gebruikt als een plek om te wonen. Op het gebied van detailhandel (280              

winkels) zijn zo’n 1.700 banen. De horeca telt zo’n 90 gelegenheden met ongeveer 500              

banen (Metropoolregio Eindhoven, n.d.). Het rapport van ‘Samen Deurne centrum          

verbeteren’ uit 2016 (persoonlijke communicatie, 28 mei 2018) zet in op verschillende            

thema’s. De visie en ambities van de gemeente is: Bruisend. Gastvrij. Echt Deurne!.             

Hiermee zetten zij in op een compacter kernwinkelgebied (minder leegstand), de           

bereikbaarheid, een gevarieerd aanbod van winkels en grootwinkelbedrijven, innovatieve         

concepten, economisch vitaal centrum en een samenwerking tussen verschillende partijen          

(om leegstand tegen te gaan, straat-overleggen en communicatie). Tot slot zijn er regionale             

afspraken gemaakt met de regio (MRE) en subregionale afspraken met de Peel Regio. 

 

Conclusie casusbeschrijving 

Samenvattend zijn er op retorisch niveau, op basis van de datamatrix in tabel 1 verschillen               

en overeenkomsten te zien tussen de vier gemeenten. Gesteld kan worden dat bij alle vier               

de gemeenten het onderwerp leegstand een belangrijk punt is. Alle vier de gemeenten halen              

dit dan ook aan in hun beleidsstukken om de leegstand zo beperkt mogelijk te houden.               

Tilburg focust zich erg op het centrum en de uitbreiding van het winkelaanbod. Ook Deurne               

focust zich op het versterken van de centrumfunctie en streeft naar zo min mogelijk              

leegstand. Globaal gezien proberen alle vier de gemeenten te streven naar een hogere mate              

van kwaliteit, en ligt de focus minder op kwantiteit. Ook Rotterdam wil de leegstand tegen               

gaan. Zij zetten in op een toekomstbestendig winkelgebied met de focus op de consument.              

De stad Rotterdam moet veiliger, gezelliger en sterker. Net zoals in Rotterdam, Tilburg en              

Deurne wil Dordrecht ook minder leegstand in de gemeente. Zij zetten in op het              

transformeren en compacteren van winkelgebieden. Een ander belangrijk onderwerp is          

samenwerking, zowel intern als buiten de gemeentelijke grenzen. Zo kent men in Dordrecht             

een intensieve samenwerking met andere Drechtsteden. Maar ook binnen de gemeente zelf            

streven zij naar samenwerking tussen belangrijke stakeholders zoals detailhandel, horeca,          

kunst en cultuur. Ook Deurne kent een hoge mate van samenwerking. Zij werken regionaal              

samen met de Peel Regio en met de Metropoolregio Eindhoven. Binnen de gemeentelijke             

grenzen wil Deurne ook de samenwerking tussen stakeholders in de gemeente bevorderen.            

Daarentegen kennen de provincies ook hun doelen en ambities. De vergelijking tussen de             

twee provincies weergeeft eigenlijk veelal overeenkomsten, namelijk focus op concentratie          

detailhandel, regionale afstemming en transformatie van PDV locaties of gewenst          

voorzichtig om te gaan met perifere detailhandelsontwikkelingen. 
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Concluderend bestaat er dus op retorisch provinciaal niveau weinig verschil zoals           

hierboven genoemd. De provinciale beleidsstukken van Zuid-Holland en Noord-Brabant         

kennen voornamelijk overeenkomsten op thema’s als leegstand, PDV locaties en          

ontwikkeling, regionale afstemming concentratie detailhandel. Hier is dus een mate van           

convergentie waar te nemen. Daarentegen wordt op gemeentelijk retorisch niveau          

divergentie, en dus verschillen worden opgemerkt. Divergentie bestaat namelijk tussen          

Rotterdam en de andere drie gemeenten Deurne, Tilburg en Dordrecht. De laatste drie             

genoemde gemeenten leggen in hun beleid meer de focus op de samenwerking met andere              

gemeenten in de regio leggen of met de provincie. Rotterdam doet dit in mindere mate wat                

zorgt voor een verschil tussen deze gemeenten. Een overeenkomst, convergentie van           

retailbeleid bestaat op het thema leegstand. Alle vier de gemeenten spreken hierover, waar             

de kwaliteit van winkels boven de kwantiteit gaat en er voorzichtig wordt omgegaan met de               

uitbreiding van winkelgebieden. 

 

Tabel 1: Overzicht datamatrix vier gemeenten 

 Deurne Dordrecht Rotterdam Tilburg 

Implementatie 

retailbeleid (retorisch 

gemeente) 

Meer bezoekers, 

minder leegstand, 

meer sfeer, meer 

samenwerken, 

toekomst 

ondernemers, 

parkeren 

Samenwerking met 

stakeholders, 

samenwerking met 

de regio, minder 

leegstand, centra 

optimaliseren, 

vernieuwing 

stimuleren 

Kwaliteit boven 

kwantiteit, van 

meer naar bredere 

meters, toekomst 

bestendig, 

tegengaan 

leegetsnad, geen 

nieuwe periferie 

gebieden, focus op 

drie 

winkelgebieden 

Focus op 

centrum, 

uitbreiding 

winkelaanbod, 

bestaande 

winkelgebieden 

prioriteit en 

tegengaan 

verpaupering en 

leegstand 

Politieke invloed en 

ambities 

(decisional ) 

Politiek invloed op 

retailbeleid. 

Wethouder is 

beleidsmaker 

detailhandel. Maar 

raad beslist, missen 

soms 

Politiek wordt 

gedreven in de 

regio om dingen 

voor elkaar te 

krijgen. Werk je niet 

mee, kan je van de 

andere regio 

Grote invloed op 

retailbeleid ambitie 

van politieke 

partijen binnen de 

gemeente. Politiek 

kent stempel op 

detailhandel. 

Bestemmingsplan

nen gaan via de    

wethouder, het  

college en de   

gemeenteraad die  

het uiteindelijke  

besluit neemt. Als   
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specialistische 

kennis. Hierdoor 

worden soms 

verkeerde 

beslissingen 

genomen die de 

wethouder dan 

moet uitvoeren.  

volgende keer terug 

verwachten. 

Wethouder moet 

goedkeuring geven 

op plannen en is 

uiteindelijk 

verantwoordelijk 

voor wat er 

gebeurd. 

Bestemming 

wijzigen 

keukenzaak is 

gebeurd, tegen 

regels provincie in. 

Heeft tot dusver 

geen gevolgen 

gehad. 

Laatste vier jaar 

focus op drie 

winkelstraten. 

Afdeling economie 

gaf negatief 

advies, niet naar 

geluisterd. Zit een 

stuk scoringsdrang 

in, moeten na vier 

jaar resultaten 

laten zien. Politiek 

gevoelig als 

ondernemers via 

pers spelen of bij 

wethouder 

aankloppen. Kan 

op politieke 

agenda komen. 

Als collectief meer 

waarde aan stem 

gehecht. 

de politiek in   

Tilburg iets wilt,   

dan moet de raad    

dat vastleggen in   

beleid, en  

vervolgens gaan  

de ambtenaren  

die verder  

vertalen in een   

bestemmingsplan. 

Implementatie 

retailbeleid 

(operationeel ) 

Regionale 

afstemming met 

(sub)regio de Peel, 

samenwerkingsverb

and ‘innovatie huis’. 

MRE is laag tussen 

provincie en 

gemeenten: zijn er 

voor afstemming, 

kennis en expertise 

delen. Onder MRE 

zitten stedelijke 

regio’s en landelijke 

Regionale 

afstemming met 

Drechtsteden. 

Hiervoor is veel 

lobby nodig. 

Convenant 

‘Verbindingen 

maken’ met 

binnenstadspartijen 

en gemeente. Hoge 

mate van 

samenwerking  

Maken veel eigen 

keuzes, omdat zij 

bovenregionale 

functie hebben. 

Afwijken van 

programakkoord 

kan, zodra hier 

juiste 

onderbouwing van 

is; dit kan vanuit 

veiligheidsoogpunt 

komen, of vanuit 

collectief retailers 

Retailers moeten 

met hun 

bestaande 

winkelcentrum 

buiten het 

centrum 

achteraan sluiten 

(centrum eerst) 
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regio’s. De 

stedelijke regio’s die 

zeggen ja die MRE, 

dat geloven wij wel, 

dat kunnen we zelf 

wel. Maar de 

landelijke regio’s 

hebben wel de MRE 

nodig vanwege 

personeelsgebrek 

en capaciteit. MRE 

is trekker van 

koopstromenonderz

oek. Kijkt ook hoe 

bv. Decathlon op de 

juiste plek landt. 

Kenmerken en 

organisatiegraad van 

retail ondernemers 

Hoge mate van 

winkeliers in Deurne 

zorgt ervoor dat 

beleidsplannen niet 

in zijn volledigheid 

worden uitgevoerd. 

Rol retailers is 

relatief beperkt. 

Retailers zouden 

zich meer moeten 

verdiepen in 

materie, maar 

hebben genoeg aan 

eigen zaak. Behalve 

de ondernemers, 

die komen wel uit 

eigen initiatief. Wat 

betreft 

Hoge mate van 

samenwerking met 

partijen in de 

binnenstad en de 

gemeente. Dit heeft 

gezorgd voor het 

convenant 

‘verbindingen 

maken’ in 2015 

(Gemeentebestuur 

Dordrecht, 2016). 

John Stoel, 

voorzitter vereniging 

ambulante handel 

afdeling Dordrecht 

heeft veel kennis 

van zaken. Stelt dat 

kennis belangrijk in 

In collectief invloed 

op retailbeleid, via 

media of direct via 

wethouder. Als 

collectief hecht de 

politiek in 

Rotterdam veel 

waarde aan hun 

stem. Relatief 

grote afstand 

retailers 

Rotterdam en de 

gemeente. Zitten 

veel partijen en 

lagen tussen. De 

gemeente 

rotterdam zet de 

grote lijnen uit, 
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parkeerbeleid 

hebben retailers 

stokje voor gratis 

parkeren 

aangevraagd. Is nu 

tot 13u gratis en 

koopzondagen 

gratis.  

de gemeente 

Dordrecht om 

invloed te hebben. 

Kleine afstand 

retailers en 

gemeente. 

retailers veel 

vrijheid om op heel 

lokaal niveau zelf 

invulling te geven 

Geografie van de 

winkelgebieden 

Hoge mate van 

(sub)regionale 

samenwerking met 

regio de Peel, 

kennisdeling en 

afstemming, MRE 

en provincie (WRO). 

Samenwerking en 

afstemming in 

Drechtsteden met 

zeven gemeenten.  

Lage mate van 

samenwerking met 

andere gemeente. 

Wel samenwerking 

met MRDH 

(Metropoolregio 

Rotterdam en Den 

Haag) 

Regionale 

samenwerking en 

afstemming in 

opdracht van 

provincie (WRO).  

 

4.3 Verklaring voor convergentie, divergentie in implementatie van retailbeleid 
Deze paragraaf weergeeft de empirische bevindingen en de daaruit gekomen verklaringen           

die convergentie en divergentie van de implementatie van het retailbeleid beïnvloeden. Een            

hoge mate van verschillen tussen gemeenten geeft divergentie aan. Een hoge mate van             

overeenkomsten geeft convergentie aan. Deze twee begrippen worden samen genomen          

met de drie niveaus van Brunsson (1989): retorisch, decisional en operationeel. Gekeken            

wordt welke empirische bevindingen er zijn, op welk niveau van Brunsson (1989) dit is, of er                

divergentie of convergentie bestaat en welke verklaringen hiervoor zijn. Deze analyse is            

gedaan aan de hand van de datamatrix (zie tabel 1) en het operationalisatieschema in 3.5.               

De relevante perspectieven uit de theoretische oriëntatie en de empirische uitkomsten zijn            

samengevoegd in de datamatrix en worden hier als handvat genomen om verschillen en             

overeenkomsten in de implementatie van het detailhandelsbeleid in kaart te brengen.           

Belangrijk is dat de bevindingen worden geanalyseerd op een inductieve manier. Door de             

analyse van de empirische bevindingen worden sommigen theoretische perspectieven als          

niet relevant beschouwd. Deze zullen niet worden besproken in 4.3 maar worden in 4.4              

synthese wel weer aangehaald. 
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4.3.1 Omgevingsinvloeden 

Uit de empirische data zijn er twee relevante factoren geïdentificeerd die vallen onder de              

omgevingsinvloeden die van invloed zijn op de implementatie van retailbeleid in           

Nederlandse gemeenten. Deze zijn de invloeden vanuit de taakomgeving en invloeden           

vanuit de politiek. 

 

Taakomgeving 

De taakomgeving is een invloed die in alle vier de cases wordt ingevuld door de invloed van                 

de retailers in de gemeente. Dit perspectief focust zich op retailers en het gaat hier om de                 

reacties van deze doelgroep die de effecten van het retailbeleid ervaren. Hun reactie kan              

zijn uitwerking krijgen door vijandigheid of meewerkendheid (Hoogerwerf en Herweijer,          

2008). Matland (1995) voegt hieraan toe dat medewerking van partijen nodig is. Retailers             

kunnen een bepaalde mate van macht hebben waardoor consensus gevonden moet worden            

(Matland, 1995). 

Dave Mayenburg (Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam) en Peter Thijssen        

(Centrummanager gemeente Deurne en mede-oprichter Retailplatform Brabant) van de         

gemeente Rotterdam en de gemeente Deurne maken een belangrijk verschil tussen           

winkeliers en ondernemers. De winkelier focust zich op de economische activiteit, brood op             

de plank krijgen, terwijl de ondernemer zich actief inzet voor de omgeving en zorgt voor een                

georganiseerde belangenbehartiging. De gemeente Deurne kent, volgens Peter Thijssen,         

veel ‘winkeliers’: ‘’winkeliers hebben moeite om zich aan te passen aan het huidige beleid.’’              

En dat heeft zo zijn gevolgen op operationeel gebied. Zo wordt in het Deurnse beleid               

gesproken over een gezamenlijk spaarsysteem, met een loyaliteitspas (Samen Deurne          

Centrum verbeteren, persoonlijke communicatie, 28 mei 2018) dat ervoor moet zorgen dat            

Deurneraren (nog) vaker boodschappen komen doen in Deurne. Maar volgens Karin van            

Vliet (Beleidsmedewerker Economie gemeente Deurne) komt dit niet van de grond omdat            

winkeliers lastig mee zijn te krijgen in deze nieuwe ontwikkelingen. De winkelier zorgt voor              

weerstand omdat hij/zij dit niet ziet zitten of de kennis ontbreekt om dit in hun eigen winkel                 

toe te passen. Een ander terugkerend onderwerp dat door weerstand lastig te verhelpen is              

het terugdringen van de winkelleegstand wat ook is opgenomen in de retail beleidsstukken             

van alle vier de gemeenten (Gemeente Tilburg, 2009; Gemeente Rotterdam, 2014; Samen            

Deurne centrum verbeteren, 2016; Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden, n.d.). Een          

veel voorkomende oorzaak van deze weerstand van retailers of vastgoedeigenaren is dat zij             

een pand hebben als investering voor hun pensioen, Wick Evers: ‘’die hebben hun pand              

eigenlijk als hun pensioen. En dus hebben ze ook niet zo heel veel zin om die huren al te ver                    
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te laten zakken.’’ Het gevolg hiervan is dat de leegstand lastig terug is te dringen omdat zij                 

simpelweg hun panden niet verhuren, en de verpaupering en leegstand in de gemeente blijft              

bestaan. Ook Dordrecht heeft hier mee te maken. Ondanks dat het provinciale beleid van              

Zuid-Holland en het Dordtse beleid stelt dat de leegstand moet worden aangepakt door het              

transformeren en compacter maken van winkelgebieden (Regionaal Platform Detailhandel         

Drechtsteden, n.d.), is dat in de praktijk lastig te realiseren. Omdat retailers hun pand als               

pensioen hebben is het lastig medewerking te verkrijgen van deze partij. Retailers hebben             

hier dus macht waarbij consensus gevonden zal moeten worden (Marland, 1995). 

In Dordrecht spreekt John Stoel, voorzitter centrale vereniging van de ambulante           

handel en (deels) eigenaar van de frietkraam op de markt van Dordrecht. Hij is een goed                

voorbeeld van een entrepreneur. Hij zet zich actief in voor de binnenstad en stelt dat hoe                

hoger de betrokkenheid is, hoe meer invloed je kan uitoefenen: ‘’Tot in de provincie toe’’.               

Volgens John Stoel is er wel een belangrijke voorwaarde wil je invloed kunnen uitoefenen.              

Je moet kennis van zaken hebben: ‘’Je moet geen lulverhaal ophangen. Je moet gewoon              

zeggen waar het op staat’’. En dat werpt zijn vruchten af op beleidsniveau. De hoge               

betrokkenheid en de deskundigheid van John Stoel heeft positieve uitwerkingen op de            

samenwerking tussen verschillende partijen in Dordrecht. De samenwerking tussen         

belangrijke stakeholders, waaronder de gemeente is ook op beleidsniveau opgenomen in de            

RetailDeal en een convenant ‘Verbindingen maken’ in 2015 tussen de gemeente Dordrecht            

en binnenstadspartijen (KHN, DOV, POBD, BVOD, ambulante handel, Dordrecht Marketing          

en de gezamenlijke culturele partijen). Dit convenant is er om de samenwerking tussen             

partijen in de stad te bevorderen (Gemeentebestuur Dordrecht, 2016). Bij deze bevinding            

past de bottom-up benadering van Hjern (in Sabatier, 1986) want deze samenwerking            

tussen betrokken actoren zorgt voor een opwaartse invulling en beïnvloeding van het            

gemeentelijke retailbeleid dat start bij input van binnenstandspartijen dat zijn weg vervolgd            

naar de gemeente, waar uiteindelijk het beleid vorm wordt gegeven. Ook in Tilburg stelt              

Wick Evers, voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt Tilburg, en tevens zelf entrepreneur          

van drie Blokker filialen, dat de betrokkenheid en interesse net zoals in Deurne bij retailers               

laag is. Echter zorgt zijn eigen positieve instelling voor een goede samenwerking met de              

gemeente Tilburg. Ook in Rotterdam is er volgens Dave Mayenburg ook een groep             

winkeliers. Er lijkt echter wel een belangrijk verschil te zijn tussen retailers in Rotterdamse en               

retailers in de andere gemeenten. Opvallend is namelijk dat in Rotterdam retailers ook             

vooral zelf aan zet zijn in hun eigen winkelgebied. Retailers krijgen een stuk vrijheid waar zij                

met collega retailers of hun ondernemersvereniging of winkeliersvereniging zelf invulling aan           

kunnen geven, Evert Jan Kleine: ‘’(...) wat wij in het beleid doen dat is puur ruimtelijk                
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economisch beleid. Dus wij geven aan van wat is het winkelgebied, en waar willen we die                

concentratie bevorderen. Ehm wat er in dat gebied gebeurt daar eh daar zijn die              

ondernemers echt aan zet. Kijk uiteindelijk het profiel van een winkelgebied, het type winkels              

wat er komt, een branchering, daar sturen wij niet op’’. Hier ligt dus een stuk eigen invulling                 

van de retailers. Uit de gesprekken met andere gemeenten lijken zij retailers van tevoren bij               

de beleidsvorming veel meer bij de hand te nemen, en veel meer in overeenstemming een               

passend beleid te formuleren, polderen dus. Daarentegen heeft Rotterdam de kaders liggen,            

en retailers hebben uiteindelijk zelf ook nog ruimte om hier lokaal invulling aan te geven. Een                

verklaring hiervoor kan zijn dat het aantal winkelgebieden van Rotterdam veel groter is in              

vergelijking met de andere drie gemeenten. Het is aannemelijk dat het daarom ook deels de               

eigen verantwoordelijkheid is van de retailers zelf hoe het gebied zich ontwikkelt. Deze             

verklaring komt deels overeen met Klijn en Koppenjan (2014). Het beleid verplaatst zich             

binnen verschillende bestuurslagen waar de politiek zorgt voor een hoge complexiteit in de             

besluitvorming. Rotterdam is een grote gemeente dat een groot gemeentelijk apparaat met            

binnen de gemeentelijke grenzen veel partijen, en een politiek apparaat. Overeenstemming           

vinden met alleen alle fracties bij de gemeente Rotterdam is al een enorme klus, laat staan                

met alle retailers in de stad. De theorie van Mazmanian en Sabatier (in Sabatier, 1986) over                

de top-down benadering sluit aan bij de theorie van Klijn en Koppenjan (2014) die deze               

bevinding verklaart. Bij de gemeente Rotterdam wordt juist van boven naar beneden            

gewerkt. De gemeente maakt een beleidskeuze. De beleidskaders worden gemaakt, waar           

retailers vervolgens een eigen invulling aan mogen geven. Dave Mayenburg onderstreept           

nog een andere bevinding omtrent de invloed van retailers. Retailers in Rotterdam kunnen             

invloed uitoefenen door hun stem te laten horen via de pers, of direct via een wethouder en                 

als zij zich als collectief organiseren. De wethouder is hier gevoelig voor. Een voorwaarde              

hiervoor is dat er pas gehoor aan wordt gegeven zodra retailers als collectief, dus in een                

groep, aankloppen wat wijst op een georganiseerde samenwerking. Een voorbeeld geeft           

Dave Mayenburg. Eind 2017 is er een convenant gesloten met een Bedrijven            

Investeringszone (BIZ) en de West Kruiskade in Rotterdam, na een lobby van de BIZ bij de                1

wethouder. Deze activiteit was niet in het uitvoeringsprogramma opgenomen maar is dus            

wel in werking getreden door de inzet van een groep retailers (persoonlijke communicatie,             

21 juni 2018). Deze bevinding past bij de theorie van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012)                 

waarbij een collectief, in dit geval de BIZ, zich verenigt en aanklopt bij de wethouder of de                 

publiciteit zoeken effect kan hebben bij publieke gezagsdragers. De theorie en de empirie             

1 Een BIZ is een gebied, zoals bijvoorbeeld een winkelstraat, waarbinnen ondernemers samen 
investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 
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sluiten hier dus op elkaar aan. Als ondernemer wordt er in de gemeente Rotterdam van je                

verwacht dat je betrokken bent en op lokaal niveau eigen invulling geeft aan de kaders die                

de gemeente heeft gegeven, waar in Dordrecht deskundigheid belangrijk is. In de gemeente             

Dordrecht heeft dit als resultaat dat ondernemers een grote invloed hebben op het             

detailhandelsbeleid waarin zij inspraak hebben, zie convenant ‘Verbindingen maken’ dat in           

2015 is getekend. In Rotterdam geldt dat individuele retailers zich als collectief moeten             

organiseren willen zij invloed uitoefenen op het detailhandelsbeleid. Daar aan toe te voegen             

bestaat er ook de mogelijkheid om in Rotterdam via de media en pers aandacht te vragen                

voor problemen die niet zijn opgenomen in beleid, waar de politiek wel aandacht aan kan               

besteden omdat zij waarde hechten aan een collectieve stem van de retailer.  

Een overeenkomst bij alle gemeenten is er omtrent de eigenschappen van de            

retailers. Er is een duidelijk verschil tussen winkeliers en ondernemers, zie de datamatrix             

(zie tabel 1). Een overkoepelend thema in alle retail beleidsstukken, dus op retorisch niveau              

is de winkelleegstand, waar op operationeel niveau een overeenkomst ligt bij retailers die             

hun pensioen in hun pand hebben zitten en niet te veel kunnen zakken met hun huurprijzen.                

Dit zorgt voor weerstand van retailers tegenover het retailbeleid. De manier waarop het             

retailbeleid vorm krijgt kent verschillen tussen de gemeenten. In Rotterdam wordt gewerkt            

vanuit de top-down benadering, waar de gemeente een beleidskeuze maakt, en de            

beleidskaders van bovenaf bepaald en waar retailers op operationeel niveau invulling aan            

kunnen geven op lokaal niveau. In Dordrecht wordt gewerkt vanuit de bottom-up benadering             

waar vanuit retailers veel invloed en invulling kan worden gegeven op het retailbeleid. Het              

convenant ‘Verbinding maken’ in 2015 is hier het bewijs van. Dit zorgt voor een              

samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en binnenstadspartijen. De manier         

waarop retailers invloed uit kunnen oefenen op de implementatie van het beleid verschilt. In              

de gemeente Dordrecht zorgt een hoge mate van kennis bij retailers voor een hogere mate               

van invloed. Hoe meer kennis en deskundigheid een retailer heeft, hoe groter de kans is dat                

er invloed uit kan worden geoefend op de implementatie van het retailbeleid. Dit laatste punt               

wordt verklaard door de theorie van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012). Kennis is in deze                 

macht. Heb je als partij of individu kennis, dan kun je je eigen visie en belangen uitdragen en                  

onderbouwen en mogelijk andere invalshoeken en standpunten beamen of juist ontkrachten.           

Hierin ligt een verschil met de gemeente Rotterdam. In Rotterdam bepaald de            

organisatiegraad van de retailers de invloed op de implementatie van beleid. Een verklaring             

hiervan ligt bij de theorie van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) waarbij een relatie gelegd                 

kan worden met de politiek wat later zal worden besproken. Als collectief aandacht vragen              

voor een probleem omtrent detailhandel kan er voor zorgen dat dat wordt opgemerkt door              
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politiek Rotterdam. De verklaring hiervoor lijkt dat de gemeente Rotterdam hier als            

gemeente gevoelig voor is en dit ziet als een motivatie en gezamenlijk startpunt van een               

samenwerking. De manier waarop een groep retailers zich organiseert en van zich laat             

horen kan door de inzet van de media of direct bij de wethouder die detailhandel in zijn of                  

haar portefeuille draagt. Ook de theorie van Sabatier en Mazmanian (1980) draagt dit             

standpunt. De media is een belangrijke partij dat tussen de veranderingen in de omgeving bij               

het grote publiek en de politiek staat. Zij stellen ook dat de publieke opinie een belangrijke                

drijver is voor de politieke agenda. Zeker als er een grote homogene groep uitkomt voor               

deze opinie. De theorie komt overeen met deze bevinding in de gemeente Rotterdam, maar              

is niet gevonden in de andere gemeenten. 

De variabele van Hoogerwerf en Herweijer (2008) en specifieker de theorie van            

Bovens, ‘t Hart en Twist (2012) gaf als leidende variabele de invloed uit de taakomgeving.               

De relatie van de taakomgeving en de invloed op de implementatie van beleid bestaat dus               

ook in de context van de implementatie van het detailhandelsbeleid. Echter worden daar             

meer specifieke variabelen van afgeleid in deze context: kenmerken van de retailers en             

organisatiegraad van retailers hebben invloed op de mate van verschillen en           

overeenkomsten bij de implementatie van het retailbeleid in gemeenten in Nederland. 

 

 

Politieke invloed 

De politiek is volgens de theorie een belangrijk perspectief voor de mate van verschillen en               

overeenkomsten. Hoogerwerf en Herweijer (2008) stellen dat politiek kan zorgen voor steun            

of beperking. De reden hiervoor is dat zij goedkeuring geven voor plannen maar het ook               

oneens kunnen zijn met plannen. Hier voegen Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) aan toe                

dat politieke gezagsdragers gevoelig zijn voor de publiciteit, zoals ook Sabatier en            

Mazmanian (1980) benoemen. De positie van politieke gezagsdragers wordt namelijk voor           

een groot gedeelte bepaald door opinie die het publiek heeft.  

Empirisch gezien is een belangrijk punt binnen de politiek er bij publieke            

gezagsdragers drang bestaat om te scoren binnen de vier jaar dat je gekozen bent in de                

gemeente als bijvoorbeeld wethouder detailhandel. Dave Mayenburg stelt dat vorig jaar het            

nieuwe retailbeleid bij de gemeente Rotterdam is vastgesteld waarbij er gekozen is om de              

focus op drie winkelstraten te leggen (Gemeente Rotterdam, 2014; Gemeente Rotterdam,           

2016). Echter zijn er 69 winkelgebieden in de gemeente Rotterdam, maar veel budget en              

uren gaat dus naar die drie winkelstraten. De focus op drie winkelgebieden heeft de afdeling               

economie, waar Dave Mayenburg werkzaam is, negatief op geadviseerd. Daar is geen            
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gehoor aan gegeven. In die zin luistert politiek Rotterdam dus niet altijd naar het advies van                

adviseurs, en gaan zij voor hun eigen ideeën, ambities en doelen. Een verklaring hiervoor is               

dat partijen vaak maar vier jaar aan zet zijn en graag resultaat zien na vier jaar, om hun                  

politieke achterban en kiezers tevreden te stellen. Door de focus te leggen op een paar               

gebieden en daar veel te ontwikkelen zie je al snel resultaat volgens Dave Mayenburg.              

Daarnaast is de focus op drie winkelstraten in Rotterdam niet geheel in overeenstemming             

met het provinciaal beleid. Het provinciale beleid stelt dat de focus moet zijn de toekomst om                

de binnenstad, en niet alleen op drie winkelgebieden waar de gemeente op focust en waar               

vanuit andere hoeken (afdeling economie) wordt geadviseerd gespreid te ontwikkelen. In de            

gemeente Dordrecht zijn ze wel eens tegen het provinciale beleid in gegaan. Niek de Wit               

(Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie) heeft in samenspraak met de          

wethouder, vanuit economisch oogpunt, een bestemming van een keukenzaak gewijzigd die           

op een bedrijventerrein mocht zitten. Hier was de provincie niet blij mee, maar daar hebben               

ze nog niks van gehoord. Blijkbaar kan een stad als Dordrecht dit dus gewoon doen, en                

bestaat er genoeg assertiviteit en durf bij de gemeente Dordrecht. In Deurne kent men ook               

politieke besluitvorming waarbij de wethouder de beleidsmaker is, maar de raad uiteindelijk            

de beslissing maakt. Centrummanager Peter Thijssen stelt ook dat soms verkeerde           

beslissingen genomen worden door onvoldoende kennis bij de raad. Een verklaring hier is             

dat Deurne een kleine gemeente is waar de ambtelijke spoeling en doorloop binnen de              

gemeente dun is, en ook minder kennis aanwezig is.  

Voor een grote gemeente als Rotterdam geldt dus dat er voor de politiek drang is om                

te scoren. In de periode dat zij aan zet zijn willen zij verschil maken en daadwerkelijk                

veranderingen bewerkstelligen. Ook vanuit hun achterban streven zij hun eigen belangen en            

ideeën na. Zo ligt de focus op slechts drie winkelgebieden. Door de keuze te maken voor de                 

ontwikkeling van drie winkelgebieden is het logisch dat je daar snel zichtbaar resultaten             

boekt. Ook Dordrecht kent zijn politieke ideeën en brengt dit tot uiting. Zo hebben zij tegen                

de provincie Zuid-Holland in een bestemmingswijziging plaats laten vinden van een           

keukenzaak. Hier was de provincie Zuid-Holland niet blij mee maar heeft Dordrecht toch             

gedaan. Deze politieke beslissingen op decisional niveau (Brunsson, 1989) komt ook terug            

in Rotterdam. Het opnemen van het winkelgebied Schiedamseweg is na veel interne lobby             

van de afdeling veiligheid toch opgenomen in het winkelprogramma vanwege          

veiligheidsredenen. Deze bevinding op operationeel niveau komt overeen met het          

coalitieakkoord op retorisch niveau: Rotterdam moet sterker, veiliger en gezelliger. 

Het lijkt er dus op dat het perspectief politiek invloed heeft op de mate van verschillen                

en overeenkomsten van beleidsimplementatie. In de gemeente Rotterdam en Dordrecht lijkt           
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een grotere mate van politieke invloed te zijn dan in de gemeente Deurne. De theorie van                

Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) en Matland (1980) beaamt dit want publieke              

gezagsdragers zijn gevoelig voor publiciteit en hun positie wordt voor een groot gedeelte             

bepaald door de opinie van het publiek. De theorie van Hoogerwerf en Herweijer (2008) past               

hier ook goed bij. Politieke gezagsdragers kunnen namelijk zorgen voor steun, denk hierbij             

aan het toch betrekken van de Schiedamseweg bij het winkelprogramma, maar ook            

beperkingen. De gemeente Dordrecht had er ook voor kunnen kiezen de bestemming niet te              

wijzigen en de keukenzaak te laten vertrekken naar een buurgemeente. Toch lijkt er een              

overeenkomst te zijn tussen de gemeente Rotterdam en de gemeente Dordrecht waar de             

politiek gevoelig is voor de publieke opinie. Dit is niet gevonden bij de gemeente Tilburg en                

Deurne. Deze politieke invloed kent zijn uitwerking in het willen scoren bij de achterban en               

verandering willen bewerkstelligen. Gebeurd dit niet, haakt de achterban af. Het is dus             

blijkbaar voor Rotterdam en Dordrecht belangrijk dat men ook meewerkt aan projecten die             

het publiek belangrijk vindt. De positie van de publieke gezagsdrager blijft hierdoor positief.             

Al eerder aangehaald kan hier ook de inzet van media als verklaring voor worden gebruikt.               

Het publiek kan de media tactisch inzetten om problemen binnen de detailhandel aan te              

kaarten. De theorieën van Hoogerwerf en Herweijer (2008) en Boven, ‘t Hart en van Twist               

(2012) en Matland (1980) komen overeen met de empirie. Gebaseerd hierop stel ik dat deze               

theorie dus overeenkomt. Echter is er wel de aantekening dat grote gemeenten als             

Rotterdam en Dordrecht een sterkere relatie kennen dan de andere gemeenten. De            

volgende verklarende variabele wordt dan afgeleid: politieke ambities en ideeën hebben           

invloed op de mate van verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid             

bij gemeenten in Nederland. 

 

4.3.2 Netwerkgedrag 

Het netwerkgedrag wordt door Klijn (1996), Provan en Kenis (2008) en Klijn en Koppenjan              

(2014) aangehaald. Beleid dat door verschillende bestuurslagen heen moet of de grote            

betrokkenheid van veel partijen kent zorgt voor een grote mate van complexiteit. Daarnaast             

proberen betrokken partijen eigen doelen te behalen, ondanks dat ze samen streven naar             

een gemeenschappelijk doel. Voor het retailbeleid geldt dat op retorisch niveau de provincie,             

de gemeente en haar beleidsmedewerkers en retailers betrokken zijn bij de implementatie            

van het retailbeleid. Maar in het netwerk geldt voor drie (Dordrecht, Tilburg en Deurne) van               

de vier gemeenten nog een andere belangrijke actor, namelijk de regionale afstemming en             

samenwerking met andere buur(gemeenten). Gekeken wordt hoe deze afstemming en          
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samenwerking tussen gemeenten zich tot elkaar verhouden, hoe dit invloed heeft op de             

implementatie van het retailbeleid en welke verklaringen hiervoor zijn. 

De gemeente Deurne is een gemeente dat zowel op papier (retorisch) als op             

operationeel niveau veel samenwerkt en afspraken heeft met de regio (MRE) en subregio             

(de Peel Regio ). Naast de regionale en subregionale afspraken die zijn gemaakt zijn deze              2

regio’s ook een belangrijke kennisbron en mogelijkheid tot afstemming volgens Karin van            

Vliet: ‘’Samenwerkingsverband voor de regio Eindhoven, 21 gemeenten. En dat is eigenlijk            

de tussenlaag tussen de provincie en de gemeenten. En die houden zich ook heel erg bezig                

met implementatie van beleid.’’ Een belangrijke noot die hier gemaakt wordt is dat Deurne              

een stuk autonomie weggeeft aan de MRE om regionale afstemming te bewerkstelligen,            

maar daar wel een hoop kennis en expertise voor terug krijgt, die de gemeente Deurne zelf                

niet in huis heeft. De regio gebruiken als een bron van kennis komt overeen met de theorie                 

van Bekkers (2013) en Meter en van Horn (1975). Als de gemeente niet voldoende              

capaciteit en kennis heeft om het beleid tot uitvoering te brengen, kan dat leiden tot               

divergentie van het beleid in de regio van de gemeente Deurne, omdat beleid andere              

invullingen krijgt door verkeerde interpretatie. De oplossing van Deurne is dan ook om zich              

actief in te zetten in de (sub)regio. De regio is een belangrijk vertrekpunt voor de gemeente                

Deurne met het ‘Innovatie huis, Karin van Vliet: ‘’ Die hebben een aantal speerpunt sectoren.              

Ja daar ga je praten over een regionale afstemming. En daar ligt de afspraak: als het zo en                  

zo groot is, en het overtreft ontwikkelingen van Deurne uit naar de omliggende gemeenten,              

dan moet overleg plaatsvinden. Daar is ook de afspraak dat er niks meer nieuws wordt               

toegevoegd. En bij elke toevoeging van retail meters moet overleg plaatsvinden. Als            

Helmond, die ging een Aldi openen aan de rand, een van de wijken.. maar dat grenst aan                 

Deurne. Dan moet daar melding van gemaakt worden. Dan kan dat dus zijn dat Deurne daar                

bezwaar tegen aantekenen. En daarom moet je kijken of je daar samen uitkomt.’’ De              

samenwerking en afstemming in Deurne met de regio is dus heel erg belangrijk omdat hier               

ook afgestemd wordt hoe de detailhandel vorm krijgt. (Buur)gemeenten kunnen dus ook            

voor weerstand zorgen en bezwaar maken tegen beleidsplannen. Regionale afstemming          

binnen de Peel Regio en binnen de MRE is dus erg belangrijk voor de implementatie van                

beleid in Deurne en er zijn, zoals in de quote hierboven genoemd afspraken over onder               

andere het toevoegen van retail meters. De relatie met (buur)gemeenten kent ook Dordrecht             

binnen de Drechtsteden. Buiten de gemeentelijke grenzen is afstemming met andere           

Drechtsteden belangrijk want als iets volgens het detailhandelsbeleid wel zou mogen, maar            

de regio is er tegen, dan wordt het alsnog een lastige opgave volgens Niek de Wit. Niek de                  

2 Asten , Deurne , Gemert-Bakel , Helmond , Laarbeek en Someren . 
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Wit zegt hierover dat er politiek wordt gedreven en gelobbyd om bepaalde dingen voor              

elkaar te krijgen: ‘’Op het moment dat wij iets tegenhouden weet je (...), dan weet je dat je                  

het ook weer terugkrijgt.’’ ’ Op decisional niveau worden er dus afspraken gemaakt met             

andere Drechtsteden. Maar al eerder genoemd kent Dordrecht ook binnen de gemeentelijke            

grenzen een belangrijk netwerk, waar in 2015 een convenant voor is getekend. Het gaat hier               

om een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en binnenstandspartijen. Ook de           

gemeente Tilburg kent zijn regionale afstemming. Sinds 2008 is de WRO (Wet ruimtelijke             

ordening) ingetreden, een regionale samenwerking dat is opgenomen in de gemeentelijke           

detailhandelsvisie waarbij toetsing en goedkeuring verschuift van de provincie naar          

regionaal en lokaal niveau (Gemeente Tilburg, 2009). Voor de provincie Noord-Brabant is            

regionale afstemming dus heel belangrijk en lijkt er meer vrijheid te liggen voor beleids              

interpretatie op lokaal gemeentelijk niveau. Maar vindt er geen regionale afstemming plaats,            

of komen gemeenten er samen niet uit, dan zal de provincie toch ingrijpen. Hier kent de                

provincie dus een controlerende en leidende functie zodra het misloopt. De           

verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de gemeenten zelf en de onderlinge            

afstemming. De provincie Zuid-Holland is volgens de gemeente Rotterdam en de gemeente            

Dordrecht nog zoekende naar hoe zij zich tot elkaar verhouden. Evert Jan Kleine (gemeente              

Rotterdam) stelt dat de provincie al jaren zoekende is naar wat hun provinciale rol is in                

bepaalde maatschappelijke vraagstukken ondanks dat Niek de Wit (gemeente Dordrecht)          

zegt dat de provincie Zuid-Holland ‘’een van de meest restrictieve provincies’’ is. De             

interpretatie van deze bevinding is dat er in de gemeente Rotterdam veel capaciteit, kennis              

en financiële middelen zitten, wat zorgt voor minder afhankelijkheid bij de provincie            

Zuid-Holland. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat zowel de gemeente Rotterdam en de              

gemeente Dordrecht een stuk assertiever zijn naar de provincie en meer durf in zich hebben               

om eigen beleidskeuzes te maken, ook al wijkt dit af van het provinciale detailhandelsbeleid.              

Bij de gemeente Rotterdam is (sub)regionale afstemming niet genoemd, maar wel is            

gesproken over de MRDH waar regionale afstemming plaatsvindt; verschillende punten          3

worden aangegeven waarvan zij denken of ergens meer of minder aandacht aan moet             

worden gegeven, en wordt vervolgens bij de provincie wordt neergelegd. Echter lijkt er,             

naast de inzet voor de MRDH, voor de gemeente Rotterdam weinig afstemming te zijn met               

directe buurgemeenten. Naast de afstemming met de MRDH, is er ook binnen de gemeente              

Rotterdam invloed op de implementatie. Intern vindt vanuit verschillende beleidsvelden lobby           

plaats om doelstellingen te behalen en belangen te vertegenwoordigen. Een goed voorbeeld            

komt voort uit politieke uitspraken van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. Rotterdam             

3 Metropoolregio Rotterdam en Den Haag 
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sterker, veiliger en gezelliger. Deze politieke uitspraak heeft invloed op operationeel niveau            

op het gebied van veiligheid en heeft invloed op het netwerk waarin de gemeente Rotterdam               

opereert. Dave Mayenburg (gemeente Rotterdam) noemt hier het voorbeeld van de           

Schiedamseweg. Dit winkelgebied was niet in het winkelprogramma opgenomen van de           

afdeling economie, maar in het kader van het integrale actieprogramma Bospolder           

Tussendijken, werd dit toch als zodanig belangrijk gezien door de politiek dat deze wijk ook               

als activiteit is opgenomen. De afdeling veiligheid (gemeente Rotterdam) vond dat het            

essentieel was voor deze wijk dat hier vanuit veiligheidsoogpunt activiteit plaats ging vinden.             

Hier is een hoop lobby aan besteed, en uiteindelijk is de afdeling economie daar alsnog op                

aangehaakt. Dave Mayenburg zegt hierover: ‘’ Het zijn niet alleen de ondernemers die gaan             

lobbyen om zo te zeggen maar het kan ook vanuit andere beleidsvelden zijn dat hij gezegd                

wordt: maar die winkelstraat heeft voor ons wel belang. In dit geval veiligheid. Dus als daar                

een heleboel veiligheidsissues zijn dan kan ook vanuit op de afdeling veiligheid van de              

gemeente gezegd worden ja wij vinden dat een belangrijk gebied en wij wij gaan daar inzet                

op plegen. En dan is het natuurlijk raar als economie niet aanhaakt, dus dan haken wij                

alsnog aan. En ook als dat gebied niet op ons lijstje stond’’ . Lobby vindt dus niet alleen                 

plaats door externe partijen buiten de gemeente. Ook binnen de gemeente lobbyen            

afdelingen om hun doelstellingen te bereiken. Dit sluit deels aan bij de theorie van Provan en                

Kenis (2008) waarbij organisaties in het netwerk proberen hun eigen doelen te behalen.             

Maar ook binnen organisaties bestaan verschillende doelen die af kunnen wijken van andere             

interne doelen. Dit maakt een verdiepende slag op deze theorie, waarbij dus niet een actor               

wordt gezien met één doelstelling maar binnen de organisatie, op verschillende afdelingen,            

waar ook verschillende doelstellingen leven. De interne lobby op operationeel niveau heeft in             

deze dus gevolgen voor het beleid op decional niveau. 

Samengevat is er een verschil te zien tussen de twee provincies. De provincie             

Zuid-Holland is een restrictieve provincie waar de provincie Noord-Brabant veel vrijheid laat            

voor de beleids interpretatie. Tilburg, Dordrecht en Deurne kennen een grotere mate van             

(sub)regionale afstemming, daar waar dit verschilt met de gemeente Rotterdam. Tilburg,           

Dordrecht en Deurne en opereren in netwerken waarin zij constant belangen af moeten             

wegen en de juiste weg moeten vinden. In Rotterdam lijkt er helemaal geen sprake te zijn                

van afstemming met buurgemeenten, behalve de MRDH waar een samenwerking is met de             

gemeente Den Haag. De gemeente Rotterdam heeft hun buurgemeenten veel minder nodig            

omdat zij in een groot gemeentelijk apparaat werken met een groot netwerk waar veel              

kennis al in huis is. Daarom is afstemming en kennisdeling met andere gemeenten minder              

nodig dan een kleine gemeente. Echter is er intern bij de gemeente Rotterdam lobby tussen               
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verschillende beleidsvelden om eigen doelstellingen te behalen. Deurne, Tilburg en          

Dordrecht hebben wel behoefte aan afstemming en kennisdeling voor het retailbeleid. Hier            

wordt veel meer in netwerken samengewerkt om kennis te delen en besluitvorming af te              

stemmen. Dit kent dus een verschil met de gemeente Rotterdam, waar eigenlijk vooral             

binnen de gemeentelijke grenzen een groot netwerk actief is. 

De redenering van onder andere Klijn (1996), Provan en Kenis (2008) en Klijn en              

Koppenjan (2014) dat grote gemeenten werken in een groter netwerk dan kleine gemeenten             

komt dus niet volledig overeen. Sterker nog, er bestaat hierin juist een overeenkomst tussen              

grote en kleine gemeenten. Ze werken namelijk allebei in een groot netwerk. Een grote              

gemeente als Rotterdam werkt vanwege hun grote ambtelijke apparaat al in een groot             

netwerk, maar vooral binnen de gemeentelijke grenzen. Kleinere gemeenten als Dordrecht           

en Deurne werken ook in een relatief groot netwerk, maar buiten de gemeentelijke grenzen.              

Een verklaring hiervoor is dat zij noodzakelijk afstemming met de regio moeten zoeken maar              

dat zij elkaar ook helpen op het gebied van kennis. Een kleine gemeente als Deurne heeft                

niet alle kennis in huis en heeft daarom de Peel Regio en de MRE nodig om de juiste                  

beslissingen te kunnen maken door kennisdeling, daar waar Rotterdam deze kennis zelf in             

huis heeft. Er bestaat dus een overeenkomst op retorisch, politiek operationeel niveau bij de              

vier gemeenten. Op retorisch niveau is hier wel een kanttekening te maken. Alleen             

Dordrecht, Deurne en Tilburg spreken in hun beleidsstukken over samenwerking met de            

regio. De verklaring hiervoor is al gegeven. Operationeel gezien werken zij alle vier in              

netwerken. Het lijkt erop dat de gemeente Rotterdam veel meer binnen de gemeentelijke             

grenzen het netwerk heeft en de kleinere gemeenten meer buiten hun gemeentelijke            

grenzen werken in netwerken. Gebaseerd op bovenstaande wordt hier de volgende           

verklarende variabele afgeleid: regionale verbondenheid en afstemming tussen gemeenten         

heeft invloed op de implementatie van retailbeleid bij gemeenten in Nederland. 

 

4.4 Synthese: conceptueel model 
In de synthese worden alle bevindingen en verklaringen samen besproken. Hierboven zijn            

de relevante perspectieven apart besproken. Echter zijn er ook perspectieven afgevallen in            

de analyse omdat die niet terugkomen in de empirie. In deze paragraaf worden de              

bevindingen uit de empirie, en de bevindingen uit de theorie samengebracht, geanalyseerd            

en gecombineerd. Belangrijk is dat er heen en weer beredeneerd is door het toevoegen en               

aanpassen van de theorie tijdens de analyse van de empirische resultaten. 

De eerste theoretische perspectieven zijn de omgevingsinvloeden. De theorie is van           

Hoogerwerf (2008) en Herweijer die de omgevingsinvloeden uitsplitst in vier perspectieven,           
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namelijk de politieke invloed, de economische invloed, technische invloed en de invloed uit             

de taakomgeving. In de analyse zijn de economische invloed en de technische invloed             

afgevallen. Deze komen niet terug in de empirie. Twee van de vier perspectieven kennen              

dus een relatie met de mate van verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van              

het detailhandelsbeleid bij gemeenten. Bij deze theorie zijn naar aanleiding van de analyse             

twee extra theorieën toegevoegd. Deze theorie is van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012).               

Zij stellen de politieke invloed ook wordt versterkt doordat ondernemers de media kunnen             

inzetten om meer invloed uit te oefenen omdat politieke gezagsdrager gevoelig en            

afhankelijk zijn voor de publieke opinie. Sabatier en Mazmanian (1980) stellen ook dat de              

media een belangrijke schakel is tussen de omgeving en de politiek. De publieke opinie is               

een belangrijke drijver voor de politieke agenda. Het tweede relevante perspectief is de             

invloed uit de taakomgeving waaronder de eigenschappen en organisatiegraad van de           

retailer is gevonden. De bestaande theorie van Hoogerwerf en Herweijer (2008) wordt hier             

verder verdiept omdat zij alleen spreken van de reacties die de doelgroep geeft op bepaald               

beleid zoals opstandigheid of vijandigheid. Echter is dit niet teruggekomen in de empirie             

maar is er wel een duidelijk verschil gevonden in het type retailer, namelijk de winkelier en                

de ondernemer. Een winkelier handelt vanuit economisch belang, waar een ondernemer ook            

zorgt voor georganiseerde belangenbehartiging en de paraatheid van de juiste kennis. Dit            

past goed bij de theorie van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) dat later is toegevoegd aan                  

de theoretische oriëntatie. Zij stellen dat kennis van zaken een vereiste is voor partijen willen               

zij kunnen opereren en handelen in het beleidsproces. Dan kun je namelijk op een              

overtuigende manier je belangen en visie uitdragen en andere standpunten van partijen            

ontkrachten. 

Een tweede perspectief in de analyse is de mate van netwerkgedrag dat voortkomt             

uit de theorie van onder andere Klijn en Koppenjan (2014). Met deze theorie is beredeneerd               

dat grote gemeenten in een groter netwerk opereren dan kleine gemeenten. Dit komt omdat              

Rotterdam een veel grotere gemeente is met veel partijen en dus ook veel perspectieven en               

belangen wat zorgt voor complexiteit. Echter is uit onderzoek gebleken dat ook kleine             

gemeenten in een groot netwerk opereren. Een bevinding hierbij is dat grote gemeenten             

vooral in grote netwerken opereren binnen de gemeentelijke grenzen, waar kleine           

gemeenten vaak opereren in grote netwerken buiten de gemeentelijke grenzen. De           

verklaring hiervoor is dat kleine netwerken juist met hun buurgemeenten zoeken naar            

overeenstemming in het beleid. Daarnaast is een belangrijke driver de kennisdeling. Kleine            

gemeenten beschikken over een kleinere gemeentelijk apparaat met minder kennis in huis,            

waar grote gemeenten zoals Rotterdam dit wel hebben. Het is daarom noodzakelijk dat             
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kleine gemeenten met andere gemeenten kennis delen om zo hun kennisniveau op peil te              

houden. Zij moeten dus buiten hun eigen gemeentelijke grenzen treden. 

Hoogerwerf en Herweijer (2008) halen ook de kenmerken van het beleid aan. Het             

gaat hier om doelcongruentie en middelen. Doelcongruentie is teruggekomen in de analyse            

van de resultaten maar niet aangenomen als invloedrijke variabel op de implementatie van             

retailbeleid. De reden hiervoor is dat dit als klein detail terug is gekomen bij een respondent                

en hier bij andere gemeenten niet over is gesproken. Het is daarom lastig om hier een                

conclusie aan te verbinden of dit te bestempelen als een invloedrijke variabel. Wel heb ik               

door deze bevinding verdieping kunnen geven aan de theorie van Provan en Kenis (2008).              

Provan en Kenis stellen dat betrokken organisaties in een netwerk hun eigen doelen             

proberen te behalen en uiteindelijk samen naar een gemeenschappelijk doel streven. Hier            

wordt aan toegevoegd dat actoren op zichzelf doelen hebben waar ze zich aan houden,              

maar in het geval van de gemeente Rotterdam hebben verschillende beleidsvelden intern            

ook nog hun eigen doelen, wat het geheel nog complexer maakt. Wellicht dat hier de grootte                

van een gemeente van invloed is, maar dit zal verder onderzoek nodig hebben. Middelen              

komen in zekere zin wel terug, en kan samen worden genomen met het onderdeel ‘kunnen’               

van het absorptievermogen. Het is van belang dat er genoeg kennis is bij partijen om te                

kunnen handelen in het netwerk. Zoals eerder genoemd is dit bij kleine gemeenten een              

grotere opgave dan bij grote gemeenten. Het laatste punt is het absorptievermogen. De             

andere twee perspectieven, het kunnen en het weten kennen hier geen relatie met de mate               

van verschillen en overeenkomsten van de implementatie van retailbeleid. 

Naar aanleiding van bovenstaande synthese waarbij de theoretische bevindingen, de          

documentanalyse en de empirische bevindingen zijn samengevoegd wordt een nieuw          

aangescherpt conceptueel model geïntroduceerd. Zie hieronder afbeelding 1. 
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5. Conclusie 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vier deelvragen die in hoofdstuk 1 zijn               

opgesteld. Door middel van een vergelijkende case study waarbij gebruik is gemaakt            

verschillende onderzoeksmethoden (wetenschappelijke literatuur, documentanalyse en      

diepte-interviews) wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: welke           

verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid in gemeenten bestaan           

er, en hoe kunnen deze verschillen en overeenkomsten worden verklaard? Naast           

beantwoording van de hoofdvraag wordt er ook gereflecteerd op hoe het antwoord van de              

hoofdvraag zich verhoudt tot de implementatie literatuur. Tot slot worden er aanbevelingen            

gegeven en sluit dit onderzoek af met een reflectie op deze scriptie. 

 

5.2 Antwoord op de deelvragen 
1. Welke constructen omtrent beleid en beleidsimplementatie kunnen uit de literatuur worden            

afgeleid? 

Deze scriptie start met het construct retailbeleid, of ook wel detailhandelsbeleid wat als             

kernonderwerp dient. In de bestaande literatuur is geen duidelijk afgekaderde definitie te            

vinden. Daarom is ervoor gekozen de definitie van retail en de definitie van beleid samen te                

voegen: de beslissingen en plannen vanuit een politieke actor of groep die de verkoop van               

goederen en diensten door bedrijven aan de consument pogen te beheersen, en trachten en              

door middel van bepaalde middelen opgestelde doelen te behalen. Aan de definitie van             

retailbeleid zijn de drie niveaus van Brunsson (1989) toegevoegd. Hij stelt dat beleid zijn              

uitwerking krijgt op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau is systeem van gedachten             

en ideeën. Dit valt te relateren aan het niveau waar het retailbeleid wordt gevormd, in dit                

geval bij de provincies en bij de gemeenten. Dan bestaat er nog het systeem van actie. Het                 

gaat hier om het coördineren van de acties van individuen en samenwerking wat moet              

zorgen voor een representatieve weergave van de gedachten en ideeën. Deze twee            

systemen zijn gekoppeld aan elkaar maar staan wel los van elkaar. Het besluit verbindt deze               

twee systemen. Dit besluit, in relatie tot deze scriptie, zijn de politieke besluiten rondom de               

implementatie van het retailbeleid.  

Aansluitend op de drie niveaus van Brunsson (1989) en retailbeleid is kennis            

gemaakt met het begrip beleidsimplementatie. Pressman en Wildavsky (1984) geven een           

complete definitie. Beleidsimplementatie is de uitvoering, het volbrengen, produceren en          

voltooien van beleid. Door het handelen van verschillende individuele actoren en           

organisaties bij de implementatie van het detailhandelsbeleid heerst er complexiteit tussen           
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deze partijen. Omdat deze scriptie probeert verschillen en overeenkomsten van de           

implementatie van retailbeleid probeert te verklaren zijn de constructen divergentie en           

convergentie opgenomen. Divergentie wordt omschreven als beleid dat is bedacht en           

ontwikkeld op het ene niveau, een verandering meemaakt op een ander niveaus. Volgens             

Keating (2005) kan beleid dus veranderen op verschillende niveaus. Dit maakt de theorie             

van Brunsson (1989) ook relevant. Convergentie daarentegen kent een tegenovergestelde          

theorie. Bennet (1991) omschrijft convergentie als gelijkenissen in structuren, uitvoering en           

processen. Heichel (in Holzinger en Knill, 2005) spreekt specifiek over beleidsconvergentie,           

namelijk de toename van gelijkenissen tussen beleid in de loop van de tijd. Dus in de context                 

van dit onderzoek geeft een hoge mate van verschillen tussen gemeenten divergentie aan.             

Een hoge mate van overeenkomsten tussen gemeenten geeft convergentie aan. 

 

2. Hoe zijn de verschillen en overeenkomsten bij beleidsimplementatie te verklaren op basis             

van de literatuur? 

Op basis van de literatuur zijn er verschillende perspectieven geformuleerd die zorgen voor             

divergentie en convergentie van beleidsimplementatie op verschillende niveaus. Volgens         

Hoogerwerf en Herweijer (2008) bestaan er de omgevingsinvloeden die uiteenvallen in vier            

perspectieven. Deze zijn de politieke invloed, de economische invloed, de technische           

invloed en de invloed vanuit de taakomgeving. Naast de omgevingsinvloeden is het            

netwerkgedrag ook een belangrijk construct. Met het netwerk worden alle partijen bedoeld            

die betrokken zijn bij het detailhandelsbeleid zoals de provincies, gemeenten en hun            

politieke gezagsdragers en ambtenaren, ondernemers, ondernemersverenigingen,      

centrummanagers en naastgelegen gemeenten. Klijn (1996) stelt dat al deze partijen invloed            

uitoefenen op de beleidsvoering en dus ook op de implementatie. Klijn en Koppenjan (2014)              

voegen daar aan toe dat partijen vanuit strategisch oogpunt handelen waar in dit onderzoek              

ook de politiek een belangrijke positie kent. Provan en Kenis (2008) voegen hier aan toe dat                

betrokken actoren hun eigen doelen willen halen maar ook samen naar een            

gemeenschappelijk doel willen streven wat kan zorgen voor veranderingen in          

beleidsimplementatie. Daaraan toegevoegd bestaan er kenmerken van het beleid en het           

absorptievermogen van de uitvoerende organisatie. Dus zijn er beschikbare middelen waar           

Meter en van Horn (1975) de kennis, capaciteit en financiële middelen mee bedoelen.             

Daarnaast moeten ambtenaren ook kennis hebben van het detailhandelsbeleid. Weten zij           

wat de verwachtingen zijn van het beleid en het programma (Bekkers, 2013) en willen zij het                

beleid ook implementeren. Hiervoor is draagvlak en bereidheid nodig (Bekkers, 2013). Meter            

en van Horn (1975) voegen hieraan toe dat als beleid niet overeenkomt met de eigen               
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normen en waarden dit voor problemen kan zorgen voor de implementatie ervan. Tot slot              

spreekt Matland (1995) over ambiguïteit en conflict van beleidsdoelstellingen. Een lage mate            

van ambiguïteit zorgt voor duidelijkheid van beleidsprocessen wat weer kan zorgen voor            

divergentie in beleidsimplementatie. 

 

3. Welke verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid zijn er waar te              

nemen in de empirie? 

Deze vraag wordt beantwoord door het gebruik van de theorie van Brunsson (1989). Op              

retorisch niveau zijn er relatief weinig verschillen en meer overeenkomsten tussen de twee             

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, en tussen de provincies en de vier gemeenten.            

Uit de datamatrix is te zien dat er verschillende thema’s worden aangehaald in het              

retailbeleid van de vier gemeenten zoals het verminderen van de leegstand, focus op een              

toekomstbestendige stad, samenwerking met stakeholders en kwaliteit boven kwantiteit.         

Meer specifiek zijn er overeenkomsten waar te nemen op het thema leegstand. Alle vier de               

gemeenten hebben dit opgenomen in hun detailhandelsbeleid. Een verschil is er tussen de             

gemeente Rotterdam en de gemeente Deurne, Tilburg en Dordrecht op het gebied van             

samenwerking met andere gemeenten. De laatste drie genoemde leggen hun focus op de             

samenwerking met de regio buiten de gemeentelijke grenzen. Zo kent Deurne zijn            

samenwerking met de Peel Regio en Dordrecht met de Drechtsteden. Rotterdam           

daarentegen kent minder tot geen samenwerking met andere gemeenten maar werken           

vooral samen binnen de gemeentelijke grenzen. Zij zetten met hun beleid in op een              

toekomstbestendig winkelgebied waar de focus op de consument ligt. Politiek gezien           

(decisional ) streeft de gemeente Rotterdam naar een veiligere, gezellige en sterkere stad.            

Opvallend is ook dat het er op lijkt dat Rotterdam veel meer in de belangstelling staat                

vanwege hun bovenregionale functie in de provincie Zuid-Holland. Hierdoor valt via de            

media veel winst te halen voor partijen die iets van de gemeente willen of verwachten.               

Deurne, Tilburg en Dordrecht leggen veel meer de focus op de samenwerking met de              

omgeving, waar Rotterdam meer gefocust is op hun eigen gemeentelijke gebied.           

Operationeel gezien kennen Deurne, Dordrecht en Tilburg een hoge mate van regionale            

samenwerking waar vooral gezocht wordt naar afstemming met de regio. Zo werkt Deurne             

veel samen met de Peel Regio en de MRE om kennis te delen en afstemming te zoeken en                  

Dordrecht met de Drechtsteden voor alleen het zoeken naar afstemming. Dit verschilt met             

de gemeente Rotterdam dat een kleinere mate van samenwerking kent met           

(buur)gemeenten. Een belangrijke overeenkomst op operationeel niveau tussen de vier          

gemeenten is het type retailer. Er bestaat een belangrijk onderscheid te maken tussen             
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ondernemers en winkeliers. De winkelier legt zijn of haar focus op de economische activiteit.              

Er moet brood op de plank komen. De winkelier zet zijn deur ‘s ochtends om 9:00 open en                  

trekt de deur om 17:00 weer dicht. De ondernemer zet zich actief in voor de omgeving                

waarin hij werkt en zorgt voor een georganiseerde belangenbehartiging met andere           

ondernemers en relevante partijen. Dit komt bij alle vier de gemeenten voor. Opvallend             

verschil binnen de beleidsvorming is dat bij de gemeente Dordrecht veel meer bottom-up             

wordt gewerkt. Met het convenant ‘Verbinding maken’ met binnenstadspartijen wordt          

gestreefd naar een betere samenwerking en kan worden gesteld dat kennis een belangrijke             

pijler is om invloed uit te oefenen op het beleid. Bij de gemeente Rotterdam wordt het beleid                 

vooral top-down uitgezet. De beleidskaders worden bij de gemeente Rotterdam vastgelegd           

waar lokaal verder invulling aan kan worden gegeven. Wil men hier invloed uitoefenen dan              

zullen retailers zich als collectief moeten organiseren, of hun opinie via de media kunnen              

uiten om het op de politieke agenda te krijgen.  

 

4. Welke factoren verklaren de verschillen en overeenkomsten van de implementatie van            

retailbeleid? 

De drie belangrijkste factoren die zorgen voor divergentie en convergentie van de            

implementatie van het retailbeleid zijn de kenmerken en organisatiegraad van retailers, de            

regionale afstemming en samenwerking en tot slot de politieke ambities en ideeën. 

Ten eerste zijn er de kenmerken en organisatiegraad van retailers. Een           

overeenkomst tussen de gemeenten is dat er overal winkeliers en ondernemers te vinden             

zijn. Een hoge mate van winkeliers kan er voor dat beleid op retorisch en operationeel               

niveau een andere invulling krijgt. De verklaring hiervoor lijkt dat de winkelier vaak geen              

kennis heeft of te star is om mee te werken aan nieuw beleid waardoor beleid op papier                 

(retorisch) niet kan worden geïmplementeerd (operationeel). Deze starheid komt voort vanuit           

het idee dat zij niet de juiste kennis of capaciteit hebben om het nieuwe beleid te begrijpen                 

of omdat zij denken dat hoe zij hun winkel draaiende houden de juiste manier is. Een goed                 

voorbeeld werd gegeven in Deurne. Hier is de bedoeling om een spaarsysteem op te zetten,               

zoals genoemd in de analyse (4.3.1) waar consumenten door de hele gemeente punten             

kunnen sparen voor kortingen. Maar winkeliers in Deurne zien dat niet zitten omdat zij al               

jaren hun eigen spaarkaart hebben of omdat zij deze technische ontwikkeling niet bij kunnen              

houden. Gekoppeld aan de kenmerken van de retailers is de organisatiegraad van de             

retailers. Opvallend is dat in Rotterdam en Dordrecht retailers een goede kans maken om              

invloed uit te oefenen op de gemeente. Echter kennen beide gemeenten hun eigen             

randvoorwaarden. Zo moeten retailers in Rotterdam zorgen voor een collectieve          
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samenwerking en kan de inzet van media de kans vergroten om hun publieke opinie op de                

politieke agenda te krijgen. Een verklaring hiervoor kan zijn is dat Rotterdam een belangrijke              

stad in Nederland is en publieke gezagsdragers gevoelig zijn voor hun publieke imago en              

dus mogelijk sneller in actie treden bij de inzet van media door retailers. Dordrecht kent een                

andere verklaring. Hier draait het veel meer om kennis. Komt een retailer met een goed               

onderbouwd verhaal en weet hij of zij waar die het over heeft, dan is de gemeente sneller                 

geneigd om hier mee in gesprek te gaan. Overeenkomst, convergentie, is er dus omdat er in                

elke gemeente onderscheid wordt gemaakt in ondernemers en winkeliers. Divergentie,          

verschil, is er tussen de gemeente de gemeente Rotterdam en de gemeente Dordrecht in de               

manier waarop retailers invloed uit kunnen oefenen op de implementatie van het retailbeleid. 

Ten tweede is er de mate van netwerkgedrag. Divergentie bestaat hier namelijk            

tussen Rotterdam en de rest van de gemeenten. Kennisdeling en afstemming zijn            

belangrijke factoren die zorgen voor verschillen tussen de gemeente Rotterdam en de            

gemeente Dordrecht, Tilburg en Deurne. Deze gemeenten kennen een hoge mate van            

regionale afstemming en kennisdeling met andere gemeenten. De verklaring hiervoor is dat            

zij zelf niet altijd de juiste kennis in huis hebben. Zij hebben dus andere gemeenten nodig                

om elkaar te voorzien van kennis. Dit is een belangrijke factor dat zorgt voor divergentie van                

de implementatie van het detailhandelsbeleid omdat door middel van afstemming met           

andere gemeenten invloed uit kan worden geoefend op het retailbeleid. De verklaring            

hiervoor is het volgende: hoe kleinere de gemeente wordt, hoe kleinere de kans dat alle               

juiste kennis aanwezig is binnen het gemeentelijke apparaat. Bij een grote gemeente als             

Rotterdam is ook een groot netwerk aanwezig. Het verschil met de kleine gemeenten is dat               

hier vooral het netwerk binnen de gemeentelijke grenzen aanwezig is, en zij weinig te maken               

hebben met afstemming en kennisdeling met andere buurgemeenten. 

Tot slot zijn er de politieke ideeën en ambities. Een belangrijk verschil is er tussen               

Rotterdam en Dordrecht de andere gemeenten. Gebleken is dat in Rotterdam de afgelopen             

jaren veel drang bij de politiek is om te scoren en bij de implementatie van beleid                

verandering voort te brengen. Dit om hun achterban niet teleur te stellen maar ook te laten                

zien dat men echt wat voor elkaar krijgt. In Rotterdam vond er een wijziging in het                

winkelprogramma plaats vanuit veiligheidsoogpunt. Ook in Dordrecht wordt er politiek          

gedreven. Ten eerste binnen de Drechtsteden waar wordt gelobbyd en afspraken gemaakt,            

waar het geven en nemen is. Maar binnen Dordrecht is er ook een bestemming gewijzigd               

van een keukenzaak. De reden hiervoor is dat vanuit economisch oogpunt zij deze             

keukenzaak niet kwijt wilde. Hier was de provincie volgens de gemeente Dordrecht niet blij              

mee. Politieke ideeën en ambities in zowel de gemeente Rotterdam als de gemeente             
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Dordrecht werden hier dus doorgevoerd tegen provinciaal beleid in. Politieke keuzes zorgen            

dus voor divergentie in beleid, aangezien zij een ander spoor ingaan dan de provincie heeft               

bedoeld en wat andere gemeenten doen. 

 

5.3 Beantwoording hoofdvraag 
Welke verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid in gemeenten           

bestaan er, en hoe kunnen deze verschillen en overeenkomsten worden verklaard? 

 

In dit onderzoek hangt het type gemeente samen met de mate van regionale samenwerking              

en netwerkgedrag. Deurne als kleinste gemeente kent een hoge mate van regionale            

samenwerking. Ook Dordrecht en Tilburg kennen hun regionale samenwerking. De          

belangrijkste verklaringen voor deze samenwerking is de afstemming die moet worden           

gezocht maar ook het delen van kennis. Dit laatste punt is vooral terug te vinden bij de                 

gemeente Deurne. Zij hebben binnen hun gemeentelijke apparaat een stuk minder           

ambtenaren en ook minder kennis. Daarom hebben zij de kennis nodig van de andere              

gemeenten in de Peel Regio maar ook Metropoolregio Eindhoven. Rotterdam daarentegen           

kent een groot ambtelijk apparaat met veel parate kennis. Zij hebben dus minder noodzaak              

om het buiten de gemeentelijke grenzen te zoeken op het gebied van kennis, maar kennen               

een groot netwerk binnen de gemeentelijke grenzen. Daarnaast vervullen zij een           

bovenregionale functie als stad. Hierdoor is afstemming op het gebied van beleid minder             

noodzakelijk. Het delen van kennis is dus een belangrijke verklaring voor de manier waarop              

het netwerk wordt ingezet bij gemeenten. Er bestaat dus een overeenkomst in het feit dat               

alle gemeenten in grote netwerken werken, en divergentie in de uitwerking. Grote gemeente             

Rotterdam doet dit vooral binnen de gemeentelijke grenzen, kleine gemeenten zoals           

Deurne, Tilburg en Dordrecht werken vooral buiten hun gemeentelijke grenzen in netwerken. 

Een tweede verschil dan zorgt voor divergentie zijn de politieke ideeën en ambities             

binnen de gemeente. Hoge publieke gezagsdragers bij de gemeente Rotterdam hebben het            

advies voor de focus op drie winkelgebieden genegeerd door de afdeling economie. Een             

verklaring hiervoor is de drang om politiek te willen scoren. Zij hebben vier jaar om aan te                 

tonen dat zij verandering kunnen bewerkstelligen en hiermee hun achterban tevreden te            

houden. Door de focus te leggen op drie winkelgebieden zul je snel resultaat zien.              

Middelgrote gemeente Dordrecht deed ook zoiets maar dan op het gebied van            

bestemmingswijzigingen. Zij wijzigde de bestemming van een keukenzaak, wat tegen het           

provinciale beleid in ging. Vanuit economisch oogpunt wilde zij de keukenzaak niet laten             
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vertrekken uit Dordrecht. De mate van politieke ideeën, ambities en drang om te scoren kent               

dus een grote invloed op de implementatie van het retailbeleid en zorgt voor divergentie.  

Een overeenkomst is het type retailer in alle vier de gemeenten. Er moet hier              

onderscheid worden gemaakt tussen winkeliers en ondernemers. De winkelier handelt          

vanuit economisch oogpunt, een ondernemer kent ook zijn inzet voor de omgeving waarin             

georganiseerde belangenbehartiging relevant is. Echter is er wel verschil in hoe retailers            

invloed hebben op de implementatie van het detailhandelsbeleid. In Rotterdam is het            

belangrijk dat een groep retailers als collectief aanklopt en kan het daarbij positief werken              

als zij de media inschakelen. De publieke opinie van de inwoners van Rotterdam is              

belangrijk en ligt gevoelig bij publieke gezagsdragers. In Dordrecht is het voor retailers zaak              

dat zij vooral kennis van zaken hebben om een goed onderbouwd verhaal neer te zetten.               

Hierdoor maken zij grote kans om de implementatie te beïnvloeden. Rotterdam is dus             

gevoelig voor media inzet en collectieve samenwerking, Dordrecht door het hebben van            

kennis. 

 

5.4 Reflectie: hoe verhouden de resultaten zich tot de implementatie literatuur en de             
beleidspraktijk 
4.4.1 Validiteit 

Deze reflectie start met de validiteit. Met de validiteit wil je zorgen dat je verkregen data de                 

juiste zijn om de centrale vraag te beantwoorden (Matthews en Ross, 2010). Het theoretisch              

kader is erg belangrijk geweest bij dit onderzoek. Na de feedback van de tweede lezer is                

ervoor gekozen een operationalisatieschema in de scriptie te verwerken. Hier zijn alle            

belangrijke invloedrijke perspectieven en definities samengevoegd vanuit de literatuur.         

Gestreefd is om de theorie zo veel mogelijk ‘meetbaar’ te maken door middel van een               

uitgebreide omvattende uitleg te geven van de concepten. Achteraf is dit een goede             

methode geweest om meer diepgang te geven aan de analyse. Echter is het voor dit type                

onderzoek lastig om een operationalisatie te doen, wat ik eerder zie bij een kwantitatief              

onderzoek. Het gaat hier namelijk niet om meetbare gegevens maar om bevindingen uit de              

empirie. Verschillen en overeenkomsten uit de empirie en documentanalyse zijn door middel            

van een datamatrix in gespecificeerd en in kaart gebracht. De datamatrix en            

operationalisatie zijn bij de uitwerking van de analyse gebruikt om zo specifiek mogelijk             

verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen en te reflecteren op de literatuur. Tijdens              

de interviews is geprobeerd om als onderzoeker goed door te vragen om ervoor te zorgen               

dat er antwoord wordt gegeven op de vraag die wordt gesteld. Antwoorden die te mager               

onderbouwd waren of niet helder waren verder opnieuw gevraagd of een verdiepende vraag             
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gesteld. Hierdoor was het goed mogelijk de respondent niet af te laten wijken van topics of                

specifieke vragen.  

Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van triangulatie. Hierbij is kwalitatief onderzoek           

plaatsgevonden, maar ook deskresearch (documentanalyse en literatuuronderzoek) waarbij        

de nodige theorie is verzameld en documenten zijn geanalyseerd dat moet zorgen voor             

validiteit van dit onderzoek. Bij de start van dit onderzoek was het erg zoeken naar welke                

theorie toegevoegd moesten worden, maar aan het einde was het heel duidelijk welke             

theorie betreffende beleidsimplementatie wel en niet paste. Zoals eerder al genoemd is er             

heen en weer gependeld tussen de resultaten en de theorie. Dit omdat gedurende het              

kwalitatieve onderzoek bleek dat sommige theorie niet meer relevant was of niet specifiek             

genoeg was uitgewerkt. De documentanalyse gaf statische en feitelijke informatie. Dit was            

puur op thema de juiste stukken bij elkaar brengen. Na het inlezen van de stukken zijn                

overlappende onderwerpen gekozen om de vergelijking uit te voeren. 

Een belangrijke kanttekening van dit onderzoek is de vergelijking van de cases die             

zijn onderzocht. Elke case kent zijn eigen uitwerking omdat de gemeenten en provincie             

werken in een geheel eigen setting. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een               

vergelijkende case study. Dat betekent logischerwijs dat de gemeenten met elkaar op            

hetzelfde moment met elkaar worden vergeleken en dat er is gezocht naar overeenkomsten             

en verklaringen tussen type gemeenten. Echter is een nadeel van deze           

onderzoeksmethodiek, en de validiteit dat data is opgehaald bij de vier gemeenten maar dat              

dit niet exact dezelfde data is verkregen bij de gemeente. Een grote gemeente als              

Rotterdam is een hele andere gemeente dan de gemeente Deurne, door ligging in een              

andere provincie en het inwoneraantal alleen al. Wil men echt iets zeggen over de              

generaliseerbaarheid van de bevindingen, waarmee ik bedoel dat een zelfde soort           

gemeente als Deurne of Rotterdam dezelfde resultaten geeft, dan is vervolgonderzoek nodig            

waar ook met nieuwe variabelen moet worden gewerkt. Hierbij kan het conceptueel model             

worden getoetst in een kwantitatief onderzoek. 

 

5.4.2 Verhouding resultaten op implementatie literatuur 

De theorie, de documentanalyse en de kwalitatieve data samen hebben gezorgd voor een             

enorme hoeveelheid aan data dat is gebundeld in een operationalisatieschema en           

datamatrix. Een eerste resultaat dat niet voldeed aan de verwachting is het netwerk van              

grote en kleine netwerken. De redenatie kwam voort uit een de theorie van Klijn (1996), Klijn                

en Koppenjan (2014), Pressman en Wildavsky (in Hill en Hupe, 2003) en Provan en Kenis               

(2008). Vanuit deze theorie is gesteld dat grote gemeenten werken in een groot netwerk              
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door de betrokkenheid van veel partijen dan kleine gemeenten. Grote gemeenten werken            

immers in een groter gemeentelijk apparaat met veel partijen. In de praktijk en de setting van                

dit onderzoek klopt deze redenatie niet. Kleine gemeenten werken niet per definitie in een              

kleiner netwerk. De verklaring hiervoor is dat zij als kleine gemeente juist met omliggende              

gemeenten en de provincie moeten samenwerken op het gebied van kennisdeling en            

afstemming wat hun netwerk ook groot maakt. Dit resultaat is tegen de verwachting in en               

stroomt niet geheel met wat de theorie zegt. Een tweede resultaat is het opvallende verschil               

tussen de winkelier en de ondernemer. Volgens de theorie van Hoogerwerf en Herweijer             

(2008) spreken van een type retailer. Na de analyse van de resultaten is er duidelijk verschil                

tussen type retailers gemaakt waarbij de ondernemer onder bepaalde eisen zijn invloed uit             

kan oefenen op het detailhandelsbeleid, namelijk door het hebben van de juiste kennis, de              

inzet van de media of goede netwerken met een wethouder. Dit past bij de later               

toegevoegde theorie van Bovens, ‘t Hart en van Twist (2012) die dit ook erkennen. Ook de                

theorie van Matland (1995) komt overeen met dit onderzoek. Medewerking is van partijen is              

nodig om beleid te laten slagen. Sommige partijen hebben de macht om andere partijen te               

forceren of hebben middelen om consensus te vinden. De leegstand is lastig tegen te gaan               

doordat retailer eigenaar zijn van het pand en niet te veel willen zakken met de huur. Zij                 

zullen medewerking moeten verlenen om de leegstand tegen te gaan maar door hun             

weerstand is dit lastig.  

Maar er zijn ook theorieën die na de analyse van de data geen relatie kennen met de                 

mate van verschillen en overeenkomsten bij de implementatie van retailbeleid bij           

gemeenten. Zo heeft de economie en technische ontwikkelingen die Hoogerwerf en           

Herweijer (2008) noemen geen invloed waar wel werd verwacht dat deze invloed zouden             

hebben. De economie is voor retailers natuurlijk een belangrijke pijler voor een goede             

bedrijfsvoering, maar kent bij de implementatie van beleid geen relatie in dit onderzoek.             

Technische ontwikkelingen zijn weinig aan bod gekomen tijdens het kwalitatieve onderzoek.           

Daarnaast komt in de theorie ook het punt doelcongruentie voor. Het gaat hier om het               

conflict dat kan ontstaan zodra doelen niet voldoende zijn uitgewerkt waardoor men zelf             

invulling hieraan gaat geven (Dolbaere en Hammond, 1971). Matland (1995) voegt hieraan            

toe dat een lage mate van ambiguïteit zorgt voor standaardisatie van processen en             

werkprocedures. Dit is niet aan de orde bij de gemeenten die zijn onderzocht. De provincie               

heeft gezorgd voor heldere doelen, maar er is ook genoeg vrijheid om deze doelen zelf in te                 

vullen. Er heeft wel een nuancering plaatsgevonden in de theorie van Provan en Kenis              

(2008). Zij stellen dat organisaties in netwerken proberen hun eigen doelen te behalen.             

Echter bestaan er bij organisaties intern ook verschillende doelstellingen in dit onderzoek,            
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zoals bij de gemeente Rotterdam en gaat het niet alleen om een actor met één doelstelling.                

Omdat dit punt naar mijn mening niet gegrond genoeg was om als factor mee te nemen in                 

het conceptueel model is hier verder geen actie op ondernomen. Vervolgonderzoek is nodig             

om dit nader te verhelderen. 

 

5.4.3 Verhouding resultaten op beleidspraktijk 

In 1.3 is het doel gesteld om inzichtelijk te maken hoe de Kamer van Koophandel retailers                

beter kan helpen bij het uitvoeren van hun beroep in verschillende gemeenten. Een             

aanbeveling voor de KvK gericht op ondernemers is dan voor de hand liggend. Maar toch is                

er ook een aanbeveling ontstaan voor de KvK gericht op gemeenten.  

Ten eerste de aanbeveling gericht op ondernemers. De KvK kan zich als            

kennisorgaan inzetten om ondernemers te adviseren hoe zij zichzelf het beste neer kunnen             

zetten om invloed uit te oefenen op het detailhandelsbeleid en hun belangen en visies over               

te dragen. DIt kan door middel van het hebben van de juiste kennis, maar ook door zich als                  

groep te organiseren en zorgen voor een bestaande samenwerking met retailers onderling.            

Tot slot kan er ook voor worden gekozen om de media in te zetten. De politiek lijkt er, vooral                   

in Rotterdam, gevoelig voor te zijn als zij via de media worden geattendeerd op problemen               

binnen de detailhandel.  

Gericht op gemeenten weten we door dit onderzoek dat retailers in verschillende            

eigenschappen kennen. Er is onderscheid gemaakt tussen winkeliers en ondernemers. Het           

is daarom voor gemeenten van belang het beleid zo af te stemmen dat dit aantrekkelijk is                

voor beide type retailers. Het beleid en de plannen daarvan moeten in lijn liggen met de                

doelgroep. 

 
5.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Na de uitvoering van dit onderzoek zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen. Het gaat               

hier om nieuwe onderwerpen die voortkomen uit dit onderzoek en in vervolgonderzoek de             

aandacht verdienen of zelfs een relatie kennen met de resultaten van dit onderzoek.             

Hieronder zijn twee voorstellen voor vervolgonderzoek beschreven. 

Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of de resultaten te veralgemeniseren zijn.            

Zoals genoemd in 4.4.1 zijn de cases los van elkaar bestudeerd en is gezocht naar               

overeenkomsten en verschillen. Echter is het interessant te onderzoeken of de uitkomsten            

van een grote stad als Rotterdam dezelfde resultaten bij een vergelijkbare stad als Den              

Haag of Amsterdam. Of zijn de uitkomsten van een kleine gemeente als Deurne             

vergelijkbaar met een andere kleine gemeenten in een andere provincie zoals IJsselstein?            
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Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen of hier verbanden liggen. Interessant is om             

dit onderzoek breder uit te zetten in meer provincies. Bepaald kan worden of de resultaten               

overeenkomen met elkaar. 

Een andere aanbeveling na de uitvoering van dit onderzoek is of de resultaten             

hetzelfde zijn bij andere maatschappelijke vraagstukken zoals binnen de zorg of veiligheid.            

Een mogelijke onderzoeksvraag kan zijn: welke verschillen en overeenkomsten bij de           

implementatie van AVG-beleid binnen ziekenhuizen in gemeenten zijn er en hoe kunnen            

verschillen en overeenkomsten worden verklaard? Interessant is te achterhalen of de data            

van dit onderzoek een relatie kennen met bovengenoemd maatschappelijke vraagstukken. 

 

5.6 Reflectie op het onderzoek 
In deze reflectie op het onderzoek wordt gekeken naar wat goed en niet goed ging en wat                 

daarvan is geleerd. Allereerst was ik begonnen met het schrijven van mijn scriptie over een               

heel ander onderwerp, namelijk de reputatie en imago van publieke organisaties. Na een             

paar weken kwamen we tot de veronderstelling dat een soortgelijk onderzoek iets daarvoor             

al eens is uitgevoerd. Hierdoor moest ik heel snel van onderwerp veranderen. Dit zorgde              

voor enige paniek maar al snel lag er een ander mooi onderwerp vast, wat in samenspraak                

met de Kamer van Koophandel, meneer Homburg en mij was gemaakt. Mijn flexibiliteit heeft              

ervoor gezorgd dat ik vrij snel weer bij was. Na de keuze van het nieuwe onderwerp moest ik                  

ook heel snel aan de slag met het werven van respondenten. Dit verliep via de               

accountmanager van de Kamer van Koophandel. Na de eerste contactgegevens en           

interviews kon ik heel gemakkelijk via deze contacten nieuwe respondenten werven. Een            

goede tip als je dit soort onderzoek doet: begin met je interviews, en probeer via je huidige                 

ingangen nieuwe respondenten te werven. Dat hielp voor dit onderzoek erg goed. Zeker             

omdat gemeenten ook vaak goed contact hebben met winkeliersverenigingen of individuele           

retailers. Een punt van aandacht is dat ik tijdens de eerste interviews mijn vragenlijst moest               

aanpassen omdat het niet helemaal goed liep en sommige onderwerpen en thema’s echt             

niet van belang waren. Het is belangrijk dat je een goed lopende vragenlijst hebt die je als                 

leidraad kunt gebruiken tijdens de interviews. Maar het is ook een lijst dat flexibel en               

aanpasbaar moet zijn. Ik was in eerste instantie geneigd om al een vaststaande lijst te               

hebben maar dit is dus gedurende de interviews regelmatig aangepast. Hetzelfde geldt voor             

de theorie. Tijdens het schrijven van de resultaten kwam ik erachter dat een stuk theorie niet                

sterk genoeg was en dat er nog wat aanpassingen nodig waren. Dit is dus aangepast tijdens                

de analyse en het schrijven van de resultaten. Een theoretische oriëntatie is dus niet iets               

vaststaand en kan gedurende het hele onderzoek worden aangepast. Iets wat minder goed             
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ging, en wat ik liever zie als een uitdaging was het uitvoeren van de interviews. De                

respondenten met wie ik sprak waren gespecialiseerd in het detailhandelsbeleid. De inhoud            

van het detailhandelsbeleid is iet wat ik gedurende de interviews steeds meer leerde             

kennen. Van tevoren wist ik ook dat ik niet in zo’n korte tijd alles precies kon weten, maar                  

dat maakte het wel een uitdaging om op een goed niveau met de respondenten te praten.                

Wat uiteraard van belang is en wat ik ook heb gedaan is zo veel mogelijk open vragen                 

stellen en oprecht geïnteresseerd zijn in hoe de dingen gaan bij het detailhandelsbeleid. De              

reacties van de respondenten waren, juist door mijn interesse en enthousiasme, uitgebreid            

maar ook op een respectvolle manier waarop ik het ook begreep. De bereidheid van de               

respondenten om mij te helpen was enorm. Ik ben zelfs een keer de hele markt over                

rondgeleid met aan het einde een patatje. Dat zou ik nooit meer vergeten. Tip voor               

studenten die in september gaan starten. Zorg dat je snel begint met het ophalen van data.                

Je kan echt niet vroeg genoeg beginnen. Ook al heb je je theorie nog niet helemaal op                 

papier staan, je leert altijd van gesprekken met respondenten. Het is heel spannend om de               

eerste interviews te doen, maar als je interesse toont in de respondent en het werk dat hij of                  

zij doet dan krijg je daarvoor een hoop informatie en kennis terug. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. Topiclijst 

 
Opening 

- Voorstellen 

- Toelichting onderzoek (onderwerpen, tijd, opname en transcript) 

 

Afsluiting 

- Bedankt voor het gesprek 

 

Topic Voorbeeldvraag 

Start - Kunt u vertellen in hoe het retailbeleid vanuit de provincie 

Zuid-Holland wordt vertaald naar gemeentelijk 

retailbeleid?  

- Bestaat er verschillen en overeenkomsten tussen het 

provinciale retailbeleid van Zuid-Holland en het 

gemeentelijke retailbeleid van de gemeente X? 

Intro op de invloeden m.b.t. 

conformiteit retailbeleid. 

Welke invloeden of factoren hebben volgens u invloed op het 

conform implementeren van retailbeleid in de gemeente X? 

Omgevingsinvloeden 
- Economisch (meer financiële 

middelen vrijkomen voor 

uitvoering beleid) 

- Technisch (nieuwe 

technische mogelijkheden 

zorgen voor beter uitvoeren 

beleid) 

- Taakomgeving (reacties 

doelgroep; 

opstand/vijandigheid) 

- Politieke invloed 

- In hoeverre hebben invloeden uit de omgeving, denk 

hierbij aan de economie, politiek, techniek en 

taakomgeving, invloed op de implementatie van het 

retailbeleid? 

- Welke invloed heeft jullie politiek leidinggevende op de 

implementatie van het retailbeleid? 

- Welke invloed heeft de provincie op de implementatie 

van het retailbeleid? 

- In hoeverre heeft de centrale overheid invloed op de 

implementatie van het retailbeleid? 
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(verantwoording) 

Netwerkgedrag - Wordt er omtrent het retailbeleid gewerkt in netwerken? 

Zo ja, hoe zit dit netwerk in elkaar? 

- Welke beïnvloeding kent het netwerk op de 

implementatie van het retailbeleid? 

- Welk gedrag wordt er vertoond in het netwerk? 

Verschil oud en nieuw beleid - Heeft een grote of juist kleine verandering meer invloed 

op de implementatie van het retailbeleid? Hoe komt dit? 

 Gebreken in het beleid 
- Doelcongruentie 

- Verdeling van taken 

- Op wat voor manier krijgen jullie het retailbeleid vanuit de 

provincie aangeleverd? 

- Als we heel specifiek kijken naar het inhoudelijke 

retailbeleid dat jullie krijgen aangeleverd van de 

Provincie. Zou u kunnen vertellen in hoeverre de inhoud 

van het beleid invloed heeft op de conformiteit van 

beleidsimplementatie? 

- Zijn de beleidsdoelen duidelijk, accuraat en consistent 

vastgesteld? 

- Zijn er nog meer inhoudelijke factoren van invloed op de 

conformiteit van de implementatie van het retailbeleid? 

Communicatie - Hoe verlopen de communicatiestromen tussen de 

gemeente en de provincie omtrent het conform 

implementeren van het retailbeleid? (extern) 

- Hoe verlopen de communicatiestromen binnen de 

gemeente omtrent het conform implementeren van het 

retailbeleid? (intern) 

- Speelt communicatie een rol bij de conformiteit van de 

implementatie van het retailbeleid? 

- Is deze communicatie consistentie en nauwkeurig? 

Absorptievermogen - Uitleg absorptievermogen 

- Hoe ervaart u de factor kennis en capaciteit in relatie tot 

de implementatie van het retailbeleid en de conformiteit 

daarvan? (kunnen) 
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- Hoe ervaart u de factor informatievoorziening in relatie 

tot de implementatie van het retailbeleid en de 

conformiteit daarvan? (weten) 

- Hoe ervaart u draagvlak en bereidheid in relatie tot de 

implementatie van het retailbeleid en de conformiteit 

daarvan? (willen) 

Beleidsvrijheid - Heeft volgens u beleidsvrijheid invloed op de 

implementatie van het retailbeleid? Zo ja, op wat voor 

manier? 

Ambitieuze doelen - Zijn de doelen die zijn opgesteld in het retailbeleid 

haalbaar?  

- Hoe hebben de gestelde doelen invloed op het conform 

implementeren van het beleid?  
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Bijlage 2. Geïnterviewde personen 
 

Naam Organisatie Contact 

1. Niek de Wit Gemeente Dordrecht: Senior 

beleidsmedewerker Economie 

 nl.de.wit@dordrecht.nl 

2. Evert Jan 

Kleine 

Gemeente Rotterdam: 

Beleidsadviseur retail 

ej.kleine@rotterdam.nl 

3. Paul van 

Delft 

Gemeente Tilburg: 

Beleidsmedewerker Afdeling 

Economie en Arbeidsmarkt 

paul.van.delft@tilburg.nl 

4. Reineke de 

Vries 

Gemeente Dordrecht: Senior 

Accountmanager 

REAJ.de.Vries@dordrecht.nl 

5. John Stoel Gemeente Dordrecht: Voorzitter 

centrale vereniging van de 

ambulante handel, afdeling 

Dordrecht en (deels) eigenaar van 

de frietkraam op de markt van 

Dordrecht 

j.stoel8@upcmail.nl 

6. Glenn 

Laarman 

Gemeente Dordrecht: Vice-voorzitter 

centrale vereniging van de 

ambulante handel, afdeling 

Dordrecht en eigenaar van de 

notenkraam op de markt van 

Dordrecht 

j.stoel8@upcmail.nl 

7. Karin van 

Vliet 

Gemeente Deurne: 

Beleidsmedewerker Economie 

K.vanVliet@deurne.nl 

8. Peter 

Thijssen 

Gemeente Deurne: 

Centrummanager gemeente Deurne 

en mede-oprichter Retail Platform 

Brabant 

cm@cmdeurne.nl 
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9. Wick Evers Gemeente Tilburg: Voorzitter 

winkeliersvereniging Westermarkt en 

eigenaar van 3 Blokker filialen 

w.l.evers@ziggo.nl 

10. Dorine 

Kersten 

Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke 

Plannen afdeling Ruimte 

dorine.kersten@tilburg.nl 

11. Dave 

Mayenburg 

Gemeente Rotterdam: 

Stadsontwikkeling 

ds.mayenburg@Rotterdam.nl 
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Bijlage 3. Analyse interviews 
 

Datamatrix Gemeente Dordrecht 

  

Conformiteit 
beleidsimplementatie 

R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Liggen redelijk op één lijn met wat de provincie wilt. 

- Wat betreft afhaalmogelijkheden en transacties op bedrijventerreinen       

ligt Dordrecht helemaal op een lijnen met de provincie 

- Zegt dat er niet een specifiek detailhandelsbeleid is, maar hebben een           

actief programma op de binnenstad 

- Geeft als voorbeeld als ‘overeenkomst’ dat zij net zoals de provincie ook            

geen BCC op de woonboulevard willen. Als daar namelijk een BCC           

komt, dan mis je de consument in de binnenstad. Zijn er dus zelf ook              

wel sturend in 

- Overeenkomst is dat zowel provincie als gemeente inzetten op         

concentratie van het winkelapparaat en tegen grootschalige uitbreiding        

zijn 

- Specifieke gevallen lastig te beoordelen door gemeente, waar ligt de          

grens wat wel en niet mag? 

- Binnen de hoofdlijnen van het detailhandelsbeleid kan de gemeente         

best eigen invulling geven 

- Werken soms ook wel eens met een kruimelregeling. Soms zou je dan            

met bepaalde middelen toch een uitzondering organiseren 

- Leggen het accent op de binnenstad en geen uitbreiding van nieuwe           

winkelcentra 

- Wil je toch uitbreiden zul je daar draagvlak voor moeten hebben 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Volgens R4 wordt het provinciale beleid natuurlijk wel meegenomen in          

het gemeentelijk beleid maar er wordt ook regionaal met partijen          

overlegd over de implementatie van het beleid 

- De PDV locaties zijn wel de onderwerpen waar de provincie anders in            

staat dan de gemeente. De provincie Zuid-Holland is vrij strikt in het            

toestaan van PDV locaties buiten bestaande winkelcentra. Daarnaast        

zijn er allerlei marktontwikkelingen die daar niet op zijn ingesteld. De           
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aanvragen die de gemeente Dordrecht binnenkrijgt moeten weer        

worden voorgelegd aan de provincie. 

- De gemeente Dordrecht houdt zich in principe aan de voorwaarden van           

de provincie.  

X1: Rol van de provincie R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 
- De provincie Zuid-Holland is vrij scherp in de regels. 

- Het is een restrictieve provincie (noemt dit meerdere malen!). 

- De verordening van de provincie staat de regels in. Daar moet de            

gemeente Dordrecht hun bestemmingsplannen opmaken betreft      

detailhandel. 

- Zegt ook dat de druk van de provincie groot is wat betreft de             

detailhandelsfunctie op bedrijventerreinen 

- Provincie vraag altijd om onderbouwing 

- Provincie lijkt een flinke vinger in de pap te hebben wat betreft            

besluitvorming (ook stukje handhaving) 

- Handhaving van de regels en naleving is aan de gemeente zelf. 

- Provincie is er zwaar tegen dat de Decathlon zich zou vestigen.           

Provincie heeft daar tegen geageerd. 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Als de gemeente Dordrecht een aanvraag krijgt waarbij ze af moeten           

wijken van het provinciaal beleid dan moeten ze daarmee naar de           

provincie, waarbij een heel traject wordt gelopen. 

- Alles wat de provincie wijzigt, heeft invloed op de gemeente Dordrecht.           

Maar als de gemeente Dordrecht zelf wil gaan herontwikkelen (vb.          

nieuw stadion), dan moet daar toch altijd in gesprek worden gegaan met            

de provincie.  

- De provincie ziet natuurlijk ook de ontwikkelingen in andere steden          

binnen de provincie. Dat zou invloed kunnen hebben op de houding           

t.o.v. alle gemeenten. Dus als ze iets op de ene plek toestaan, dan             

moeten ze dat ook op een andere plek doen. 
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R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- Supermarkten mag je van de provincie niet overal neerzetten. 

- ‘Ja en de provincie is natuurlijk wat betreft eh detailhandel vrij strikt.’ 

- ‘Ja, Zuid-Holland is heel erg streng daarin dus detailhandel op          

industriegebied of industrieterreinen is niet toegestaan. In Rotterdam        

nemen ze er nog wel eens een loopje mee. Rotterdam kleedt het            

gewoon handig in.’ 

- Dringen erop aan dat de provincie zo strikt blijft zoals het nu gaat 

X2: Trends en   

ontwikkelingen 

R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Nieuwe horeca ontwikkelingen met mengvormen 

- Mengvormen (kruimelgevallen) moeilijk in beleid te vatten, zijn        

specifieke gevallen 

- Snelle ontwikkelingen zoals het internet en wat daar bij komt kijken.           

Daar is geen beleid tegenaan te zetten en kan de provincie ook niet             

tegenop werken met regels 

- Meegaan met de trends, is erg belangrijk en mag je je ogen niet voor              

sluiten 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Zodra beleid wordt vastgesteld komt er weer een nieuwe ontwikkeling.          

Zo ben je constant bezig met die uitzonderingen en die passen binnen            

het reguliere beleid. Er wordt constant dan een afweging gemaakt          

tussen het eigen detailhandelsbeleid en provinciaal beleid. Die liggen in          

principe op een lijn, maar er spelen wel weer verschillende belangen 

 
R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- Technologische ontwikkelingen: pick-up points wordt nu over gesproken  

X3: Politieke invloed R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Er wordt politiek gedreven tussen de Drechtsteden om dingen voor          

elkaar te krijgen (lobbyen) 
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R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Politieke invloeden leveren relatief weinig problemen op. De laatste         

colleges van de gemeente Dordrecht gingen altijd wel mee met het           

provinciaal beleid en het doorzetten daarvan in het gemeentelijk beleid.          

Interessanter wordt het als er uitzonderingen moeten komen op het          

beleid. Dit wordt dan vaak een bestuurlijke of politieke beslissing. 

 
R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- In het binnenstadsoverleg zitten ook twee wethouders: Wethouder        

Economische Zaken en de Wethouder Binnenstad 

- Europese wetgeving: schaarste vergunningen waar de rechter mee        

akkoord is gegaan (standplaatsen van marktplaatsen) 

 
R6: Gemeente Dordrecht: Vice-voorzitter centrale vereniging van de        
ambulante handel, afdeling Dordrecht en eigenaar van de notenkraam op          
de markt van Dordrecht 

- Als er bijvoorbeeld een nieuwe partij komt die de markt wil inkrimpen of             

verplaatsen, dan heeft dat een grote invloed. ‘Dan is heel de binnenstad            

in spanning’. Die spanningen zijn wel steeds meer gekomen de laatste           

jaren 

X4: Netwerk en partijen /      

invloed op  

detailhandelsbeleid 

 

 R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

Rol van (commercieel) vastgoed eigenaren 

- Vastgoedeigenaren hebben invloed omdat wij strategisch leegstand       

kunnen vasthouden. Ze wachten dat totdat er een goede huurder is. Dit            

is natuurlijk tegenstrijdig met het beleid die zo min mogelijk leegstand in            

de stad wilt 

- Zijn bepalend doordat zij o.a. de huurprijzen bepalen. Er zijn wel 300            

verschillende eigenaren, dat is heel lastig. Die kunnen heel duidelijk          

brancheren door zelf te kiezen wie er mag huren en voor welk bedrag 
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- Federatie winkelcentra, Dordts ondernemersverenigingen, dus mogen      

allemaal wat van het beleid vinden en advies op geven. Het college            

besluit uiteindelijk. Doel hiervan is om draagvlak te vinden 

- Dordrecht heeft een platform, binnenstadsplatform waarin verschillende       

partijen zitten zoals Koninklijke horeca Nederland etc. Hij stelt dat die           

partijen ook belangrijk worden en bepalend van hoe de binnenstad vorm           

krijgt 

- Rol van Regina economisch advies Zuid-Holland zuid 

- Plan juristen die bekijken of iets binnen een bestemmingsplan past 

- Accountmanagers vanuit de economie en ondernemers helpen 

- Deze partijen weken ook vanuit hun eigen insteek, referentie en wat ze            

mee hebben genomen van thuis, hoe ze in de wereld staan. Het            

verschilt per partij hoe het project uitpakt 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- De vertaling van het beleid is een proces om alle partijen aan de tafel te               

krijgen. Meestal zijn daar ondernemersverenigingen bij die een grote         

groep ondernemers vertegenwoordigen. 

- Daarnaast is er ook een Drechtsteden samenwerkingsverband, een        

regionale samenwerking waar naast de Drechtsteden Dordrecht ook        

onderdeel van is 

- Ondernemersverenigingen hebben een regulier overleg met de       

wethouder 

- De adviesraad wordt voorgezeten door de wethouder 

- Werkt positief dat de wethouder betrokken is, hij kan informatie ophalen           

en belangen in kaart brengen 

- Draagvlak is heel belangrijk voor de gemeente in het proces. Geeft weer            

draagvlak in de volgende stappen van het proces 

- De verschillende partijen geven eigenlijk invulling aan het beleid van de           

gemeente dordrecht. Zij maken deel uit van het beleid en mogen           

adviseren in de uitvoering daarvan. Ligt soms ook lastig, omdat zij niet            

altijd de juiste kennis hebben en zoeken naar handvatten van de           

gemeente waarop zij kunnen adviseren. 
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R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- Bestuur centrale vereniging van de ambulante handel kijkt naar         

toekomst; Europese wetgeving, gemeentelijke wetgeving.  

- Binnen bestuur wordt kennis met elkaar gedeeld 

- Contact met de gemeente is goed in Dordrecht. Contact met          

buurgemeenten is ook goed. Ze hoeven maar te bellen 

- Er is een gemeentelijk samenwerking tussen de Drechtsteden 

- Adviesraad van detailhandel zit R5 en R6 in. Adviseren college, samen           

met winkeliers, horeca etc. 

- Marktadviescommissie adviseert college ook op het gebied van        

bijvoorbeeld een verordening die moet worden aangepast of niet. Als ze           

niet luisteren naar het advies krijgen ze ‘een trap onder hun kont’. Zij             

vinden dat als je een commissie inschakelt je een advies eigenlijk niet            

kan negeren, dan moet er een goede onderbouwing zijn 

- Vastgoedeigenaren: de adviesraad proberen vastgoedeigenaren ervan      

te overtuigen dat zij hun panden opknappen of huren verlagen om           

leegstand te voorkomen 

- Binnenstadsoverleg: convenant opgesteld waar ze naartoe willen in de         

toekomst 

- Gemeente: Er bestaat een hoge doorloop van personen bij de          

gemeente, waardoor kennis ook verdwijnt. Als er een ambtenaar zit die           

net alles onder de knie heeft gaat hij alweer weg, dat is lastig. R5 zegt               

dat ze die nieuwe wethouders en andere ambtenaren steeds weer          

opnieuw moeten opvoeden 

Rol van de ondernemers 

- Er bestaat een hoge betrokkenheid en er wordt veel gelobbyd. In dit            

geval is de markt een belangrijke activiteit in de stad, wat de gemeente             

zich wel beseft 

- Binnen binnenstadsoverleg wordt geprobeerd vastgoedeigenaren te      

betrekken en over te halen dat ze de panden niet leeg moeten laten             

staan. ‘Dat is voor het totaalplaatje niet gezond’, soms ‘masseren.. en af            

en toe eens trappen’ 
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- De ondernemers die niet goed zijn vertegenwoordigd hebben dat aan          

zichzelf te danken. Je moet namelijk ergens lid van zijn 

- Hoe hoger de betrokkenheid is van de ondernemers, hoe meer invloed           

ze kunnen uitoefenen, tot aan de provincie aan toe. Echter moet je wel             

kennis van zaken hebben, dat is heel belangrijk 

- Voor een detailhandelsbestemming wordt ook toestemming gevraagd of        

zij daar mee akkoord gaan (V&D gebouw) 

- Bevlogenheid en directheid van de mensen is belangrijk 

 
R6: Gemeente Dordrecht: Vice-voorzitter centrale vereniging van de        
ambulante handel, afdeling Dordrecht en eigenaar van de notenkraam op          
de markt van Dordrecht 

- Met vastgoedeigenaren wordt geprobeerd samen te werken. ‘Dat een         

kleine ondernemer ergens weggaat, dat de 2 panden vrijkomen, dat          

daar een grote onderneming komt.’ 

- Gemeente: Hoge doorloop van ambtenaren, en kennis en        

deskundigheid verdwijnt daarmee ook 

Rol van de ondernemers 

- Vanuit het bestuur is er een hele nieuwe marktverordening geschreven.          

Die is ook door een hoop andere gemeenten aangenomen 

X5: Beleidsvrijheid R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Vanuit eigen perspectief (econoom) zie ik in bepaalde formules veel          

perspectief 

- Beleidsvrijheid van anderen: vaak ben je afhankelijk bij welke         

ambtenaar je terechtkomt. Zijn normen en waarden, maar ook hoe hij er            

in staat is van groot belang. 

- Als het gewaarborgd kan worden, dan is R1 er voor om dingen mogelijk             

te maken 

- De een kan het precies volgens de wet doen, de ander kan het toch iets               

ruimer zien 

- Binnen de gemeente oms het doel centraal stellen. Iedereen werkt          

vanuit eigenbelang en eigen expertise waardoor soms een project niet          

van de grond komt 
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- Bepaalde projecten worden door de regels niet goedgekeurd. Dat kan          

hij ook niet aan de gemeenteraad verkopen. Dan wijzigt hij de           

bestemming van de organisatie met voorwaarden zodat ze zich alsnog          

kunnen vestigen 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- In principe voer je uit wat er is vastgesteld in het beleid. Maar als iets               

niet direct kan volgens het beleid kan R4 uitzoeken of het toch kan. Je              

voert gewoon het beleid uit. Maar het wordt niet persoonlijk.. 

 
R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- Als je buiten de beleidskaders wilt, dan moet je dit binnen het reglement             

proberen te doen. Voor hun als marktkoopman is het ‘eigen’ om buiten            

de lijntjes te kleuren. En als buiten de lijntjes kleuren een beter resultaat             

oplevert voor het geheel, dan moet je zorgen dat de lijnen worden            

verlegd. Dus allemaal beter worden binnen de lijntjes 

X6: Communicatie R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Communicatiestromen lopen ambtelijk 

- Veel schakels betrokken: ruimtelijke ordening en provincie, en met de          

EZ collega van de provincie. Vaak wel 1 op 1 contact. Informeer je bij de               

provincie, dan moet daar goede argumentatie voor een project zijn. Je           

moet voor uitbreiding etc. toch wel naar de provincie toe 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Communicatie met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen zijn vooral      

gesprekken. Een avond waarbij al die partijen zijn uitgenodigd waarop          

gereageerd kan worden. Ze kunnen ook worden uitgenodigd bij         

raadsvergaderingen van de Drechtsteden raad. Als ze een mogelijkheid         

zien om de partijen bij elkaar te zien dan doen ze dat. 

- Een noot die R4 aangeeft is dat het soms lastig te bepalen is in              

hoeverre de vertegenwoordigers echt de ondernemers      
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vertegenwoordigers. Je ziet aan tafel met een bestuurslid en het is voor            

hun soms ook lastig te zeggen ‘namens alle retailers’... 

- Het is bijna onmogelijk om alle individuele belangen te         

vertegenwoordigen. Maar wat wel opvallend is dat dat het tegen het           

belang in gaat van een individueel belang, dan kunnen ze nog wel eens             

klagen 

- Er bestaat ook een adviesraad in Dordrecht. Een apart adviesorgaan          

voor de detailhandel. Zij adviseren het college over detailhandel         

ontwikkelen. In die adviesraad zitten voorzitters of vertegenwoordigers        

van verschillende ondernemersverenigingen. 

 
R5: Gemeente Dordrecht: Voorzitter centrale vereniging van de ambulante         
handel, afdeling Dordrecht en (deels) eigenaar van de frietkraam op de           
markt van Dordrecht 

- Vergaderingen met de gemeente zijn heel open en er zijn geen           

geheimen. Het vertrouwen is nog nooit geschaad 

- Korte lijnen met de wethouder. Als ze willen kunnen ze binnen 2 dagen             

een afspraak met de wethouder hebben 

X7: Doelstellingen R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Provincie stelt heldere doelstellingen. Provinciaal beleid is dusdanig        

opgezet dat het om het bestaan, behouden en versterken gaat 

X8: Hiërarchie in   

organisatie 

R1: Gemeente Dordrecht: Senior beleidsmedewerker Economie 

- Verantwoordelijkheden liggen bij de gemeente Dordrecht vrij laag, een         

platte organisatie en dicht op het bestuur 

- De wethouder is heel benaderbaar 

 
R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 

- Geen echte hiërarchie, werken in opgaven. Werken vooral samen,         

tussen de vakafdelingen. En ook richting het bestuur is het heel           

laagdrempelig 

X9: Economische invloed R4: Gemeente Dordrecht: Senior Accountmanager 
- Zodra het in Dordrecht op economisch vlak minder goed gaat merken           

de ondernemers dat als eerst. Ze worden dan erg protectionistisch, en           
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dat merk je dan weer in de adviezen, die in ieder geval de adviesraad              

weer krijgt. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat de detailhandel meters          

terug moeten worden gedrongen. 
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Datamatrix Gemeente Rotterdam 

 

Conformiteit 
beleidsimplementatie 

R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- Wij (gemeente Rotterdam) vertalen niet per se het provinciale beleid          

naar gemeentelijk beleid. We hadden los van het provinciaal beleid ook           

een gemeentelijk beleid al in 2013 hadden we het eerste          

detailhandelsbeleid. Waarin we zelf ook een keuze hebben gemaakt         

van wat zijn nou de winkelgebieden, en hoe gaan we daarmee om. 

- Maar we (gemeente rotterdam) hebben natuurlijk 70 winkelgebieden in         

de stad. Het provinciale beleid gaat niet over al die 70 winkelgebieden.            

Dus grotendeels zie je dat eh de keuzes die wij maken op stadsniveau             

ook passen in dat provinciale beleid, dus inderdaad provincie zegt de           

binnenstad van Rotterdam is een bovenregionaal centrum. 

- Er zit verschil tussen de gemeente Rotterdam en de provincie          

Zuid-Holland, in die zin dat: Provincie zegt van nou er zijn te veel             

meters, en dus je moet reduceren. Ehm los van dat wij het er misschien              

best wel mee eens zijn dat je op termijn minder winkelmeters nodig            

hebben denk ik dat je een eh, dat je in het stedelijk beleid is die minder                

hard te geformuleerd is. Ze zeggen wel van wij willen die concentratie in             

de winkelgebieden, we willen sterke winkelgebieden die       

toekomstbestendig zijn. 

- Voorbeeld overeenstemming provincie Zuid-Holland en gemeente      

Rotterdam: Maar ook bijvoorbeeld een mooie discussie ook gehad over          

de binnenstad waar we heel veel gemengde bestemmingen hebben         

waarvan wij zeiden van ja tuurlijk hoeven daar niet 10.000 meter           

detailhandel bij te komen. Maar je wil wel de ruimte dat je om die              

concentratie te bevorderen dat dat er wel mogelijkheden blijven. En dat           

is een beetje eh het zoeken en elkaar wel in gevonden. Dat de provincie              

dat zelf ook al zag van ja weet je daar moet je in een grote binnenstad                

misschien iets anders mee omgaan dan in een klein dorpscentrum. Dus           

ik merk wel dat tot steeds beter gaat maar het is natuurlijk heel moeilijk              

wat dan precies is. 

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 92 



 

X1: Rol van de provincie R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- Positie en rolopvatting bij de positie van provincie, regio en gemeente is            

lastig. 

- Volgens R2 zoekt de provincie al een tijdje naar wat precies hun rol is in               

bepaalde vraagstukken 

- Provincie Zuid-Holland heeft een duidelijk rol wat betreft        

bestemmingsplannen. Daar geven zij de laatste klap op! 

- De provincie Zuid-Holland zegt dat de gemeente Rotterdam weet wat er           

op het gebied van retail in de stad gebeurd. Dus dat zij weten wat goed               

zou zijn voor de stad. Maar dat schuurt wel eens.. 

- Ehm maar dat gebeurt wel met provinciale verordeningen is natuurlijk          

een voorbeeld waar ook vanuit de gemeente en vanuit de MRDH           

gewoon verschillende punten aangeven van nou eh wij denken dat het           

goed zou zijn om hier minder aandacht, daar meer aandacht aan te            

geven. Dus dat is dat is een hele inspraakproces wat ook bij provincie             

wel is ehm waarin we wel eerst de concept stukken toegestuurd krijgen            

en daar iets van kunnen vinden. En wat er dan mee gedaan wordt ja dat               

is een tweede. 

X2: Politieke invloed R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- Politieke invloed is belangrijk. Ehm nou kijk uiteindelijk is politieke          

context bepaalt natuurlijk ontzettend hoe het geïmplementeerd wordt.        

Ehm we hebben de afgelopen 4 jaar een college gehad wat aan de             

voorkant zei we gaan inzetten om 3 straten te verbeteren. En dat zie je              

vaak, dat colleges daarvoor kiezen omdat je dan een afgebakend          

gebied hebt. Dan kun je aangeven na 4 jaar was het resultaat is             

geweest. Terwijl als ik vanuit beleidsadviseur naar kijkt dan zou ik liever            

generieke maatregelen hebben voor dat geld die in heel de stad ingezet            

kunnen worden om die winkel structuur te verbeteren, dan dat we op 3             

plekjes aan slag. En daarmee is het een niet fout ten opzichte van het              

ander. Want ik begrijp heel goed dat je het soms goed kan zijn om voor               

specifieke locaties te kiezen. Eh maar daar bepaald inderdaad de          

politieke keuze heel erg wat de uitwerking van je beleid wordt. Ehm en             

dat dat is provinciaal hetzelfde. Maar zeker gemeentelijk zie je dat. Dus            

ja met een nieuw college ga je weer opnieuw kijken naar waar gaat de              
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prioriteit naar uit, wat adviseren wij, en dan ja dan kan het zijn dat je               

inderdaad naar meer generieke maatregelen die overal ingezet kunnen         

worden. Of dat er weer voor een aantal gebieden gekozen wordt. 

- Maar de beleidsuitvoering daar zit er al echt een keuzemoment in. Want            

dat is ook waar gescoord kan worden. Eh en dan is het ja ga je voor de                 

korte of lange termijn? En dan is het het nadeel van de politiek dat je               

voor 4 jaar gekozen ben en dat daarna de verkiezingen komen en dan             

wil je resultaten laat zien. 

 

R11: Gemeente Rotterdam: Stadsontwikkeling 
- De invloed van de politiek op het beleid is natuurlijk erg groot. In het              

nieuwe beleid stond nu hard op papier dat bepaalde gebieden geen           

toekomst meer hebben. Het college heeft ook gezegd dat de focus ligt            

op 3 gebieden. De afdeling economie heeft hier negatief op geadviseerd           

maar dat advies is in de wind geslagen. De reden achter het politieke             

besluit zou kunnen zijn dat men in die 4 jaar wel ‘lintjes wilt knippen’ en               

een verandering plaats wil laten vinden. 

 X3: Netwerk en partijen 

 

R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- De Gemeente Rotterdam geeft aan dat de markt een hele belangrijke           

partij is om de winkels te laten functioneren. De ondernemers zorgen           

voor de klanten. 

- Samenwerking tussen gemeente Rotterdam en verschillende partijen.       

ze hebben convenanten met kantoor ontwikkelaars en beleggers om         

winkels en kantoren te transformeren. Hierdoor ontstaat een netwerk         

dat wordt opgebouwd. Het wordt lastig zodra er veel eigenaren zijn met            

meerdere pandjes 

- Rol vastgoedeigenaar: uiteindelijk bepaald de eigenaar of en aan wie hij           

het verhuurt. Ze kunnen het langer leeg laten staan totdat ze een goede             

huurder hebben. Zij hebben een grote sleutel in handen 

- Ondernemers ook zelf aan zet wat er gebeurd met de ruimtes. Daar            

wordt weinig op gestuurd zegt de gemeente Rotterdam.        

Winkeliersverenigingen zijn dus heel belangrijk voor het slagen van een          

winkelgebied. Worden ze wel mee geholpen: bedrijfcontact       

functionarissen en BIZ. 
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- Winkeliers zijn ook een belangrijke partij voor de beleidsvorming. Hoe          

functioneren zijn, hoe functioneert het winkelgebied en dat proberen te          

vertalen naar beleid 

- Adviescommissie detailhandel is de schakel tussen de gemeente en de          

provincie Zuid-Holland. Daar kan een adviesaanvraag heen worden        

gestuurd waarbij zij een advies geven. Dat advies moet vervolgens mee           

worden gestuurd naar de provincie. Heeft voordelen: meerdere mensen         

uit vakgebied werpen er een blik op. Nadeel is dat er een extra advies              

laag tussen zit, dus nog aan adviesronde naast hun regionale          

advisering. 

- Veel partijen kun je erbij halen. Maar volgens R2 kun je niet alle             

meningen meenemen in het beleid. Dat geldt ook voor de provincie met            

veel gemeenten moeten werken 

 

R11: Gemeente Rotterdam: Stadsontwikkeling 
- De bedrijfs- contact functionarissen zijn de schakel tussen de         

ondernemers en de gemeente. Zijn het eerste aanspreekpunt. Zij         

vangen dus in de winkelgebieden op wat er nou precies gaande is. 

- Invloed van marktpartijen is groot op uitvoeringsprogramma. Maar er         

moet wel betrokkenheid zijn van die partijen. Gemeente nodigt hun uit           

op bijeenkomsten en enquêtes etc maar dan moeten ze er wel naartoe            

komen om hun stem te laten horen 

- Winkelgebieden die het moeilijker hebben zoeken meer contact met de          

gemeente. Maar het is ook een kwestie van tijd en prioriteit,           

ondernemers moeten tijd maken om met de gemeente in gesprek te           

gaan 

- Er bestaat een uitvoeringsprogramma, maar sommige partijen oefenen        

invloed uit door bijvoorbeeld naar de pers te stappen of het direct via de              

wethouder te spelen. Hierdoor heeft de gemeente ook dingen gedaan          

die niet in het uitvoeringsprogramma stonden maar door eigen initiatief          

van ondernemers is dit wel gedaan 

- Als niet 1 ondernemer aanklopt maar een collectief dan is het een teken             

dat een winkelgebied de goede kant op gaat. Ook al staat er in de              

detailhandelsnota dat er geen toekomst voor dit gebied is. Maar als zij            

als collectief opstaan, dan zal de gemeente daar toch anders in staan.            
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LET OP: dit is volgens R11 nog nooit gebeurd. De politiek hecht            

namelijk ook meer waarde aan een gezamenlijke stem. Daarnaast ziet          

R11 inhoudelijk dit als een teken dat ondernemers gaan samenwerken,          

wat voor de gemeente aantrekkelijker is om aan te haken om samen            

wat voor elkaar te krijgen 

- Betrokkenheid van ondernemers/winkeliers: zegt dat veel winkeliers de        

deur openen, achter de kassa gaan staan, en de deur weer sluiten aan             

het einde van de dag. Spelen niet in op ontwikkelingen om hun heen. 

- Invloed van bijvoorbeeld eigenaren van panden. Als zij niet mee willen           

in het beleid om bijvoorbeeld de panden op te knappen of van            

bestemming te laten veranderen dan ‘blijft het ellende’  

- Er is veel verschil in perceptie in transformatiegebieden. Partijen         

hebben een verschillende perceptie in toekomstperspectief met de        

gemeente, denken dat het nog wel goed komt met het gebied maar daar             

denkt de gemeente anders over 

X4: Beleidsvrijheid R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- De gemeente Rotterdam geeft aan dat het detailhandelsbeleid is         

vastgesteld door de raad. De kaders staan dus vast. Maar hoe je er             

komt dat is ook aan de samenwerking met marktpartijen 

- Maar er is wel beleidsvrijheid. Beleid is vastgesteld maar binnen de           

kaders probeer je wel te opereren 

 

R11: Gemeente Rotterdam: Stadsontwikkeling 
- Heeft de vrijheid om bepaalde problemen aan te kaarten op de afdeling.            

Hij spart hiermee met Evert Jan. Hebben we al beleid voor problemen in             

de praktijk, en kunnen we daar iets mee? 

X5: Communicatie R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- Contact tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam is          

voor een deel ook 1 op 1 contact met beleidsadviseurs die bij de             

provincie werken 

X6: Invulling gemeente R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
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- Gemeente Rotterdam weet heel goed zelf wat het beste is voor de            

gebieden. Zoals ze zelf zeggen: wat je winkelgebieden zijn, wat je           

ambities daarmee zijn, dat stel je als stad zelf vast 

- Wel randvoorwaarden scheppen om samen met de ondernemers en         

vastgoedeigenaren optimaal te kunnen functioneren. 

- Gemeente Rotterdam probeert het zo min mogelijk politiek te maken en           

te sturen naar een inhoudelijke discussie 

- Gemeente Rotterdam heeft binnen de organisatie een directeur die de          

opdrachtgever is van een bepaalde beleidsontwikkeling. Dan bestaan er         

ook nog verschillende beleidscommissies(14). Dan bekleed het college        

nog een rol en de gemeenteraad. In dat gehele proces zit daartussen            

weer allerlei inspraakmomenten die via de gebiedscommissie       

ondernemers/belangenorganisaties hebben ondervraagd naar    

opmerkingen etc. 

- De vrijheid die de gemeente Rotterdam krijgt (staat in het          

detailhandelsbeleid) is een gewenningsproces. De discussies zijn       

soepeler geworden maar het blijft heel erg zoeken naar het soort           

vrijheid dat ze krijgen. uiteindelijk wil de provincie ook samen zorgen           

voor een betere structuur voor de retail 

 

R11: Gemeente Rotterdam: Stadsontwikkeling 
- De gemeente Rotterdam maakt geen beleid voor iets wat in 1           

winkelgebied speelt, maar voor iets wat breder aan de orde is in de stad 

- Hoeveel moeite doen ondernemers voor betrokkenheid… de gemeente        

gaat niet alle ondernemers af om te vragen wat ze ervan vinden,            

daarvoor zijn het er te veel 

- In principe doet de gemeente niet afwijken van het beleid dat het in strijd              

is met eigen beleid. Maar hij zegt ook dat detailhandel een           

momentopname is, en dat als de markt zich anders ontwikkelt het beleid            

herzien kan worden 

- Afwijking van het beleid: schiedamseweg. Hier is afgeweken van het          

beleid vanwege veiligheidsredenen. Het was essentieel dat op de         

winkelstraat inzet werd gepleegd, maar dit werd ondersteunt door de          

afdeling veiligheid. Het gaat dus niet alleen om wat ondernemers          

zeggen, maar ook andere beleidsvelden hebben invloed 
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X7: Draagvlak R2: Gemeente Rotterdam: Beleidsadviseur retail 
- En dat is heel erg een proces van: gesprek, draagvlak zoeken onder            

eigenaren bewegen, om eh ja om te transformeren, om de          

mogelijkheden te onderzoeken. Eh dus dat zit niet in de harde kant in             

die zin dat wij een zak geld hebben en gaan strooien van jongens ga              

aan de slag. Maar heel erg vanuit de netwerken proberen te zorgen dat             

men aan de slag gaat. En daar ja dat is dus vooral een capaciteit in               

uren die er wel is en ja dat is met elk programma kun je natuurlijk 

- Het draagvlak onder alle partijen wordt behaald doordat er een          

algemeen besef heerst over de detailhandel in de stad. Je moet           

meegaan en je kan niet achterblijven in wat je vroeger deed. 

X8: Economische invloed R11: Gemeente Rotterdam: Stadsontwikkeling 
- Toen het economisch slecht ging kwamen er veel vragen uit de politiek            

wat ze gingen doen met de winkelleegstand. Er is volgens R11 groot            

verschil als het economisch goed of slecht gaat. Vanuit de politiek en            

ondernemers wordt minder gelobbyd als het economisch goed gaat 

- Als het economisch goed gaat, dan focussen ondernemers zich veel op           

hun eigen zaak 

 

 

  

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 98 



 

Datamatrix Gemeente Tilburg 

  

Conformiteit 
beleidsimplementatie 

R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben periodiek         

overleg. Soms verstuurt de provincie wel eens een uitnodiging voor          

beleidsoverleg. 

- Bepaalde beleidslijnen staan al jaren vast. De kennis van het          

detailhandelsbeleid ligt niet op het netvlies. Zoals eerder is gezegd          

maken zij het beleid o.b.v. gezond verstand. 

- R3 geeft aan dat het beleid van de provincie niet heel anders is. Het is               

ook niet een kwestie van er niet aan houden. Het is volgens hem een              

feit dat ze parallel lopen. Net zoals de gemeente heeft de provincie ook             

kennis en die komen overeen. Het overlapt met elkaar en de provincie            

en de gemeente Tilburg gaan dezelfde richting op 

- Kijken hooguit naar de verordening ruimte, maar dat gaat vooral over           

bestemmingsplanprocedures 

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 

- Verschil tussen wat de gemeente Tilburg wilt en wat Westermarkt wilt.           

Parkeren is een groot probleem. Verhaal: Parkeren is hier het grootste           

probleem. In de andere wijken is, dus de andere grote, dat is Hijhoef, en              

Tilburg-Noord, daar hebben ze dat parkeerproblemen eigenlijk nu niet         

meer. Die hebben beiden een uitbreiding van hun parkeerterreinen         

gehad en daar gaan ze zo goed als zeker vragen aan de ondernemers             

om het niet-betaald parkeren te laten betalen via de ondernemers.          

Diezelfde vraag gaan wij hier ook krijgen, maar daarvan zeg ik, wij gaan             

niet betalen van parkeerplaatsen die er niet zijn. En dus hebben ze een             

probleem want ze zeggen eigenlijk wel de gemeente: ja we willen het            

wel op alle 4 of 5 gebieden gelijktijdig invoeren. Dat gaat het hier niet              

lukken. De voorzitter, Wick Evers, heeft hier dus een sterke invloed op            

wat wel of niet in eerste instantie gebeurd. Wat de gemeente dan            

oplegt, dat is nog maar de vraag. 
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- Hij zegt dat er niet echt een retailbeleid is.. in zoverre dat het af en toe                

met handen en voeten wordt overtreden, Hij vertelde het verhaal van           

een Jumbo dat in Stapgoor wordt gezet. Dit brengt volgens hem een            

grote concurrentie met zich mee voor de buurt. Maar er valt niet meer             

op terug te komen. De gemeente heeft de keuze gemaakt.. De           

bestemming voor dit gebed is gewijzigd, vandaar dat er nu een Jumbo            

XL zit 

- Het detailhandelsgebied is afgebakend, wat het probleem met zich         

meebrengt dat ze dus geen parkeerterrein kunnen maken 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- Bij de bestemmingsplannen moet er rekening worden gehouden met         

wat er in de verordening ruimte staat van de provincie Brabant.           

Bestemmingsplannen mogen volgens R10 niet in strijd zijn met het          

detailhandelsbeleid dat door de raad is vastgesteld 

- Zorgvuldig ruimtegebruik, maak gebruik van leegstaande panden,       

transformatie, herstructurering 

X1: Rol van de provincie R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- De rol van provincie is volgens R3 op dit moment klein. Af en toe zijn ze                

een sparringpartner. De focus ligt meer op samenwerking en         

samenkomen met andere grote steden waar ook meestal wel collega’s          

van de provincie bij zijn. Daar worden ontwikkelingen gedeeld.         

Kennisdeling en kennisontwikkeling 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- Op het moment dat er een bestemmingsplan in procedure wordt          

gebracht, vindt er ook overleg met de provincie plaats. Iedereen kan wel            

zienswijze indienen op een bestemmingsplan 

X2: Handhaving R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Er zijn regionale afspraken. Die zijn opnieuw bekrachtigd. De provincie          

heeft hier ook een rol in gespeeld 

- De provincie willen in de vier regio’s detailhandels afspraken. En ze           

hebben een adviescommissie ingesteld 
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X3: Trends en   

ontwikkelingen 

R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Vroeger rekende je allemaal precies uit hoeveel meter supermarkt er          

nog bij kons. Nu werkt dat niet meer in een tijd waar je internetwinkels              

hebt 

- Internet is een trend. De gemeente probeert daarom de         

gemeenschappelijke voorzieningen zoals parkeren zo goed mogelijk te        

regelen zodat er nog geconcurreerd kan worden 

- Maar al die ontwikkelingen: mobiliteit en consumentenwensen, en 

verschuiving naar een menging tussen horeca en detailhandel. 

- Opkomst van afhaalpunten op bedrijventerreinen 

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 

- Leegstand is een trend, ook in het winkelcentrum Westermarkt is 

leegstand 

- Trends gaan ontzettend snel. Het winkelcentrum heeft een subsidie 

aangevraagd voor wifi, maar dat is nu al niet meer nodig omdat 

iedereen G4 gebruikt 

X4: Politieke invloed R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Ook altijd de formele inspraak, via de raadscommissie. 

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 

- Met politieke invloeden liggen zij redelijk op één lijn 

 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- Als bestemmingsplan moet worden vastgesteld door de raad, met name          

als er een zienswijze tegen het pan is, dan heb je ook met de politiek te                

maken 

- De partij (Lokaal Tilburg) is soms erg toegespitst op retail; zo vinden zij             

dat als een bestemmingsplan voor detailhandel ergens op zit, en er zit            
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geen winkel in, dat die ruimte uit het bestemmingsplan moet. Daar is de             

afgelopen jaren veel over te doen geweest 

 X5: Netwerk en partijen 

 

R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Detailhandelsbeleid gaat naar het college, en uiteindelijk naar de raad.          

Het is een heel interactief proces. En als de wethouder er niet mee             

instemt, dan komt het beleid er niet 

- De ontwikkeling van het beleid gaat met de inbreng van belangrijke           

stakeholders zoals vastgoedeigenaren en winkeliersverenigingen 

- Die belangrijke partijen worden uitgenodigd om mee te praten en kennis           

te verkrijgen. Ook hebben de accountmanagers goed contact met de          

bedrijven waardoor de ontwikkelingen duidelijk zijn, of waar het beleid          

niet goed loopt 

- Vastgoedmakelaars kunnen bepaalde dingen sturen die de gemeente        

niet kan sturen. Zo kunnen zij zorgen voor strategische leegstand.          

Hierdoor wachten ze op een grote huurder en is het ongunstig voor            

kleinere zelfstandige ondernemers 

- Winkeliers en ondernemers zelf ook belangrijke partijen. Deze partijen         

zijn echter af en toe lastig te bereiken 

- Proberen ondernemersverenigingen uit te nodigen, om onderwerpen te        

bespreken. Hierdoor probeert de gemeente Tilburg ook die partijen te          

betrekken 

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 

- Ondernemers interesseren zich weinig. De meeste ondernemers       

zeggen geven het bestuur van het winkelcentrum hun fiat. Ze laten het            

graag regelen door hun 

- Op het gebied van leegstand kom je in aanmerking met de eigenaren            

van de panden. Het is lastig om die allemaal dezelfde richting op te             

krijgen. Het bestuur probeert wel afspraken te maken over het zakken           

van de huur (ivm leegstand) maar als de eigenaar van het pand dat niet              

wilt dan kan hij het ook niet opleggen 
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- Ondernemers van Westermarkt zijn in principe verplicht lid te worden          

van de Stichting, doet onderhoud aan passage etc. Probleem: men kan           

lidmaatschap volgens de wet opzeggen 

- Contact met de gemeente Tilburg is ‘eigenlijk altijd positief’. Dit heeft           

ook voornamelijk te maken met de instelling van het bestuur. Met een            

positieve insteek krijg je best veel voor elkaar en in ieder geval            

medewerking 

- R9 heeft ongeveer 1 keer in de 3 maanden contact met de gemeente 

- Aanstelling centrummanager. Is ook wel de loopjongen van het bestuur.          

De centrummanager is gedeeltelijk gefinancierd uit de pot van de          

gemeente 

- Voor een bewaakte fietsenstalling is bijvoorbeeld ook de politie een          

belangrijke partij, naast de gemeente 

- Ook de bewoners van het winkelcentrum moet rekening mee worden          

gehouden. Soms gaat dat niet altijd goed (asbakken en verf naar           

beneden gooien). ‘Maar ze zitten d’r, je moet ermee leven’  

 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- De laatste jaren is het volgens R10 steeds belangrijker geworden dat er            

veel overleg plaatsvindt en dat alle partijen het eens zijn met de            

plannen. Dat plannen worden aangepast naar aanleiding van wensen         

van de omgeving 

- In bepaalde gevallen afstemming met regio zoeken, dit staat ook in           

verordening ruimte. Dat zijn de grotere ontwikkelingen. 

- De kruimelgevallen die komen niet bij de provincie terecht 

- Voor nieuwe plannen zoals in Berkel Enschot ging het om het           

verplaatsen van een bestaand winkelcentrum. Daar is overleg met         

winkeliersvereniging 

X6: Beleidsvrijheid R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- R3 kent veel beleidsvrijheid. Alhoewel het soms als veel en soms als            

weinig voelt. Veel omdat hij veel kan en mag bepalen. Maar ook klein             

omdat er maar weinig andere verstandige keuzes te maken zijn.  
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- Hij heeft de vrijheid omdat hij met veel andere partijen kan schakelen.            

Op basis  

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 

- Hij stelt dat hij redelijk veel beleidsvrijheid heeft. Haalt een verhaal aan            

met parkeerborden. Dit is erfpacht dus hij heeft uitgezocht dat hij dat            

daar mag neerzetten 

- Zodra men iets wilt doen op gemeentegrond, dan zal er contact worden            

gezocht met de gemeente. Een voorbeeld hiervan is een bewaakte          

fietsenstalling. Hiervoor moet ook de politie in beeld komen 

 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- Beleidsvrijheid is niet zo groot. Zij doet puur het beleid vertalen in            

bestemmingsplannen 

X7: Rol van de gemeente R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Gemeente Tilburg zit ook een ruimtelijke regionale overleggen. Dat         

doen ze samen met de collega’s van ruimte. Die koppelt ook weer            

belangrijke zaken omtrent detailhandel terug 

- Detailhandelsbeleid wordt hoofdzakelijk op gezond verstand ontwikkeld.       

Ze doet dit door middel van kennis van de detailhandelsontwikkelingen. 

- Decacthlon wilde zich vestigen op een periferie locatie. Daar heeft de           

gemeente Tilburg nee tegen gezegd. Gemeente Tilburg heeft daar heel          

erg vanuit het belang van de binnenstad naar gehandeld. 

- Naast gezond verstand, is er ook veel kennis van de          

marktontwikkelingen. 

- Voor de provincie is het het belangrijkste dat er regionale afstemming is            

en dat initiatieven met elkaar worden gedeeld, en met op de hoogte is             

van elkaar. Anders kan de provincie ingrijpen 

 

R9: Gemeente Tilburg: Voorzitter winkeliersvereniging Westermarkt en       
eigenaar van 3 Blokker filialen 
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- De gemeente wil meedenken en meepraten over de ontwikkeling van          

een gebied maar houd een hand op de knip wat betreft financiering. De             

reden hiervoor is dat op het moment dat ze mee financieren in het ene              

gebied, ze dat ook in een ander gebied moeten doen 

- Focus ligt ook voornamelijk op het ondersteunen van het centrum, de           

andere wijken waaronder winkelcentrum Westermarkt mag achteraan       

sluiten 

- Pot financiële middelen is bijna leeg (detailhandels fonds): zoals hij het           

zelf noemt is dat ze moeten ‘smeken’ voor subsidie bij de gemeente            

terwijl het centrum dat niet hoeft, dat vindt hij rechtsongelijkheid 

- R9 denkt dat er wel genoeg kennis bij de gemeente zit, maar het             

ontbreekt af en toe aan gevoel. Hier wordt het verhaal van die Jumbo             

weer aangehaald, omdat het ontzettend veel concurrentie voor de buut          

met zich mee brengt 

 

R10: Gemeente Tilburg: Team Ruimtelijke Plannen afdeling Ruimte 
- De gemeente is verplicht om plannen naar de provincie te sturen, en om             

ze daar aan te melden. De provincie toetst dan, en kijkt of het             

gemeentelijke plan overeenkomst met de regels van de verordening         

ruimte. Zo niet, dan maakt de provincie bezwaar 

- ‘’Je gaat niet heel bewust een plan waarvan je weet dat het in strijd is               

met de verordening ruimte ga jij in procedure brengen’’  

- Besluitvorming: met wethouder heb je overleg over plan, als college          

daarmee akkoord gaat, wordt raadsvoorstel naar gemeenteraad       

gezonden. Dan is er een informatieavond met vertegenwoordigers van         

de raad. Vervolgens vindt er een debatavond plaats met alle politieke           

partijen, waarna de raad een besluit neemt 

X8: Onderzoek R3: Gemeente Tilburg: Beleidsmedewerker Afdeling Economie en       
Arbeidsmarkt 

- Ondersteunende bureaus doen onderzoeken 

- Voor de detailhandel is er veel basisinformatie: banken, INretail,         

Locatus 

- Er zijn veel kengetallen en branchecijfers 
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Datamatrix Gemeente Deurne 

 

Conformiteit 
beleidsimplementatie 

R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 
- Weinig verschil tussen provinciaal en gemeentelijk retailbeleid. De        

provincie wilt ook minder leegstand, is ook zoekende naar nieuwe          

detailhandelsstructuren en nieuwe trekkers van centra.  

- ‘Ehm en is ook zoekende naar de juiste invulling daarvan; houdt zich            

ook bezig met de ontwikkeling als het gaat om clicks en bricks en             

multichannel shopping en dat soort dingen. Dus die signaleren ook die           

trends en ontwikkelingen. Is ook aan het kijken naar een combinatie van            

functies. Is ook aan het kijken naar verlevendigen, vergroenen, het          

vermaak wat heel hoog op de agenda staat van de consument. Dus            

daar zul je niet zo heel veel verschillen zien. Deurne naar heeft z'n             

eigen beleid he, zijn eigen lokale sausje eroverheen.’ 

- Overeenkomsten: de beleidskaders van de provincie heb je, en die          

vertaal je door. Duurzaamheidstoets zit erin, toetsing van        

bestemmingsplannen 

- Maar toetsen ook hun eigen centrumplan die bij hun ambitie past 

- Kunnen niet ineens gaan plussen in winkelmeters, daarin moeten ze          

zich houden aan het provinciaal beleid 

- Zolang ze geen dingen doen die een negatieve uitwerking hebben op           

het bestaansrecht van de detailhandel, ook in omliggende gemeente,         

dan heb je een ‘toernooiveld van de eigen wet- en regelgeving. Dus dan             

kun je redelijk je eigen gang gaan.’  

X1: Rol van de provincie R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Zodra de regio’s er zelf niet uit gaan komen wordt de provincie            

ingeschakeld. Zij zijn het overkoepelende orgaan, en kunnen een         

beslissende rol innemen (ingreep Nuenen) 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- Handhaving en toezicht doet de provincie niet echt. Ze zetten wel beleid            

uit dat is gericht op uitbreiding in de periferie.  
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- R8 vind dat de provincie wel een actievere rol aan zou kunnen nemen.             

Deurne kan wel wat ondersteuning gebruiken gericht op de         

ontwikkelingen en trends die gaande zijn 

X2: Economische invloed R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Economie trekt aan maar de detailhandel gaat niet zo snel mee.           

Detailhandel komt uit een behoorlijk diep dal. Tweedeling van         

ondernemers. Je hebt de ondernemers die de trends zien en daar op            

inspelen en je hebt ondernemers die al jaren hetzelfde doen en minder            

met ontwikkelingen meegaan. Daardoor zijn projecten die stadsbreed        

worden bedacht lastig van de grond te krijgen (piggy achtige dingen) 

X3: Trends en   

ontwikkelingen 

R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Blurring: koppel activiteiten 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- De centrummanager geeft ook aan dat de bevolkingssamenstelling        

verandert. Tegenwoordig zijn er veel 2 werkenden waardoor er minder          

winkelend publiek overdag in de stad te vinden is 

X4: Politieke invloed R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Politiek heeft altijd invloed. De politiek leidinggevende moet rekening         

houden met de electorale achterban. De belangen van die kern zijn erg            

belangrijk. Dat zie je ook weer vertaald naar een verkiezingsprogramma 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- De wethouder maakt het beleid, maar de raad beslist uiteindelijk. Dus           

dan voert een wethouder in principe uit wat de raad heeft besloten. Dit             

baart R8 ook zorgen, want hij heeft soms het idee dat raadsleden niet             

heel specifiek alles weten, en niet gespecialiseerd zijn. 

 X5: Netwerk en partijen 

 

R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Samenwerkingsverband met de regio. Hier zitten 21 gemeenten in die          

samenwerken op verschillende beleidsvelden 

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 108 



 

- Metropoolregio Eindhoven (MRE) is trekker geweest voor onder andere         

retail. Doen ook veel koopstromenonderzoek en hebben veel kennis en          

expertise in huis 

- MRE is laag tussen de provincie en gemeenten. Zijn er voor           

afstemming, kennisdeling en expertise delen. Maar vooral voor        

afstemming in het beleid 

- De stedelijke regio’s zeggen dat het werk dat de MRE doet dat zij dat              

zelf ook wel kunnen. De landelijke regio’s zoals Deurne kampen met           

personeelsgebrek en kwaliteit en kennis. Die hebben wel behoefte aan          

de MRE voor de afstemming en coördinatie. Deurne zit in de Peel Regio             

met 8 gemeenten. Iemand moet daar een leidende rol in vervullen 

- Er is nu een discussie over de meerwaarde van de MRE 

- Je geeft de MRE ook een stuk autonomie, daar kun je vraagtekens bij             

zetten. R7 zou het jammer vinden als de MRE verloren gaat 

- MRE heeft sturende rol en adviesfunctie. Hebben niet mandaat om          

gemeenten te straffen. Ze zorgen wel voor vertalen en ophalen van info            

uit de regio. Dus echt een schakelfunctie 

- Er is veel overleg met centrummanagement, horeca, VVV,        

vastgoedeigenaren en gemeente. Samen ambities waarmaken 

- Parkeerbeleid: invloed van ondernemers willen graag gratis parkeren in         

Deurne. Hebben brandbrief gestuurd naar politieke partijen. Het is nog          

niet bekend wat daar mee gaat gebeuren. Er is al naar de ondernemers             

geluisterd dat het tot 13 uur gratis parkeren is, maar ze willen naar altijd              

gratis parkeren toe. Kost de gemeente ook een hoop geld.  

- Rol vastgoedeigenaren: er is een werkgroep leegstand. Overleg met         

makelaars, maar dat overleg moet uitgebreid gaan worden. Dubbele pet          

vastgoedeigenaren, is ook hun pension en ondernemer in het pand. Het           

pand is ook hun eigenbelang. Ze willen zo’n goed mogelijke huurprijs of            

verkopen. Dat maakt het lastig. 

- Samenwerkingsverband met de Peel. Hebben een aantal speerpunt        

sectoren. Als er grote ontwikkelingen komen, dan moet er overleg          

plaatsvinden. 

- In samenwerking zit ook de kracht van de regio, je geeft wel een stukje              

autonomie weg maar krijgt er afstemming voor terug 
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R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- De centrummanager heeft als invloed dat hij een stuk strategie maakt           

voor Deurne. Hiervoor moet hij goed kijken naar de actualiteiten en           

trends die spelen. DIe trends moeten weer worden doorvertaald naar          

Deurne. 

- Probleem voor de centrummanager is dat de trends ontzettend snel          

gaan. Ondernemers en winkeliers kunnen net bijna niet bijhouden. Deze          

ontwikkelingen zij cross selling, blurring en bijvoorbeeld social media 

- Hij maakt ook verschil tussen een ondernemer en een winkelier. Een           

winkelier is traditioneler en heeft meer de neiging te blijven hangen in            

oude patronen. Zij kunnen niet echt mee werken aan een          

toekomstbestendige stad, wat lastig is. De ondernemer heeft hier         

minder last van, die gaat wel goed mee met de ontwikkelingen. Die            

‘oude’ ondernemers dit willen niet bewegen, en hebben er niks mee. De            

centrummanager probeert ze wel te motiveren maar die ondernemer         

staat er vaak niet voor open 

- Betrokken partijen zijn: ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca,      

gemeente (bestuur, ambtenaren en politiek), politie en brandweer, VVV 

- De invloed van winkeliers en ondernemers op het beleid is niet super            

groot. Ze zijn al druk zat met hun eigen onderneming. Ze denken er ook              

weinig over na. Wel organiseren ze regelmatig bijeenkomsten om         

meningen op te halen en ze worden betrokken in het verhaal. De            

ondernemer wil wel meepraten als het hem wordt aangereikt 

- Rol vastgoedeigenaren: laten panden leeg staan want wachten op         

goede huurder. Maar als gemeente besluit om aanlooproutes te         

verplaatsen (dit is volgensmij ook het plan), dan kan de waarde van hun             

pand daen. Dus de gedachte op papier (aanlooproutes verleggen) is in           

de praktijk heel lastig omdat vastgoedeigenaren daar niet blij mee zullen           

zijn 

- Peter Thijssen is ook medeoprichter van retailplatform Brabant. Een         

stichting die zich ten doel stelt om centrummanagement initiatieven te          

verzamelen en netwerkbijeenkomsten te organiseren. Hier wordt       

voornamelijk van elkaar geleerd en zijn ze samen een gezamenlijke          

gesprekspartner van de provincie Noord-Brabant 

 
Masterscriptie Maxime Terberg | 110 



 

X6: Communicatie R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Werk veel met 1 contactpersoon. Die zet alles uit naar afdelingen en            

specialisten. Dat helpt in goede communicatie. Er moet gezorgd worden          

voor constante communicatie. Samenwerking is ook nodig voor        

synergie, anders ga je dingen dubbel doen 

X7: Rol van de gemeente R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Met stakeholders vanaf 2016 bezig geweest het detailhandelsbeleid te         

maken. Leegstand is groot probleem. Er wordt nagedacht over         

compactisering 

- Focus ligt op eigen inwoners, en wat toeristische bezoekers. Hiervoor is           

een actieplan met werkgroepen. De gemeente heeft daar in         

geïnvesteerd 

- Er moet flink worden geschrapt in de detailhandel meters 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- De gemeente maakt samen met o.a. de centrummanager de strategie          

waar Deurne over 5/10 jaar staat. 

- Samenwerking met de gemeente loopt goed. Hij zegt wel dat de           

gemeente wat tijd nodig had om de juiste prioriteiten te stellen. Maar de             

laatste jaren is de gemeente volgens hem echt goed bezig geweest 

- Liggen redelijk op 1 lijn, af en toe verschillen ze wel eens van mening,              

maar dat hoort erbij. Hij merkt ook niet dat er hiërarchie is 

X8: Belangen en ambities R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Iedereen heeft eigen plannen en ambities. Dat strookt niet altijd met           

elkaar. Er wordt gekeken of er consensus valt te behalen. Maar           

discussiepunten blijven 

- Afdelingen ook hun eigen programma met eigen taken en opdrachten.          

Soms stroken taken niet met wensen en ambities die in centrumplannen           

staan. Je moet blijven informeren wat de beleidsdoelstellingen zijn 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 
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- Draagvlak is heel erg belangrijk, anders krijg je niks voor elkaar. Je            

moet altijd lobbyen en praten. Proberen consensus te vinden binnen alle           

partijen. Je moet goed manoeuvreren 

X9: Afstemming R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Er vindt veel afstemming plaats. Het beslissingsmodel in Deurne is als           

volgt: ‘Eerst de Deurns beleid, het afstemmen in de Peel regio, dan            

hadden we de afstemming op MRE niveau, dan hebben we nog een            

provinciaal niveau. Dus dat is redelijk.. veel lager’ 

- R7 zegt dat je niet zonder afstemming kan. Je kan niet meer alleen je              

eigen ding doen. Maar willen wel zoveel mogelijk eigen autonomie          

behouden 

- In samenwerking zit ook de kracht van de regio, je geeft wel een stukje              

autonomie weg maar krijgt er afstemming voor terug 

- Afstemming binnen de gemeente: je hebt te maken met afdelingen.          

Soms lastig de juiste mensen aan tafel te krijgen 

- Detailhandelsbeleid raakt veel beleidsvelden (verkeersveiligheid,     

criminaliteit). Gaat hier om integrale afwegingen 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 

- Je probeert consensus en afstemming te vinden tussen de betrokken          

partijen, je praat er regelmatig mee om iedereen tevreden te houden.           

Lastig, want al die ondernemers hebben hun eigen mening: ‘Die zijn niet            

voor niets zelfstandig geworden’  

X10: Kennis gemeente R7: Gemeente Deurne: Beleidsmedewerker Economie 

- Kennis bij de gemeente is er wel. Het gaat hier wel om de juiste              

afstemming. Je moet wel de juiste mensen hebben om af te stemmen.            

Sommige afdelingen zijn eilandjes en daar moeten bruggetjes tussen         

worden geslagen 

 

R8: Gemeente Deurne: Centrummanager gemeente Deurne en       
mede-oprichter Retail Platform Brabant 
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- Inmiddels is er voldoende kennis bij de gemeente aanwezig (Karin van           

Vliet is een goede partner om mee samen te werken omdat zij al veel              

ervaring heeft op het gebied van centrummanagement initiatieven) 

- Tom Blankers zat op economie, hij is inmiddels vertrokken 

- Ambtenaren zijn vaak de adviseurs van de wethouders. Zij hebben een           

grote invloed op het beleid van de gemeente volgens R8 

- ‘En hoe kleiner de gemeente, hoe dunner de spoeling natuurlijk is he’  
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Bijlage 4. Documentanalyse 
 

Documentanalyse gemeente Rotterdam 

 

Hoofdpunten retailbeleid Provincie 
Zuid-Holland / Discussienota Detailhandel 
Zuid-Holland 

Gemeente Rotterdam 

1. Trends 
Internet: Afhaalpunten en andere ‘nieuwe’ 

vormen van detailhandel waarbij een 

consument zich naar een fysieke locatie buiten 

de woning verplaatst zijn net als winkels 

gewenst in de bestaande centra. Afhaalpunten 

waaronder webwinkels met showroom en/of 

loket, zijn alleen mogelijk in centrumgebieden 

op locaties waar detailhandel is toegestaan en 

op grote traffic locaties, zoals grotere OV 

stations (Provincie Zuid-Holland, 2017) 

Voor internetafhaalpunten/winkels geniet het, gezien 

de gewenste bereikbaarheid van het gebied, de 

voorkeur dat zij zich vestigen in een goed bereikbaar 

winkelgebied. Internethandel met een (beperkte) 

bezoekersfunctie wordt enkel toegestaan in de 

winkelgebieden en op trafficlocaties. Wanneer er in een 

winkelgebied sprake is van een branchering, dan geldt 

deze branchering ook voor de internethandel. 

 

 

2. Reguliere detailhandelsstructuur 
Voor gemeente Rotterdam geldt dat het 

centrum zich moet ontwikkelen : sprake zijn van 

uitbreiding winkelareaal: in centra gestreefd 

naar opwaardering van detailhandelsfunctie in 

termen van kwaliteit (winkelbestand en 

openbare ruimte), parkeren en bereikbaarheid 

en imago/beleving 

 

Opgelegd: versterken : faciliteren in versterking 

van hun (boven-) regionale positie (inbreiding 

in bestaand stedelijk gebied), kwantitatieve en 

kwalitatieve versterking mogelijk (binnen 

marktruimte) (Provincie Zuid-Holland, 2017) 

Rotterdam zet in op een krachtige, toekomstbestendige 

winkelstructuur, waarbij de consument centraal staat en 

sprake is van een compleet, compact, comfortabel en 

levensvatbaar centrum (Gemeente Rotterdam, 2017). 

 

Evenwichtige detailhandelsstructuur: samenhang 

tussen verschillende winkelgebieden (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

 

De kwaliteit van winkelcentra en haar aanbod staat 

daarbij centraal boven de kwantiteit (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

 

Er zijn echter ook gebieden waar die toekomst onzeker 

is. Daar waar winkelgebieden onvoldoende 

toekomstpotentie hebben of waar het winkelbestand 
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teveel is verspreid, zal op termijn de 

detailhandelsfunctie teloor gaan door transformatie en 

functieverandering (Gemeente Rotterdam, 2017) 

 

Uitgangspunt is dat winkelgebieden nu en in de 

toekomst een duidelijke functie hebben in de stedelijke 

structuur. Het is daarbij essentieel dat optimaal wordt 

ingespeeld op het profiel en bezoek doel van de 

consument, in een compact, compleet en comfortabel 

gebied. Ingezet wordt daarom op toekomstbestendige 

en geconcentreerde winkelgebieden die kunnen 

beantwoorden aan de consumentenvraag (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

 

De ambitie voor een evenwichtige 

detailhandelsstructuur en de keuze voor concentratie in 

toekomstbestendige winkelgebieden heeft 

consequenties. Rotterdam wil van meer naar betere 

meters. Uiteraard is dit een belangrijk uitgangspunt bij 

de kwalitatieve toetsing van nieuwe 

detailhandelsontwikkelingen (Gemeente Rotterdam, 

2017) 

 

Nieuwe winkelontwikkelingen buiten de winkelgebieden 

zijn ongewenst → toekomstbestendig . Versterking van 

de kansrijke winkelstructuur, waarbij de winkelgebieden 

voldoende onderscheidend en complementair aan 

elkaar zijn. Dit kan door clustering van winkels, winkels 

profiteren van elkaars aantrekkingskracht en 

gezamenlijke faciliteiten (o.a. parkeren) (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

 

Meer flexibiliteit en dynamiek ter versterking van de 
detailhandelsstructuur 
Om te kunnen anticiperen op consumententrends en 
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gedrag is het belangrijk dat zowel gemeente, als 

ondernemers en de vastgoedsector flexibel inspelen op 

veranderingen in de detailhandel. Dit betekent 

nadrukkelijk dat nieuwe concepten in de 

toekomstbestendige winkelgebieden ruimte kunnen 

krijgen om dit gestalte te geven. Flexibiliteit heeft ook 

een andere mogelijkheid, namelijk de flexibiliteit om 

winkel(panden) te veranderen naar een andere functie. 

Indien winkelpanden zijn gesitueerd buiten de 

winkelgebieden en omgevormd kunnen worden naar 

een andere functie, wordt dit vanuit het 

detailhandelsbeleid aangemoedigd (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

3. PDV structuur 
PDV-locaties blijven bestemd voor winkels in 

volumineuze branches woninginrichting, 

doe-het-zelf en tuincentra, en winkels moeten 

grootschalig zijn (>1000M2 bvo). Kleinere 

winkels zijn immers ook goed inpasbaar in 

bestaande winkelgebieden (Provincie 

Zuid-Holland, 2017) 

Geen nieuwe perifere concentratiegebieden 
Perifere winkelconcentraties bieden plaats aan 

aanvullend en complementair aanbod ten opzichte van 

het stadscentrum, stadsdeelcentra en buurt- en 

wijkcentra. Hierbij geldt het gedachtegoed van het 

PDV/GDV beleid zoals door de provincie is vastgesteld. 

Verbreding van het perifeer aanbod naar bijvoorbeeld 

de branche bruin- en witgoed is in Rotterdam niet 

gewenst. Wel kunnen ook kleinere winkels in de 

branche woninginrichting (<1.000 m2 bvo) worden 

toegestaan in de perifere woonwinkelcentra. In 

Rotterdam zijn er drie perifere 

detailhandelsconcentraties (Alexandrium Woonmall, 

Bigshops Parkboulevard en Stadionweg/Veranda) en 

één grootschalige detailhandelsconcentratie 

(Alexandrium megastores). Vooralsnog is er geen 

behoefte aan nieuwe perifere locaties (Gemeente 

Rotterdam, 2017) 

4. Leegstand en plannen 
Om een centrum levendig en vitaal te houden 

en leegstand te bestrijden staan in veel 

Verbetering van de dienstverlening aan 
ondernemers  
We gaan de Rotterdamse ondernemers actief helpen 
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gevallen gemeenten, vastgoedeigenaren en 

ondernemers als eerste aan de lat. Het betreft 

echter zo’n enorme opgave dat in de praktijk 

blijkt dat geen enkele partij in staat is dit 

probleem alleen op te lossen. Een 

gezamenlijke aanpak met meerdere partijen 

met een uitgestoken hand van de provincie ligt 

dan voor de hand. De provincie kan hierbij een 

rol spelen als verbinder en versneller. Wij 

stellen een actieplan voor en doen een voorzet 

voor een aantal ondersteunende acties om 

gezamenlijk met externe partijen aan de slag te 

gaan om de opgaven die er liggen aan te 

pakken. Voorbeelden van mogelijke acties zijn: 

pilots voor het versterken van de toekomst van 

centra van (middelgrote) steden, stimuleren 

van regionale samenwerking, saneren en 

transformeren van perifere 

detailhandelslocaties en organiseren van 

kennisdeling en informatieontwikkeling. Dit 

wordt in hoofdstuk 7. Actieplan Detailhandel 

Zuid-Holland verder uitgewerkt (Provincie 

Zuid-Holland, 2017) 

de economie te versterken, daarbij bieden we zoveel 

mogelijk maatwerk. Door intensieve samenwerking 

tussen het accountmanagement voor het MKB, de 

ondernemersbalie en de dienstverlening via internet 

optimaliseren we het contact met de ondernemers en 

bieden we een Rotterdams loket. Daarnaast werken we 

samen met het Rijk en de partners in het 

ondernemersplein aan één landelijk loket voor 

ondernemers, waar ondernemers direct de juiste 

informatie krijgen en waar alle relevante gegevens van 

de ondernemers bekend zijn. Tevens breiden we de 

dienstverlening uit met zes 

bedrijfscontactfunctionarissen die met specifieke kennis 

van de gebieden actief en direct in contact staan met 

ondernemers en ondernemersverenigingen. (Gemeente 

Rotterdam, 2014) 

 

Toekomstbestendige winkelstraten en 
bedrijfsterreinen  

We kiezen samen met ondernemers en eigenaren drie 

winkelstraten die we weer vitaal maken, bijvoorbeeld 

door de transformatie van winkelpanden. We gebruiken 

daarvoor de kennis die is opgedaan bij de transformatie 

van kantoren. Daarnaast faciliteren we marktpartijen in 

de aanpak van leegstand van werklocaties via het 

bestaande gemeentelijk transformatieteam en een op te 

richten leegstandsplatform. Met de kennis uit de twee 

lopende pilots en de uitkomsten van een benchmark 

faciliteren we de opzet van parkmanagement en het 

vergroten van de organisatiegraad door ondernemers. 

We brengen daarvoor instrumenten als 

BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) en kredietunies actief 

onder de aandacht en ondersteunen 

ondernemersverenigingen bij het traject naar de start 

van de investeringszone. (Gemeente Rotterdam, 2014) 
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Toekomstbestendige winkelstraten en 
bedrijfsterreinen  

We kiezen samen met ondernemers en eigenaren drie 

winkelstraten die we weer vitaal maken, bijvoorbeeld 

door de transformatie van winkelpanden. We gebruiken 

daarvoor de kennis die is opgedaan bij de transformatie 

van kantoren (Gemeente Rotterdam, 2014) 

5. Marktruimte 
Hard plan = vastgesteld (ontwerp) 

bestemmingsplan 

Zacht plan = overige plannen (pagina 38) 

 

Opgelegd: 

- Hard plan dagelijks: 15.000M2 wvo 

- Hard plan niet-dagelijks: 21.000 M2 wvo 

- Zacht plan dagelijks 4.000 M2 wvo 

- Zacht plan niet-dagelijks: 16.000M2 wvo 

(Provincie Zuid-Holland, 2017) 

 

Vestiging van grootschalige detailhandel bekijken 
we kritisch 
De schaalvergroting heeft in de afgelopen jaren een 

vlucht genomen en verwacht kan worden dat er 

vraag ontstaat naar grootschalige detailhandel groter 

dan 10.000 m2 bvo die gericht is op een 

bovenregionaal verzorgingsgebied. Voor deze locaties 

wordt, gezien de mogelijke impact op de 

structuur, extra kritisch gekeken naar locatie en 

gevolgen voor de consumentenverzorging. 

Afstemming in regionaal en provinciaal verband zijn 

voor dit type ontwikkelingen altijd noodzakelijk 

(Gemeente Rotterdam, 2017) 

 

De gemeente zal bij nieuwbouwinitiatieven de afweging 

maken of de toename van vierkante meters 

detailhandel leidt tot kwaliteitsverbetering. Rotterdam 

wil daarmee vernieuwing en modernisering op de juiste 

plekken stimuleren. Door te kiezen voor een heldere en 

toekomstbestendige detailhandelsstructuur is het 

mogelijk om nieuwe initiatieven op de beste plekken in 

de bestaande structuur te laten landen (Gemeente 

rotterdam, 2017) 

6. Meer handelingsvrijheid voor Den Haag 
en Rotterdam 
Wij stellen voor om meer handelingsvrijheid te 
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bieden aan onze twee grootste centra Den 

Haag en Rotterdam. Qua omvang, functioneren 

en verwacht toekomstperspectief 

onderscheiden de binnensteden van Rotterdam 

en Den Haag zich duidelijk ten op zichte van de 

andere centra uit de detailhandelsstructuur. De 

binnensteden van Rotterdam en Den Haag 

hebben een bovenregionale functie en dragen 

ook aanzienlijk bij aan de (inter)nationale 

aantrekkingskracht op bezoekers. Voor deze 

twee centra stellen wij dan ook voor de grens 

voor het aanvragen van advies bij de 

Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland 

van 2000 m2 bvo naar 4000 m2 bvo te 

verhogen (Provincie Zuid-Holland, 2017) 
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Documentanalyse gemeente Dordrecht 

 

Hoofdpunten retailbeleid Provincie 
Zuid-Holland 

Gemeente Dordrecht 

1. Trends Trends : het toenemende veranderende 

consumentengedrag, de verdere uitwerking van de 

effecten van internet retail (en de opkomst van een 

eigen distributienetwerk, naast dat van de 

detailhandel) en de aanpassing van de winkelcentra 

aan deze veranderingen. De effecten daarvan hebben 

consequenties voor de inzet van alle spelers in de 

regionale detailhandel: retailers/horeca, 

vastgoedeigenaren en overheid (Regionaal Platform 

Detailhandel Drechtsteden, n.d.). 

2. Reguliere detailhandelsstructuur 
Voor gemeente Dordrecht geldt dat het centrum 

zich moet optimaliseren . Centra te 
optimaliseren: inzetten op compacte 

winkelgebieden en faciliteren van transitie van 

randgebieden (centrumvisie), in principe geen 

kwantitatieve versterking (Provincie 

Zuid-Holland, 2017) 

Regionale inzet: "Vernieuwing stimuleren, 

herbestemming bij veroudering faciliteren"! De 

ondernemer bepaalt, uit vrije wil en individueel, zijn 

openstellingstijden. De regelgeving voor 

winkelopeningstijden richt zich op de belangen van 

personeel en op de zondagsrust. Elke gemeente in de 

regio heeft haar eigen regels. De consument kan 24/7 

terecht op internet, met de garantie van 1 day delivery. 

Er is een gelijk speelveld nodig waarmee de 

individuele regionale ondernemer passend kan 

concurreren (Regionaal Platform Detailhandel 

Drechtsteden, n.d.). 

- Doel: Heroverweging regelgeving 

sluitingstijden! 

 

Sluit aan op het provinciaal Actieplan Detailhandel 
Zuid-Holland. De provincie kan en wil op regionaal 

niveau "meepoetsen", zoals ze dat zelf noemt. Ze zal 

in kennis en middelen een doorslaggevende bijdrage 

kunnen leveren aan het welslagen van dit 
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Overlevingsmanifest. Het Platform vindt deze stap 

noodzakelijk om ook tot uitvoering van de actiepunten 

te komen. Het Platform wil samen met het 

Regiobestuur naar de provincie om de uitvoering van 

het 7 Puntenplan te bepleiten (Regionaal Platform 

Detailhandel Drechtsteden, n.d.).  

- Doel: Vermenigvuldigen door delen! 

 

Saneer verspreid en niet-levensvatbaar 
winkel/horeca-aanbod. Maak gebruik van de door de 

provincie aangeboden visie waarmee uitbreiding, 

sanering en transformatie kan plaatsvinden. Uitvoering 

van de visie vereist ook een actieve participatie en 

soms pijnlijke keuzes van de betrokken marktpartijen 

(Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden, n.d.). 

- Doel: Versterken van toekomstbestendig 

winkelaanbod! 

 

Sluit aan bij het Expertteam Detailhandel MRDH. 
Het team gaat bestaan uit ambtenaren van de 

deelnemende gemeenten met een bijzondere kennis 

op het gebied van de transformatie en retail innovatie, 

die zo ter beschikking komt van andere gemeenten 

(Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden, n.d.). 

- Doel: Deel de kennis met de provincie en 

collega-regio’s en verbeter zo het 

transformatieproces in de Drechtsteden! 

 

Het regiobestuur stelde in 2016 het Regionaal 
Platform Detailhandel Drechtsteden in. Het 

Platform vormt een brede vertegenwoordiging van 

winkeliers, winkelcentra, ketens, horecaondernemers 

en vastgoedbeheerders. Het Platform wil en kan 

vanuit haar samenstelling en kennis de centrale speler 

zijn die het noodzakelijke proces op gang brengt, 
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begeleidt, rapporteert en de juiste partijen bijeen 

brengt (Regionaal Platform Detailhandel 

Drechtsteden, n.d.). 

 

Ondernemersfonds  

Eind december 2014 heeft u de Verordening 

Reclamebelasting Kernwinkelgebied Dordrecht 

vastgesteld. Met de vaststelling van de verordening is 

besloten tot de oprichting van een Ondernemersfonds 

voor het kernwinkelgebied. Het Ondernemersfonds, 

met een omvang van C 165.000, heeft tot doel om het 

financieel draagvlak voor gemeenschappelijke 

activiteiten van de ondernemers in het 

kernwinkelgebied van de binnenstad te vergroten. De 

activiteiten moeten er op gericht zijn om meer 

bezoekers naar het kernwinkelgebied te trekken en 

het economisch functioneren van de binnenstad als 

geheel te versterken (Gemeentebestuur Dordrecht, 

2016). 
 

RetailDeal  
Op 18 november 2015 heeft de gemeente Dordrecht 

als één van de eerste gemeenten in Nederland met 

minister Kamp van Economische Zaken de RetailDeal 

ondertekend. Hierin committeert de gemeente zich 

aan de uitgangspunten van de landelijke Retailagenda 

en laat specifiek zien dat er werk gemaakt wordt van 

de volgende vijf punten:  

1. In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders 

(detailhandel, vastgoed, horeca, kunst en cultuur) een 

visie op de detailhandel en/of bredere binnenstad 

(door)ontwikkelen.  

2. Hierbij concreet beleid en een actieplan met 

prioriteiten ontwikkelen.  

3. Daarin het toekomstig winkelareaal te benoemen en 
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duidelijke keuzes te maken in welk deel kansrijk is en 

welk kansarm.  

4. De visie, het beleid en het actieplan in regionaal 

verband afstemmen.  

5. De continuïteit en progressie van de RetailDeal te 

waarborgen door het onderwerp actief in het 

overdrachtsdossier voor de volgende collegeperiode 

opnemen. Wij hebben afgesproken deze actielijnen 

mee te nemen in de uitvoering van het Programma 

Levendige Binnenstad en de nieuwe inzet voor de 

komende jaren (Gemeentebestuur Dordrecht, 2016).  
 

Convenant Verbindingen Maken  
In 2015 heeft de gemeente samen met de 

binnenstadspartijen (KHN, DOV, POBD, VCOD, 

ambulante handel, Dordrecht Marketing en de 

gezamenlijke culturele partijen) het convenant 

"Verbindingen maken" gesloten. Het convenant is 

ingezet vanuit betekenis van het belang van 

samenwerking tussen binnenstadspartijen. Deze 

samenwerking is cruciaal. Gelet op de 

verscheidenheid aan thema's en activiteiten is met de 

binnenstadspartijen afgesproken om deze te 

prioriteren naar uitvoering op korte en lange termijn en 

daarbij per activiteit ook de trekkers te benoemen, die 

primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan 

(Gemeentebestuur Dordrecht, 2016). 

3. PDV-structuur 
PDV-locaties blijven bestemd voor winkels in 

volumineuze branches woninginrichting, 

doe-het-zelf en tuincentra, en winkels moeten 

grootschalig zijn (>1000M2 bvo). Kleinere 

winkels zijn immers ook goed inpasbaar in 

bestaande winkelgebieden (Provincie 
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Zuid-Holland, 2017) 

4. Leegstand en plannen 
Om een centrum levendig en vitaal te houden en 

leegstand te bestrijden staan in veel gevallen 

gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers 

als eerste aan de lat. Het betreft echter zo’n 

enorme opgave dat in de praktijk blijkt dat geen 

enkele partij in staat is dit probleem alleen op te 

lossen. Een gezamenlijke aanpak met meerdere 

partijen met een uitgestoken hand van de 

provincie ligt dan voor de hand. De provincie kan 

hierbij een rol spelen als verbinder en versneller. 

Wij stellen een actieplan voor en doen een 

voorzet voor een aantal ondersteunende acties 

om gezamenlijk met externe partijen aan de slag 

te gaan om de opgaven die er liggen aan te 

pakken. Voorbeelden van mogelijke acties zijn: 

pilots voor het versterken van de toekomst van 

centra van (middelgrote) steden, stimuleren van 

regionale samenwerking, saneren en 

transformeren van perifere detailhandelslocaties 

en organiseren van kennisdeling en 

informatieontwikkeling. Dit wordt in hoofdstuk 7. 

Actieplan Detailhandel Zuid-Holland verder 

uitgewerkt (Provincie Zuid-Holland, 2017) 

De uitvoering van een pilot "Versterking Toekomst 
Centrum" maakt inzichtelijk wat de best practices 
zijn voor het herstel van het evenwicht. Winkeliers, 

horecaondernemers en eigenaren moeten bereid zijn 

om te werken aan een veranderingscultuur en in te 

zetten op noodzakelijke acties. Leegstand is een open 

uitnodiging voor verbetering, niet het trompetsignaal 

voor het einde van de strijd (Regionaal Platform 

Detailhandel Drechtsteden, n.d.). 

- Doel: Transformeren en compacter maken van 

winkelgebieden! 

 

Leegstand - retail  
De leegstand is Dordrecht Centrum was in aantal 

ruimten gemeten in maart 2016 niet toegenomen ten 

opzichte van 2013. In meters wel. V&D (5.000 m 2) 

telt hier al in mee. Voornamelijk als gevolg daarvan 

steeg het aantal leegstaande meters van 15.900 m2 

naar 19.800 m2. Ten opzichte van de benchmark was 

de leegstandsontwikkeling in Dordrecht Centrum 

beduidend gunstiger. Het leegstandspercentage in 

Dordrecht is nu alleen nog uitgedrukt in aantallen 

ruimten hoger dan gemiddeld in de benchmark; in 

meters ligt het nu iets onder het benchmark 

gemiddelde. Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd 

over de aanpak leegstand. Het accent ligt in die 

aanpak vooral op leegstand en verpaupering in de 

Voorstraat Midden e.o.. Deze aanpak gaat uit van een 

zoet -zuur benadering, waarbij de gemeente enerzijds 

eigenaren stimuleert (wonen boven winkels, operatie 

verfpot, programmering, etc.) om aan de slag te gaan 

met uitstraling en nieuwe invulling van de 

winkelpanden en tegelijkertijd eigenaren zal 
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aanschrijven die hun panden verwaarlozen en zelf niet 

het initiatief nemen om deze aan te pakken. Daarbij 

stimuleert de gemeente ook initiatieven die van 

onderop uit de straat komen, zoals project "Voor de 

straat", zonder daarmee het initiatief over te nemen. 

Uiteindelijk moeten en ondernemers en eigenaren het 

zelf doen. Op dit moment lopen er vanuit de aanpak 

een groot aantal initiatieven. Vanuit de ervaring dat 

een dergelijke aanpak een lange adem vergt, 

verwachten wij u in de loop van 2016 te kunnen 

informeren over de eerste (zichtbare) resultaten. De 

focus in de aanpak lag vooral op de straten rond het 

kernwinkelgebied. Sinds begin dit jaar zijn in een 

relatief korte tijd veel landelijke ketens failliet gegaan, 

zoals V&D, Manfield, Promiss, Esprit, Perry Sport, 

e.d.. Deze bedrijven zijn veelal in het Al winkelgebied 

gevestigd. Het gaat hier om een landelijke 

ontwikkeling waar gemeentelijk beleid slechts beperkt 

van invloed op is. Diverse bedrijven maken een 

doorstart. Wel zijn we in constructief gesprek met de 

eigenaar van het V&D pand, en hopen op korte termijn 

meer te horen over de mogelijke nieuw invulling van 

het pand. We hebben daarbij aangegeven om 

eventueel de nodige faciliteiten te bieden, 

vergelijkbaar zoals we dat hebben gedaan bij de 

herontwikkeling van het Drievriendenhof met de 

vestiging van de Primark (Gemeentebestuur 

Dordrecht, 2016). 

5. Marktruimte 
Uit het KSO 2016 blijkt dat de binnensteden van 

Gouda en Dordrecht voor wat betreft 

economisch functioneren en marktruimte 

ontwikkeling in negatieve zin afwijken van de 

andere centra in deze categorie. Op basis 
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hiervan zou opname in de categorie ‘te 

optimaliseren centra’ gerechtvaardigd zijn. Wij 

kiezen hier op dit moment echter (nog) niet voor. 

Wij zijn bezig met het formuleren van ons 

verstedelijkingsbeleid. Daarin zijn bredere 

afwegingen op het gebied van o.a. wonen, 

economie, mobiliteit, water, energie en groen 

aan de orde. Indien vanuit het provinciale 

verstedelijkingsbeleid voldoende 

aanknopingspunten bestaan om handhaving in 

de categorie ‘te ontwikkelen centra’ te 

rechtvaardigen, zullen deze centra hier 

onderdeel van uit blijven maken. Is dit niet aan 

de orde, kunnen zij alsnog worden benoemd als 

‘te optimaliseren centrum’ (Provincie 

Zuid-Holland, 2017) 

Advies vanuit rapport. Met de afnemende 

bovenlokale rol en de afnemende belangstelling 

bij retailorganisaties in mode en overige 

niet-dagelijkse winkelbranches wordt 

boodschappen doen door de eigen inwoner 

belangrijker als basis voor veel 

hoofdcentra/stadsdeelcentra (frequente lokale 

koopfunctie). Dit vraagt (op gemeentelijk niveau) 

bijzondere aandacht voor ruimtelijke inpassing 

van supermarkten als de dragers 

(publiekstrekkers) voor deze centra. De 

toetsende rol van provincie Zuid-Holland: 

adviseren om duidelijke lijn te hanteren: winkels 

horen in centrum-en winkelgebieden. 

Supermarkten op perifere locaties worden, gelet 

op de onder druk staande winkelmarkt, niet 

toegestaan (Provincie Zuid-Holland, 2017) 
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Documentanalyse gemeente Tilburg 

 

Hoofdpunten retailbeleid Provincie Noord-Brabant Door deze decentralisatie van 

verantwoordelijkheden naar de lagere overheden 

is de positie van het gemeentelijk 

bestemmingsplan versterkt. Ten behoeve van 

een goede ruimtelijke ordening kunnen in het 

bestemmingsplan eisen worden opgenomen met 

betrekking tot de branchering van detailhandel. 

Gemeenten kunnen ter bevordering van de 

ruimtelijke economische kwaliteit in het 

bestemmingsplan eisen stellen ten aanzien van 

de vestiging van bepaalde branches van 

detailhandel. Deze eisen moeten gemotiveerd 

worden vanuit overwegingen van ruimtelijke 

kwaliteit (Gemeente Tilburg, 2009) 

1. Trends 
 

Alle trends 

- Conjuncturele ontwikkelingen 

- Momentconsumentisme 

- Internetwinkelen  

- Thematisering 

- Experience centers 

- Krapte leidt tot hogere overnamesommen 

in de binnenstad en sterke toename 

filialisering 

- Opkomst van trafficlocaties  

- Opkomst van trafficlocaties  

- Toenemende concurrentie en opkomst 

van “category killers” 

- Bereikbaarheid van winkels belangrijk  

- Meer ontwikkelingsmogelijkheden in de 

periferie: Vanuit de markt speelt 

schaalvergroting, bereikbaarheid en 

daarmee toenemende belangstelling voor 
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perifere locaties al enige tijd. Branches 

zoals speelgoed, bruin- en witgoed en 

sport vinden steeds vaker een plek in de 

periferie daar waar bouwmarkten, 

tuincentra en woonboulevards al langer 

te vinden zijn. Deze trend is in gang 

gezet door de Nota Ruimte waarin meer 

beleidsruimte wordt geboden voor 

perifere detailhandelsontwikkelingen. 

Perifere winkelplannen nemen een 

steeds groter aandeel in van het totaal 

aan plannen. Momenteel is grofweg de 

helft van alle geplande winkelmeters 

voorzien in de periferie (Gemeente 

Tilburg, 2009) 

2. Reguliere detailhandelsstructuur 
Basis van de structuur is de binnenstad en de 

stadsdeel- en dorpscenctra. Buurtcentra en solitaire 

supermarkten verfijnen deze structuur. Er is een 

binnenstadsvisie in voorbereiding. Kern is dat de 

binnenstad een brede functie heeft. Belangrijkste 

functie is ontmoeten. Winkelen, horeca en werken zijn 

daarbij de peilers. Wonen voegt ook levendigheid toe. 

Doel is een sterke en compacte binnenstad met 

regionale aantrekkingskracht (Regio Hart van Brabant, 

2017). 

 

Solitaire/verspreide winkels: Dit is een ontwikkeling 

die de gemeente wilt inperken. De gemeente werkt 

momenteel aan beleid op dit onderdeel en is 

opgenomen in de lokale Retailagenda (Regio Hart van 

Brabant, 2017). 

 

Afhaalpunten/internet: Afhaalpunten worden 

Het centrum van Tilburg staat momenteel 

bovenaan de hiërarchie en kenmerkt zich als 

recreatieve aankoopplaats voor inwoners van 

Tilburg en daarbuiten. De recreatieve functie 

heeft zich sinds de oplevering van het Pieter 

Vreedeplein versterkt, maar kan zich in omvang 

en daarmee tevens in aantrekkingskracht nog 

niet meten met steden als Breda, Den Bosch en 

Eindhoven. Met name de sfeer in de binnenstad 

laat nog te wensen over.  

 

- De positie van de bestaande 

winkelgebieden heeft prioriteit. Ruimte 

voor veranderingen wordt geboden onder 

de voorwaarde dat de bestaande 

voorzieningenstructuur niet duurzaam 

wordt aangetast (leegstand, 

verpaupering, en dergelijke) 

- Vernieuwing en uitbreiding vinden plaats 
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toegestaan, ook op bedrijventerreinen. Uitgangspunt 

is dat als de consument ter plaatse kan ‘kijken en 

vergelijken’ dat het als detailhandel wordt beschouwd. 

Dan mag het alleen op locaties waar winkels zijn 

toegestaan (Regio Hart van Brabant, 2017). 

 

Verordening Ruimte 2014 (geconsolideerd 1 januari 

2017) In dit beleidsstuk is een aantal opmerkingen en 

spelregels opgenomen ten aanzien van detailhandel: 

Streef naar concentratie van detailhandel en voorkom 

verspreide bewinkeling; Scherp de toepassing van de 

‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ aan door 

detailhandelsontwikkelingen in of aansluitend aan 

bestaande winkelgebieden te accommoderen. Wees 

terughoudend met perifere 

detailhandelsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als 

branchering betreft) (Regio Hart van Brabant, 2017). 

 

 

binnen of onmiddellijk grenzend aan 

bestaande winkelgebieden. Zijn geen 

geschikte locaties voorhanden, dan is 

ontwikkeling van nieuwe locaties in het 

stedelijke gebied mogelijk 

- Vestiging van detailhandel in het 

buitengebied (de zogenaamde 

“weidewinkels”) is niet toegestaan 

- Grootschalige winkelvoorzieningen 

worden bij voorkeur geaccommodeerd op 

binnenstedelijke locaties. Voorzieningen 

die hier niet ondergebracht kunnen 

worden, worden met inachtneming van 

richtlijn 9 (zie hieronder) 

geaccommodeerd op randstedelijke 

(perifere) locaties (Gemeente Tilburg, 

2009) 

 

In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden 

overheden verplicht een structuurvisie op te 

stellen waaruit blijkt wat hun belangen zijn en 

welke instrumenten ze inzetten om deze te 

realiseren. Het ‘provinciaal belang’ is leidend 

voor de standpuntbepaling ten aanzien van de 

ontwikkeling van een mall in Tilburg. Indien het 

provinciaal belang in het geding is kan de 

provincie het initiatief tegenhouden door middel 

van een reactieve aanwijzing in de 

bestemmingsplanprocedure. De provincie 

Noord-Brabant heeft momenteel twee 

instrumenten waaraan ze een 

detailhandelsinitiatief kan toetsen, te weten de 

IPO richtlijnen en de Interimstructuurvisie 

‘Brabant in ontwikkeling’ (Gemeente Tilburg, 

2009) 
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Met de structuurvisie ‘Stad van contrasten’ 

(gemeente Tilburg, 2005) kiest Tilburg voor het 

benutten en versterken van de bestaande 
kwaliteiten. Dit betekent voor de gemeente een 

verbijzondering van Tilburg ten opzichte van de 

andere grote steden in Noord-Brabant: een 

prettige stad om in te verblijven met een goed 

voorzieningenniveau, woningen en 

arbeidsplaatsen voor alle geledingen van de 

bevolking en gelegen in een blijvend groene 

omgeving. Deze ambitie blijft overeind. De 

positie van de binnenstad kan versterkt worden 

door een betere positionering van haar eigen 

identiteit en haar sterke kanten. De binnenstad 

van Tilburg heeft een sterk lokaal verzorgende 

functie en onderscheidt zich niet ten opzichte 

van andere steden als het gaat om het aanbod. 

De binnenstad als geheel dient aantrekkelijker te 

worden door een eigen identiteit te creëren die 

gebaseerd is op de sterke kanten van de 

binnenstad (Gemeente Tilburg, 2009). 

3. PDV-structuur 
Concentratie perifere detailhandel op beperkt aantal 

clusters is toegestaan. Per cluster is een branchering 

aangegeven (Regio Hart van Brabant, 2017) 

 

Locaties geschikt voor PDV (Perifere Detailhandels 

Vestiging) zijn in de regio voldoende aanwezig om te 

voorzien in de lokale en bovenlokale behoeften. 

Uitbreiding van het aantal PDV-locaties met 

bovenlokale impact is dan ook niet aan de orde. 

Ekkersrijt vormt hierop een uitzondering, aangezien 

die locatie een bovenregionale functie heeft. Voor alle 

De grondslagen van het landelijke 
detailhandelsbeleid zijn met de Nota Ruimte 
gewijzigd. De Nota Ruimte werkt volgens het 

moto decentraal wat kan, centraal wat moet. De 

verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke beleid 

ligt steeds meer bij de lagere overheden. In de 

Nota Ruimte geldt nog steeds dat nieuwe 

vestigingslocaties niet ten kosten mag gaan van 

de bestaande winkelstructuur. Hierdoor biedt de 

Nota Ruimte meer beleidsruimte voor perifere 

detailhandelsontwikkelingen. Het strikte 

PDV/GDV beleid is dan ook afgeschaft. De Nota 
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PDV-locaties geldt dat branchevervaging een 

concreet risico vormt. Handhaving en vasthouden aan 

de gekozen segmentering zijn hierbij van groot belang 

(Metropoolregio Eindhoven, 2015).  

Ruimte biedt gemeenten meer mogelijkheden 

om het ruimtelijk beleid met betrekking tot 

branchering naar eigen inzicht in te vullen. Met 

de nieuwe WRO krijgen gemeenten daarnaast 

de mogelijkheid om in bestemmingsplannen een 

aparte bestemming voor perifere detailhandel op 

te nemen.  

 

Verbeteren van het functioneren van de perifere 

en grootschalige branches, waarbij thematische 

clustering uitgangspunt is (Gemeente Tilburg, 

2009) 

4. Leegstand en plannen / marktruimte 
De leegstand neemt toe. In 2010 was deze nog 5,0% 

in aantal verkooppunten en 5,8% in wvo. In 2016 

bedragen deze cijfers respectievelijk 6,4% en 12,3% 6  

 

Geen specifiek beleid op leegstand, maar er wel veel 

contact met ondernemersverenigingen. Via 

centrummanagement wordt veel gedaan om de 

leegstand te beperken (Regio Hart van Brabant, 2017) 

 

- Centrum Berkel Enschot: relocatie en 

herontwikkeling 

- Binnenstad: uitbreiding winkelaanbod 

- Paletplein: uitbreiding 

etc. 

 

Karwei: Verplaatsing Karwei Von Suppestraat en 

uitbreiding tuincentrum Overvecht. Per saldo gaat het 

om een uitbreiding van ca. 2.500 m² bvo. 

 

De tabel in het provinciaal beleidsdocument geeft aan 

dat er toch wel wat plannen zijn voor uitbreiding 

Een mall voegt een nieuwe vorm van winkelen 

toe aan de Tilburgse winkelstructuur. De mall 

zal, volgens het concept van OVG/MDG, voor 

een groot deel worden ingevuld met winkels in 

het hoogwaardige segment. Een aanvulling op 

het bestaande (regionale) winkelaanbod wordt 

hiermee bereikt waardoor een grotere diversiteit 

aan detailhandel ontstaat. Ook zorgt een mall in 

Tilburg als totaalconcept voor een nieuw element 

in de Tilburgse, regionale en zelfs nationale 

winkelstructuur. De (Nederlandse) consument 

krijgt hiermee meer keuzemogelijkheden 

dichterbij huis (Gemeente Tilburg, 2009) 

 

Vanuit het gedachtegoed van de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), dat elke 

overheidslaag een eigen visie moet hebben op 

de gewenste ruimtelijke ontwikkeling heeft de 

gemeente Tilburg er voor gekozen om een 

thematische structuurvisie op te stellen op 

gebied van detailhandel en economie. De 

structuurvisie is een essentieel instrument om de 
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(Regio Hart van Brabant, 2017) visie en de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid 

voor de gemeente Tilburg vast te leggen 

(Gemeente Tilburg, 2009). 

5. Regionale samenwerking 
Op basis van bovenstaande visie zijn de volgende 

regionale afspraken geformuleerd:  

- Detailhandel wordt geconcentreerd / 

geclusterd in bestaande winkelgebieden 

(ruimtelijke concentratie) om zo de hoofd 

structuur te behouden en te versterken; 

- Nieuwe detailhandelsontwikkelingen moeten 

passen bij het verzorgingsgebied en 

aantoonbaar kwaliteit toevoegen en de 

structuur versterken (bij bovenlokale en 

regionale ontwikkelingen eventueel te toetsen 

door een onafhankelijke commissie – zie 

uitvoeringsprogramma);  

- Nieuwe detailhandelsontwikkelingen vinden in 

principe alleen plaats in de concentratie 

gebieden of op plekken waar dat voor de 

leefbaarheid noodzakelijk is (eventuele 

uitzonderingen hierop worden getoetst door 

een onafhankelijke commissie – zie 

uitvoeringsprogramma);  

- Supermarkten worden gerealiseerd in of aan 

de rand van bestaande winkelgebieden; 

Solitaire supermarkten op bedrijventerreinen / 

perifere detailhandelslocaties zijn niet 

toegestaan;  

- Perifere detailhandel (PDV) met een 

bovenlokale impact wordt geclusterd op 

bestaande locaties (eventuele uitzonderingen 

worden getoetst door een onafhankelijke 

commissie). Er worden in principe geen 
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nieuwe PDV-locaties met een bovenlokale 

functie toegevoegd;  

- Er komt geen Retail Park of mega mall in de 

regio;  

- Internetwinkels zonder fysieke 

bezoek-mogelijkheid voor de consument zijn 

toegestaan op bedrijventerreinen (passen in 

reguliere bestemming);  

- Zuivere afhaalpunten (pick-up points) worden 

geconcentreerd op bestaande detail 

handelslocaties of op een kruispunt van 

passanten; 

- Internetwinkels met een fysieke 

bezoekmogelijkheid en een showroom worden 

gezien als reguliere winkels en worden 

gerealiseerd op een bestaande 

detailhandelslocatie;  

- Ontwikkelingen met een bovenlokale impact 

worden subregionaal afgestemd (nader 

gespecificeerd in subregionale 

detailhandelvisies), ontwikkelingen met een 

regionale impact worden regionaal afgestemd.  

- Deze regionale afspraken vormen de regionale 

kaders. In de subregionale detail handelsvisies 

zijn deze afspraken op onderdelen nader 

uitgewerkt. De uitgangspunten zullen ook 

verankerd moeten worden in lokaal beleid. 

Daarnaast is ook de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking van toepassing op detailhandel 

(Metropoolregio Eindhoven, 2015).  
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Documentanalyse gemeente Deurne 

 

 

Hoofdpunten retailbeleid Provincie Noord-Brabant Gemeente Deurne 
Centrum Deurne: licht kwetsbaar  

Het centrum van Deurne heeft in 2008 een 

stevige impuls gehad met de ontwikkeling van de 

Wolfsberg. Door deze ontwikkeling is de 

uitstraling van het Deurnese centrum sterk 

verbeterd. Het lukt het centrum van Deurne goed 

om de eigen bevolking aan zich te binden in 

zowel de dagelijkse-als niet dagelijkse sector. 

Aandachtspunten zijn de bovengemiddelde 

leegstand en het uitblijven van bevolkingsgroei. 

De leegstand is voornamelijk gesitueerd in de 

aanloopstraten van het centrum (De Peel, 2015). 

1. Trends 
 

E-shoppen 
De afgelopen jaren is het aantal e-shoppers 

steeds verder toegenomen. Nederlanders kopen 

ook steeds vaker producten via internet. Het 

aantal frequente e-shoppers is gestegen van 

3,9 miljoen in 2005 naar 7,1 miljoen in 2012. 

Deze stijging van de afgelopen jaren was vooral 

te zien in de non-food sector. Reizen, vakanties 

en accommodaties vormden ook in 2012 de 

grootste categorie online aankopen, op de voet 

gevolgd door kleding en sportartikelen. In 2012 

kocht ruim de helft van de frequente e-shoppers 

kleding en sportartikelen online, vrouwen 

beduidend vaker dan mannen. Mannen kochten 

juist vaker software, hardware en andere 

elektronica. (CBS, 2013) Supermarkten als 

Jumbo en Albert Heijn gaan zich steeds 

nadrukkelijker richten op de online markt. De 
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Peelgemeenten hebben op dit moment geen 

eenduidig beleid ten aanzien van 

internetwinkels. De tendens is wel dat 

internetwinkels met een publieksfunctie enkel 

zijn toegestaan in een winkelgebied. Voor meer 

informatie over het bel 

eid per gemeente: zie bijlage 2 (De Peel, 2015). 

 

Branchevervaging 
Bij branchevervaging gaan 

detailhandelsbedrijven artikelen verhandelen die 

niet tot het hoofdassortiment behoren. Dit wordt 

bijvoorbeeld veel gezien bij bouwmarkten die als 

nevenassortiment speelgoed, bruin-en witgoed 

en fietsen verkopen. Andere voorbeelden zijn 

Bol.com die naast boeken ook elektronica en 

speelgoed aanbiedt of aan Calvin Klein die naast 

kleding ook parfums in het assortiment opneemt. 

Ook supermarkten als Albert Heijn verkopen 

steeds meer luxe artikelen naast de dagelijkse 

boodschappen en drogisterijen als Kruidvat 

verkopen kleding, speelgoed en elektronica en 

opereren steeds meer als warenhuis (De Peel, 

2015). 

 

Filialisering 
Een andere ontwikkeling is die van zelfstandige 

winkeliers naar filiaalbedrijven en 

franchiseketens. Dit wordt ‘filialisering’ genoemd. 

De term filiasering is een overigens een 

versimpeling van de diverse structuren die er 

onder winkelketens kunnen schuilgaan: 

ondernemers kunnen bijvoorbeeld zelfstandig 

opereren onder de vlag van een keten of 

inkooporganisatie, franchisenemers zijn (met de 
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subcategorieën hard en soft franchise, en single 

of multifranchiser) of in dienst zijn van het 

overkoepelende winkelbedrijf. In Nederland is de 

filialisering vooral de laatste paar decennia snel 

opgelopen. Er zijn verschillende drijvende 

krachten achter dit fenomeen. Filiaalbedrijven 

kunnen een grotere marketingkracht ontwikkelen 

dan kleinere winkeliers (en zo meer klanten 

binden), prijzen en kwaliteitseisen afdwingen bij 

producenten en hogere huurprijzen betalen (De 

Peel, 2015). 

 

Schaalvergroting supermarkten 
De laatste jaren zijn supermarkten gegroeid. Kon 

een kleine supermarkt tien jaar geleden nog 

bestaan bij 600-700 m² wvo, tegenwoordig is 

1.200 m² wvo de gewenste omvang. 

Tegelijkertijd worden er op diverse locaties mega 

supermarkten gebouwd. Dit zijn supermarkten 

met ten minste 2.500 m² wvo en soms oplopend 

tot 6.000 m² (Jumbo XL Breda). In steeds meer 

grote steden verschijnen deze XL’s. Deze grote 

supermarkten hebben een heel breed 

assortiment en fungeren bovendien deels als 

warenhuis. Deze supermarkten hebben een 

grote aantrekkingskracht op consumenten. 

Keerzijde is echter dat de omzet in food die hier 

wordt gerealiseerd grotendeels ten koste gaat 

van de omzet in de lokale, in het centrum 

gelegen, supermarkt. Uiteindelijk gaat dit ten 

koste van de omzet van het gehele ‘lokale’ 

centrum. Wellicht is in de toekomst in totaliteit 

minder m2 voor supermarkten nodig vanwege de 

groei in het afhalen van dagelijkse artikelen (De 

Peel, 2015). 
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Innovatieve concepten 
Het winkellandschap is erg dynamisch. Vanuit de 

markt wordt er continu nagedacht over nieuwe 

winkelconcepten. Dit kan heel breed zijn: van 

Pop-up winkel tot het organiseren van 

evenementen. Gemeenten gaan hier op dit mo 

ment op verschillende wijze mee om. Dit is ook 

lastig voor gemeenten. “Ondernemers zijn 

creatiever dan de overheid” (De Peel, 2015). 

 

Ladder van duurzame verstedelijking 
De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste 

in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 

bepaalt dat voor onder meer 

bestemmingsplannen de treden van de ladder 

moet worden doorlopen. Deze handreiking 

ondersteunt decentrale overheden bij de 

toepassing van de ladder. Doel van de ladder 

voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 

benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Met de ladder voor duurzame verstedelijking 

wordt een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten nagestreefd. (ministerie 

voor infrastructuur en milieu, 2013) (De Peel, 

2015) 

2. Reguliere detailhandelsstructuur 
Nieuwe detailhandelsontwikkelingen vinden in principe 

plaats in het concentratiegebied. Ontwikkelingen 

daarbuiten worden alleen toegestaan als het gaat om 

Uitgangspunt is het optimaliseren van de lokaal 

verzorgende functie van deze centra, zowel qua 

omvang en branchering als qua uitstraling. Een 

verdere versterking van de, in sommige 
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een unieke kwalitatieve toevoeging die niet in een 

concentratiegebied past of een ontwikkeling die 

cruciaal is voor de leefbaarheid. Van panden buiten 

het concentratiegebied die leegkomen zal op termijn 

de detailhandelsbestemming verdwijnen. Bij het 

maken van keuzes is het belangrijk om te denken 

vanuit een centrumvisie. Een centrum bestaat uit 

meer dan alleen detailhandel en het toevoegen van 

andere functies kan het concentratiegebied in het 

centrum ook ondersteunen of versterken. Ook het 

investeren in de verblijfsruimte is hierbij essentieel. 

Tot slot moeten centra kijken naar complementariteit 

en onder scheidend karakter, op basis van functie en 

uniciteit. Op dit moment lijken veel centra op elkaar, 

terwijl juist een onderscheidend karakter consumenten 

naar een centrum kan trekken. Mede daarom moet er 

ook ruimte blijven voor lokale, innovatieve 

ontwikkelingen, die het onderscheidend karakter van 

een centrum kunnen bepalen of versterken. 

gevallen, regionaal verzorgende functie wordt 

niet voorgestaan (De Peel, 2015). 

 

Internetwinkels zonder fysieke 

bezoekmogelijkheid worden planologisch niet 

aangemerkt als zijnde winkel en zijn mogelijk op 

bedrijventerreinen. Vanwege de groei aan 

Internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid, 

zoals afhaalpunten en internetwinkels met 

showrooms zijn, gezien vanuit de bestrijding van 

de leegstandsproblematiek, alleen mogelijk bij 

een bestemming detailhandel (De Peel, 2015). 

 

Supermarkt: “Een supermarkt kan best zonder 

het centrum, maar het centrum niet zonder 

supermarkt’. Daarom is het uitgangspunt 

dat supermarkten enkel in of aan de rand van 

een winkelgebied gesitueerd worden. 

Afwijkingen hiervan dienen te worden afgestemd 

in het Bestuurlijk economisch overleg De Peel 

(De Peel, 2015). 

3. PDV-structuur 
Locaties geschikt voor PDV (Perifere Detailhandels 

Vestiging) zijn in de regio voldoende aanwezig om te 

voorzien in de lokale en bovenlokale behoeften. 

Uitbreiding van het aantal PDV-locaties met 

bovenlokale impact is dan ook niet aan de orde. 

Ekkersrijt vormt hierop een uitzondering, aangezien 

die locatie een bovenregionale functie heeft. Voor alle 

PDV-locaties geldt dat branchevervaging een 

concreet risico vormt. Handhaving en vasthouden aan 

de gekozen segmentering zijn hierbij van groot belang 

(Metropoolregio Eindhoven, 2015).  

 

Perifere detailhandel 
Gebieden met grootschalige winkels bij 

snelwegafslagen of uitvalswegen zijn een vast 

onderdeel van de Nederlandse stad geworden, 

de zogenoemde perifere detailhandelsmilieus. 

Deze milieus zijn relatief nieuw maar snel in 

opkomst: tussen 2000 en 2006 nam het 

oppervlak toe met liefst 21%; ook is er sprake 

van een bescheidende intensivering. Hoewel de 

meubelbranche nog altijd dominant is op perifere 

detailhandelsmilieus nam het aandeel als 

percentage in de afgelopen jaren licht af. 

(planbureau voor de leefomgeving, 2010) 
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Subregio de Peel kent één grootschalige PDV 

-locatie aan de Engelseweg in Helmond. 

Daarnaast zijn er plannen voor kleinschaligere 

PDV-locaties in de verschillende gemeenten. 

Detailhandel op bedrijventerreinen, buiten PDV 

locaties, is in subregio de Peel ongewenst. 

(De Peel, 2015). 

 

Subregio de Peel kent momenteel één 

grootschalig PDV cluster: De Engelseweg te 

Helmond. Het perspectief is bepaald aan de 

hand van het regionaal Koopstromenonderzoek 

uit 2009, Rabobank koopstromenonderzoek uit 

2013 en input vanuit de door de Peelregio in 

december 2014 georganiseerde bustour (De 

Peel, 2015). 

 

De grootste perifere detailhandelslocatie in de 

Peel is gelegen aan de Engelseweg in Helmond. 

De verzorgingsfunctie is met name lokaal (tot 

beperkt) regionaal en het aanbod bij benadering 

doorsnee (discount-en middensegment). Voor 

deze locaties geldt dat de uitgangssituatie 

gerespecteerd wordt en dat 

bestemmingsplanmatig vastgelegde 

vestigingsmogelijkheden gehandhaafd blijven. 

Een verdere brancheverbreding is niet wenselijk. 

Een vastgoedprobleem (leegstand) mag geen 

reden zijn om brancheverbreding te accepteren 

(De Peel, 2015). 

4. Leegstand en plannen / marktruimte 
 Leegstand is een feit en het halveren van de huren 

gaat dat niet oplossen. Er moeten keuzes gemaakt 

worden. Zowel door de overheid als door de 

Om verder groei van de leegstand niet te 

stimuleren, worden er per saldo geen extra 

winkelmeters (met uitzondering van de thans 

bestaande harde plannen) aan het 
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marktpartijen. Niets doen leidt tot verpaupering en het 

op termijn omvallen van de voorzieningenstructuur. 

Dat is funest voor de leefbaarheid. Juist door te kiezen 

om in te zetten op bepaalde gebieden (en dus ook 

bepaalde gebieden niet) is het mogelijk om de 

voorzieningenstructuur voor de toekomst veilig te 

stellen en de noodzakelijke vernieuwing ruimte te 

bieden. Belangrijk daarbij zijn een gezamenlijke visie 

en afspraken, met de ruimte om in te kunnen spelen 

op unieke kansen. Alleen door gezamenlijk dezelfde 

uitgangspunten te hanteren kan een complementair 

aanbod in de regio gecreëerd worden, kan er goed 

ingezet worden op de leefbaarheid en kunnen sterke 

centra nog sterker worden (Metropoolregio 

Eindhoven, 2015).  

 

Groei is niet meer aan de orde en de winkelleegstand 

wordt steeds groter. Het toevoegen van winkelmeters 

is niet meer vanzelfsprekend. Een belangrijk uitgangs 

- punt voor het versterken van een winkelgebied is 

concentratie of clustering van detail handel. Door te 

clusteren kunnen winkels profiteren van elkaars 

nabijheid en van een grotere potentiële klantenkring 

(Metropoolregio Eindhoven, 2015).  

winkelaanbod in de Peel toegevoegd. 

Gemeenten spannen zich in om te komen tot 

afname van het aantal winkelmeters 

 

1.Detailhandelsontwikkelingen vanaf 150 m2 tot 

1000 m2 vvo, wordt gemeld aan de directe 

buurgemeenten. Daarbij wordt inzichtelijk 

gemaakt dat toetsing volgens de voorwaarden 

van de ladder voor duurzame verstedelijking 

heeft plaatsgevonden; 

2. Detailhandelsontwikkelingen die onderbouwd 

moeten worden vanuit de ladder voor duurzame 

verstedelijking, tot een maximum van 2.500 m2 

vvo worden afgestemd in het bestuurlijk ov 

erleg economische zaken de Peel; 

3. Detailhandelsontwikkelingen vanaf 2.500 m2 

vvo, worden afgestemd in de RACD (Regionale 

adviescommissie detailhandel) (De Peel, 2015). 

5. Regionale samenwerking 
Op basis van bovenstaande visie zijn de volgende 

regionale afspraken geformuleerd:  

- Detailhandel wordt geconcentreerd / 

geclusterd in bestaande winkelgebieden 

(ruimtelijke concentratie) om zo de hoofd 

structuur te behouden en te versterken; 

- Nieuwe detailhandelsontwikkelingen moeten 

passen bij het verzorgingsgebied en 

aantoonbaar kwaliteit toevoegen en de 

● Het bestuurlijk economisch overleg de 

Peel komt in principe maandelijks bijeen. 

Elke gemeente kan het bestuurlijk 

economisch overleg de Peel direct 

bijeenroepen (eventueel digitaal) als er 

voor de beoordeling van een nieuw 

detailhandelsinitiatief snelheid gewenst 

is; 

● Een ambtenaar van de gemeente, 

waarvan de bestuurder voorzitter is van 
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structuur versterken (bij bovenlokale en 

regionale ontwikkelingen eventueel te toetsen 

door een onafhankelijke commissie – zie 

uitvoeringsprogramma);  

- Nieuwe detailhandelsontwikkelingen vinden in 

principe alleen plaats in de concentratie 

gebieden of op plekken waar dat voor de 

leefbaarheid noodzakelijk is (eventuele 

uitzonderingen hierop worden getoetst door 

een onafhankelijke commissie – zie 

uitvoeringsprogramma);  

- Supermarkten worden gerealiseerd in of aan 

de rand van bestaande winkelgebieden; 

Solitaire supermarkten op bedrijventerreinen / 

perifere detailhandelslocaties zijn niet 

toegestaan;  

- Perifere detailhandel (PDV) met een 

bovenlokale impact wordt geclusterd op 

bestaande locaties (eventuele uitzonderingen 

worden getoetst door een onafhankelijke 

commissie). Er worden in principe geen 

nieuwe PDV-locaties met een bovenlokale 

functie toegevoegd;  

- Er komt geen Retail Park of mega mall in de 

regio;  

- Internetwinkels zonder fysieke 

bezoek-mogelijkheid voor de consument zijn 

toegestaan op bedrijventerreinen (passen in 

reguliere bestemming);  

- Zuivere afhaalpunten (pick-up points) worden 

geconcentreerd op bestaande detail 

handelslocaties of op een kruispunt van 

passanten; 

- Internetwinkels met een fysieke 

bezoekmogelijkheid en een showroom worden 

het overleg, fungeert als aanspreekpunt 

(coördinator) voor de peelgemeenten 

voor het bespreken van initiatieven; 

● De voorzitter plant de bijeenkomsten in, 

bereidt deze voor en zorgt ervoor dat de 

benodigde informatie tijdig verzameld en 

verspreid is onder de leden van het 

bestuurlijk overleg. 

● Het bestuurlijk overleg de Peel 

rapporteert waar nodig of gewenst aan 

de Regionale Adviescommissie 

detailhandel (De Peel, 2015). 
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gezien als reguliere winkels en worden 

gerealiseerd op een bestaande 

detailhandelslocatie;  

- Ontwikkelingen met een bovenlokale impact 

worden subregionaal afgestemd (nader 

gespecificeerd in subregionale 

detailhandelvisies), ontwikkelingen met een 

regionale impact worden regionaal afgestemd.  

- Deze regionale afspraken vormen de regionale 

kaders. In de subregionale detail handelsvisies 

zijn deze afspraken op onderdelen nader 

uitgewerkt. De uitgangspunten zullen ook 

verankerd moeten worden in lokaal beleid. 

Daarnaast is ook de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking van toepassing op detailhandel 

(Metropoolregio Eindhoven, 2015).  

 Handhaving 
Omdat de formele beslissingsbevoegdheid over 

detailhandelsontwikkelingen bij de individuele 

gemeenten ligt, beschikken de gezamenlijke 

Peelgemeenten niet over rechtstreekse 

sanctiemogelijkheden bij het negeren van 

adviezen. Hooguit kunnen gemeenten 

aangesproken worden op hun gedrag. Wel 

kunnen buurgemeenten evenals de provincie 

Noord-Brabant eventueel zienswijzen inbrengen 

bij ontwerpbestemmingsplannen en kan de 

provincie bij vastgestelde bestemmingsplannen 

bezien of een reactieve aanwijzing of beroep 

nodig en mogelijk zijn (De Peel, 2015). 

 Samen Deurne Centrum verbeteren 
(persoonlijke communicatie, 28 mei 2018) 

- Meer bezoekers 

- Minder leegstand 
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- Meer sfeer 

- Meer samenwerken 

- Toekomst ondernemers 

- Parkeren 
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