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1 Context

1.1

Inleiding

een totaal andere visie zijn dan ook niet nodig.

over de gemeente, de inwoners en het

Bovendien kan gebruik gemaakt worden van

winkelaanbod. Ook de koopstromen en positie

Aanleiding en doel

actuele cijfers uit het Koopstromenonderzoek

in de regio komen aan bod.

De Detailhandelsstructuurvisie Edam-Volendam

Randstad 2016.
Hoofdstuk 2 schetst de belangrijkste landelijke

is opgesteld in 2007. Het gemeentelijk
grondgebied is sindsdien uitgebreid met de

Deze actualisatie vervangt de eerdere

trends, en de gevolgen daarvan voor de

voormalige gemeente Zeevang. Bovendien

Detailhandelsstructuurvisie uit 2007.

winkelgebieden in de gemeente EdamVolendam.

zorgen trends in de detailhandelssector in
Nederland ervoor dat de winkelmarkt de

Actualisatie detailhandelsstructuurvisie

afgelopen jaren in rap tempo is veranderd. Ook

De geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie

De geactualiseerde visie op de detailhandel

in Edam-Volendam zijn de gevolgen van deze

bevat de volgende elementen:

staat in hoofdstuk 3. Aan de hand van actuele

trends merkbaar. Aan de andere kant profiteert

•

overzicht van vraag en aanbod in en rond

ambities en uitgangspunten worden de positie

de gemeente Edam-Volendam;

en functie van de verschillende winkelgebieden

analyse winkelstructuur en afzonderlijke

aangegeven. Ook wordt een actuele visie

winkelgebieden; onderscheidende

gegeven op winkels buiten centrumgebieden en

gemeentelijke kwaliteiten;

in kleine kernen.

de gemeente van een lichte groei van het aantal
inwoners en van een toename van het aantal

•

dag- en verblijfstoeristen.

Voortbouwen op eerder beleid

•

beleid, trends en ontwikkelingen in
detailhandel en consumentengedrag;

In hoofdstuk 4 wordt per winkelgebied kort de

gemeentelijke ambities en prioriteiten in

geactualiseerde visie op de functioneel-

om te kunnen anticiperen op landelijke en lokale

beleid, gewenste functie en positie van

ruimtelijke structuur weergegeven.

ontwikkelingen, en om marktinitiatieven goed te

winkelgebieden (detailhandelsstructuur);

De gemeente Edam-Volendam heeft behoefte
aan een actueel beleidskader voor detailhandel,

•

kunnen beoordelen. Ondanks landelijke en

•

aanbevelingen per winkelgebied;

Hoofdstuk 5 ten slotte bevat het beleidskader,

lokale ontwikkelingen zijn de hoofdlijnen van de

•

beleids- en toetsingskader;

met daarin onder nadere voorschriften voor
detailhandel buiten winkelgebieden en

analyse en het beleid uit 2007 nog altijd actueel.

vervolgacties.

Leeswijzer
In de visie uit 2007 werd reeds geanticipeerd op

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt kort de

belangrijke trends en ontwikkelingen en de

uitgangssituatie beschreven: feiten en cijfers*

gemeente heeft de afgelopen jaren consequent
in de geest van de Detailhandelsstructuurvisie
gehandeld. Een uitputtende nieuwe analyse en
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*

actuele cijfers bij opstellen rapport (voorjaar 2017).
In deze versie (2018) zijn nog enkele aanpassingen
verwerkt, de cijfers zijn niet opnieuw aangepast.
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1.2

Feiten en cijfers

Aantal inwoners per kern en toeristische bezoekers in de gemeente Edam-Volendam

Geografische ligging
De gemeente Edam-Volendam ligt aan het
Markermeer, tussen Purmerend en Hoorn. De
gemeente wordt gevormd door een stedelijk
gebied met de grootste woonkernen Edam en
Volendam, en een meer landelijk gebied met 7
kleine kernen. De kernen in de gemeente
worden ontsloten via de N247. Zowel Volendam
(vissersplaats met karakteristieke huizen aan
‘De Dijk’) als Edam (kaasmarkt, monumentale
panden, gracht en stegen) genieten nationale
en internationale bekendheid en worden
jaarlijks door een groot aantal toeristen bezocht.

Aantal inwoners en samenstelling bevolking
De gemeente Edam-Volendam telt in totaal
± 35.500 inwoners*. Hiervan wonen er ruim
29.000 in het stedelijk gebied (voormalige
gemeente Edam-Volendam).
Het inwonertal van de gemeente EdamVolendam gaat naar verwachting toenemen. De
meest recente landelijke prognose** gaat uit van
een groei van het aantal inwoners naar bijna
37.000 in 2025. Net als in het grootste deel van
Nederland is in Edam-Volendam sprake van
* Gemeente Edam-Volendam (april 2016)
** CBS Statline 2016, Regionale prognose 2011-2040
1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018
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verdere vergrijzing (toename 65+-ers) en

Omvang en spreiding winkelaanbod

ontgroening (afname inwoners onder 20 jaar).

De gemeente Edam-Volendam telt in totaal
circa 240 winkels, met een totale omvang van

De groei van het aantal inwoners komt

circa 56.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo).

grotendeels terecht in de nieuwbouwlocaties
Broeckgouw (circa 1.000 woningen, reeds in

Ten opzichte van de Detailhandelsstructuurvisie

ontwikkeling, 2020 gereed) en Lange Weeren

uit 2007 is het aantal winkels en het oppervlak

(maximaal 750 woningen, na 2020).

(wvo) vrijwel ongewijzigd. De gemeente (toen
nog zonder Zeevang) telde (exclusief Zeevang)

Toerisme

circa 50.000 m² winkelvloeroppervlak (wvo)

Voor de (winkel)voorzieningen in Edam-

verdeeld over circa 230 winkels.

Volendam speelt het toerisme een belangrijke
rol. De gemeente trekt op jaarbasis circa 1,4

Op dit moment is er circa 3.100 m² leegstand,

miljoen toeristen. Dit zijn overwegend

verdeeld over circa 15 panden (5%), verspreid

dagtoeristen met een relatief korte verblijfsduur.

over de gemeente. De leegstand in de

Bestedingen van deze toeristen komen vooral

gemeente is daarmee relatief beperkt

terecht in de horeca en in souvenirwinkels.

(Randstad gemiddeld ± 12,5 % van de panden)

Groei aantal inwoners met name in wijk Broeckgouw

en ligt op het niveau van een ‘gezonde’
Verblijfstoeristen, en dan vooral die in vakantie-

frictieleegstand. .

woningen en -parken, campings en havens, zijn
daarnaast voor supermarkten en overig

Daarnaast telt de gemeente circa 100 horeca-

dagelijks aanbod belangrijk. Gedetailleerde

en leisurebedrijven en nog eens bijna 60

gegevens over het aantal toeristische

dienstverleners (kappers, banken, makelaars).

overnachtingen in de gemeente in deze
accommodaties ontbreken. Op basis van

Circa 85% van de winkels is gevestigd in een

beschikbare gegevens* gaan we uit van circa

van de winkelgebieden in de gemeente

250.000 toeristische overnachtingen per jaar.

(reguliere hoofd- en wijkcentra en PDV-locatie
Woonboulevard). De winkelstructuur is fijn-

*

Gemeente Edam-Volendam, LAgroup (2014),
Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio
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mazig, elke wijk heeft een eigen winkelvoorziening voor dagelijkse aankopen.

Toeristische bezoekers in centra Volendam en Edam
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Centrum Volendam
•

Aantal voorzieningen per winkellocatie in gemeente Edam-Volendam

Circa 45% van alle winkels en overige
publieksgerichte voorzieningen is gevestigd
in het centrum van Volendam;

•

Het aanbod bestaat enerzijds uit winkels
gericht op de lokale/regionale bezoeker
(zoals supermarkt Deen (± 1.100 m² wvo),
overig dagelijks aanbod, warenhuis,
modezaken) en anderzijds op aanbod
gericht op (internationale) toeristische
bezoekers (souvenirwinkels, horeca);

•

Opvallend is het grote aandeel zelfstandige
ondernemers: er zijn relatief weinig filialen;

•

Het winkelaanbod is kleinschalig (gemiddeld
112 m² wvo per winkel);

•

Winkels en overige voorzieningen liggen
nogal verspreid over verschillende

Omvang winkelaanbod per winkellocatie in gemeente Edam-Volendam (m² wvo)

deelgebieden met weinig onderlinge
samenhang (functioneel, ruimtelijk);
•

Overdekte Havenhof en (deel) Zeestraat:
overwegend frequente aankoopfunctie,
functionele opzet, matige uitstraling;

•

Edammerweg, Stationstraat, Dril: gemengd
milieu met modewinkels, overig aanbod en
wonen, ‘Volendamse’ uitstraling met
historische gevels, smalle straatjes, water
en bruggetjes;

•

Haven/’De Dijk’: horeca en souvenirwinkels,
aantrekkelijk voor bezoekers door haven/
water, historische panden;
1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018

5 van 42

•

Bereikbaarheid en parkeren zijn knelpunten

Ligging winkelgebieden (en supermarkten) in de gemeente Edam-Volendam

(alleen bij Havenhof voldoende).

De Stient
•

De Stient is een planmatig winkelcentrum
met boodschappenfunctie vooral voor de
omliggende wijk(en);

•

Aanbod voor frequente aankopen is
compleet: eigentijdse supermarkt (Deen
met 1.250 m² wvo), verszaken, drogisten,
huishoudelijke artikelen, bloemen,
dierbenodigdheden, snackbar, kapper;

•

Aanvullend aan het basisaanbod is er zelfs
nog enig overig niet-dagelijks aanbod
(mode, sport, speelgoed);

•

Bereikbaarheid en parkeersituatie van De
Stient is goed (centrale ligging in wijk, groot
en gratis parkeerterrein);

•

De compacte opzet, de functionele
inrichting en de uitstraling sluiten aan bij
een efficiënt boodschappencentrum.

Burgemeester Van Baarstraat
•

Burgemeester Van Baarstraat is een wijkcentrum met een boodschappenfunctie;

•

Supermarkt Deen (± 1.100 m² wvo) is de
belangrijkste trekker. De tweede supermarkt
(Dirk), gelegen net achter de Van
Baarstraat, is in 2016 afgebrand. Naar

6 van 42
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Centrum Volendam, De Dijk

Centrum Volendam, Havenhof

Centrum Edam

Winkelcentrum De Stient

Winkelcentrum Van Baarstraat

Vomar Broeckgouw

Woonboulevard

Speciaalzaken Plutostraat

Centrum Oosthuizen
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•

verwachting wordt op deze locatie door Dirk

steegjes en grachten en een bijpassende

Warenmarkten

een nieuwe supermarkt gerealiseerd*;

inrichting;

•

Het overige aanbod is divers, met

•

verszaken, drogisten, dierbenodigdheden,

De autobereikbaarheid en de parkeer-

zaterdag 11-17 uur;

situatie zijn matig door de smalle straatjes.

•

bloemen, kapper, mode, fietsen;
•

Volendam, Europaplein/Zeestraat,
Edam, Nieuwenhuizenplein (de Kaasmarkt),
woensdag 9-14 uur.

Het winkelcentrum is niet compact door

Centrum Oosthuizen

langgerekte opzet met bewinkeling aan één

•

Het winkelaanbod in Oosthuizen is van zeer

1.3

Koopstromen

zijde van de straat;

beperkte omvang, er is geen sprake van

Uitstraling (luifels, gevels, openbare ruimte)

een compleet dorpscentrum;

Regionale context

Belangrijkste aanbieder is de supermarkt

Op korte afstand van de gemeente Edam-

(Plus, ± 700 m² wvo);

Volendam ligt een aantal centra met een (flink)

De overige winkels en publieksgerichte

groter winkelaanbod dan het centrum van

voorzieningen liggen gespreid aan de

Volendam (grootste centrum binnen de

Centrum Edam

Raadhuisstraat, waardoor een

gemeente). Een aanzienlijk deel van de

•

samenhangend centrumgebied ontbreekt;

koopkracht in de gemeente vloeit dan ook af

De bereikbaarheid per auto is goed,

naar omliggende centra, met name Purmerend,

parkeren kan voor de winkels.

Hoorn en Amsterdam.

•

is in het algemeen wat verouderd.
•

•

De bereikbaarheid is goed, het aantal
parkeerplaatsen is beperkt.

•

Het centrum van Edam is zowel gericht op
de lokale bevolking als op toeristische

•

bezoekers (kaas- en overige souvenirwinkels, horeca);
•
•

Het winkelaanbod is beperkt van omvang

Overig winkelaanbod

Recent koopstromenonderzoek** laat zien dat

en kleinschalig;

•

In de overige kleine kernen zijn niet of

84% van de dagelijkse en 44% van de niet-

nauwelijks winkels gevestigd;

dagelijkse bestedingen binnen de eigen

Aan de Julianaweg in Volendam is een

gemeente terechtkomen. Vooral in de niet-

daartussen diverse andere functies, met

cluster van woonwinkels en volumineuze

dagelijkse sector is de afvloeiing dus groot,

name wonen;

goederen gevestigd;

zowel naar omliggende gemeenten (37%) als

De verspreide bewinkeling bestaat onder

naar internet (19%). De toevloeiing vanuit

meer uit twee solitaire supermarkten, Deen

omliggende gemeenten naar Edam-Volendam

(± 950 m² wvo) in Edam en Vomar (± 1.350

is beperkt. In onderstaande tabellen is de

m² wvo) in Broeckgouw, de specialistische

ontwikkeling van binding en afvloeiing tussen

Winkels en horeca liggen verspreid over
een relatief groot centrumgebied, met

•

Het centrum is een aantrekkelijk
dwaalmilieu met historische pandjes,

*

Op 26 september 2017 opende de noodwinkel van
Dirk aan de aan de Julianaweg. Deze is toegestaan
voor een periode van maximaal 3 jaar

8 van 42

•

•

verszaken aan de Plutostraat, bouwmarkt
Multimate en tuincentrum ‘t Lokkemientje.

** I&O Research/DTNP (2017), KSO Randstad 2016
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Centra (groter dan 3.000 m² wvo) in de regio van Edam-Volendam

2011 en 2016 weergegeven, alsmede het
gemiddelde in gemeenten van vergelijkbare
omvang (benchmark) (I&O/DTNP (2017).

Vergelijking koopstromen dagelijkse sector
EdamEdambenchmark
Volendam Volendam
2016
2016
2011
koopkrachtbinding

84%

83%

87%

afvloeiing regio

13%

16%

11%

afvloeiing internet

3%

0%

1%

Vergelijking koopstromen niet-dagelijkse sector
EdamEdambenchmark
Volendam Volendam
2016
2016
2011
koopkrachtbinding

44%

49%

41%

afvloeiing regio

37%

42%

38%

afvloeiing internet

19%

10%

21%

Toeristische bestedingen
Met name de niet-dagelijkse sector in de
gemeente profiteert van bestedingen door
toeristen: 14% van de totale bestedingen in
deze sector (€ 8,8 miljoen). Een groot deel
hiervan komt terecht in het centrum van
Volendam.

1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018
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2 Landelijke trends en gevolgen voor Edam-Volendam

2.1

Trends en ontwikkelingen

groeiden niet in dezelfde mate mee. Sterker

ontwikkelingen is een structureel overaanbod.

nog, sinds 2008 zijn de bestedingen flink

Sinds 2012 zijn al meer dan 50 landelijke

De landelijke detailhandelssector is zeer

gedaald. De economische crisis was hiervoor

winkelketens failliet gegaan. In 2015 nam het

dynamisch en is de afgelopen jaren sterk

niet de enige oorzaak. Door de opkomst van

aanbod in de non-foodsector voor het eerst in

veranderd door diverse ontwikkelingen.

internet verschuiven bestedingen steeds meer

de historie af. De leegstand van winkelpanden

van fysieke winkels naar webshops (markt-

is inmiddels opgelopen tot ruim 3,5 mln m² wvo.

Detailhandel onder druk: de getallen

aandeel in niet-dagelijkse sector inmiddels

Door het toenemende aantal beschikbare

Sinds 2008 is de winkelmarkt structureel

20%, in Edam-Volendam 19%).

winkelpanden laat ook het huurprijsniveau sinds
2010 een dalende trend zien. De exponentiële

gewijzigd van een groei- in een krimpmarkt. Met
name in de non-foodsector groeide het aanbod

Daarnaast heeft de vergrijzing een drukkend

toename van leegstand lijkt gestopt door

fors als gevolg van de vastgoedbubbel en de

effect op winkelbestedingen (ouderen besteden

transformatie van leegstaande winkelpanden

drang tot schaalvergroting. De bestedingen

minder aan producten). Gevolg van deze

naar andere functies (zoals woningen).
Ondanks de licht oplevende bestedingen sinds
2015 is de verwachting dat het winkelaanbod de
komende jaren nog verder zal afnemen als
gevolg van de verdere groei van webshops
(forse toename marktaandeel) en de voortgaande vergrijzing van de bevolking.

1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018
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Wijzigend aankoopgedrag

internet aangeschaft. Bezorging en retourneren

zijn, en waarvoor men bereid is een lange

De opkomst van internetwinkelen heeft niet

zijn vaak gratis en veel producten worden al

afstand af te leggen (dagje naar de stad)

alleen effecten op bestedingen in fysieke winkels,

binnen 24 uur geleverd. Dit betekent dat de

hebben nog meerwaarde. Perifere winkel-

maar leidt ook tot een structureel ander ruimtelijk

noodzaak voor een bezoek aan een

concepten in non-food zijn kwetsbaar, omdat ze

aankoopgedrag. Vóór de digitale revolutie werd

winkelgebied voor een groot deel is

mikken op koopmotieven ‘prijs’ en ‘run’,

alles in een winkel(centrum) gekocht en was de

weggevallen. Met name winkels in de niet-

aspecten waarin internet aantoonbaar sterker

aankooplocatie vooral afhankelijk van het type

dagelijkse sector worden in toenemende mate

is. De meeste centra in Edam-Volendam zijn

product dat werd aangeschaft. Hoe unieker het

pas bezocht als sprake is van een onder-

gericht op dagelijkse aankopen en daarmee

product, hoe groter de reisafstand die men bereid

scheidend vermogen ten opzichte van internet.

kansrijk (zie paragraaf 2.2).

was af te leggen.
Fysieke winkellocaties houden meerwaarde als
Inmiddels is het internet een volwaardig en sterk

het gaat om het doen van dagelijkse aankopen

alternatief aankoopkanaal. Het markt-aandeel

(boodschappen) in de directe woon-/leef-

van webshops groeit razendsnel en steeds meer

omgeving. Ook de grote centrumgebieden,

soorten producten, zelfs keuzegevoelige

waar een unieke verzameling van aanbod en

producten zoals schoenen, worden massaal via

een aantrekkelijke sfeer en beleving te vinden

Ruimtelijk aankoopgedrag
voor digitale revolutie

Ruimtelijk aankoopgedrag
na digitale revolutie

reisafstand

reisafstand

makkelijk
en snel
of
veel keuze,
sfeer en beleving
aankooplocatie
afhankelijk van type product
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Ruimtelijke polarisatie

onderscheidend ten opzichte van internet. Daar

niveau (circa 12% van het aantal winkelpanden)

Gevolg van dit gewijzigde consumentengedrag

zijn dan ook de afgelopen jaren veel landelijk

van alle centra uitkomt. Ook het centrum van

is dat vooral de middelgrote centra in Nederland

bekende ketens failliet gegaan. Bestaande

Volendam valt binnen deze categorie. Mede

kampen met afnemende bezoekersaantallen.

winkelketens hebben hun vestigingsstrategie

door het relatief beperkte aandeel filiaal-

Deze centra (zowel hoofdwinkelcentra als

gewijzigd: er worden niet of nauwelijks nog

bedrijven én de bijzondere toeristische functie,

grotere wijk- en stadsdeelcentra) hebben relatief

nieuwe filialen geopend, op sommige locaties

is de leegstand in dit centrum (5% van het

veel (winkel)aanbod in het middensegment

worden zelfs filialen gesloten. Gevolg is dat de

aantal winkelpanden) relatief beperkt. Toch

(doorsneeketens) en de filialiseringsgraad is

leegstand in middelgrote centra de afgelopen

moet ook hier rekening worden gehouden met

hoog. Juist dat middensegment is (te) weinig

jaren het hardst is gegroeid en op het hoogste

de landelijke trends, wat betekent dat de kansen

15%

Ontwikkeling leegstand per type centrumgebied
2008
2016
Bron: Locatus, bewerking DTNP

12%

+6,4%

+5,1%

+5,5%

9%

+3,3%
+1,6%

6%

3%

0%

Kernverzorgend centrum groot

Hoofdwinkelgebied klein

Kernverzorgend centrum klein

makkelijk en snel
boodschappen doen
1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018

Hoofdwinkelgebied groot
Binnenstad

veel middensegment en
weinig onderscheidend vermogen

groot aanbod, beleving en
een sfeervolle omgeving
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voor substantiële uitbreiding in de niet-

doen. Ze zijn voor de consument bepalend bij

blijkt dat circa 44% van deze consumenten het

dagelijkse sector klein zijn.

de keuze van een winkelgebied. Een

supermarktbezoek combineert met een of meer

Kleine (dorps)centra en wijkwinkelcentra (zoals

doorsneesupermarkt van 1.200 m² wvo trekt

andere winkels in hetzelfde winkelgebied.

De Stient) zijn vooral aantrekkelijk voor

wekelijks circa 10.000 bezoekers.

Het onderzoek toont aan dat het aandeel
supermarktbezoekers dat ook andere winkels

makkelijk en snel boodschappen doen, en de
allergrootste centra (binnensteden) zijn vooral

Overige winkels kunnen profiteren van de grote

bezoekt, toeneemt naarmate de winkels dichter

door de keuze, sfeer en beleving aantrekkelijk.

bezoekersaantallen van deze publiekstrekkers.

bij de supermarkt liggen. Na 80 meter neemt

Onderlinge afstand en zichtrelatie zijn daarbij

het combinatiebezoek snel af.

Trekkersrol supermarkten

bepalende factoren. Uit recent onderzoek

Voor kleine en middelgrote centrumgebieden

(DTNP, 2016) onder circa 3.000 respondenten

Daarnaast blijkt dat het combinatiebezoek

zijn supermarkten van groot belang. Met ± 80%

in 20 dorps- en wijkcentra blijkt dat de

toeneemt als er meer winkels in het zicht van

marktaandeel in de dagelijkse sector zijn

gemiddelde supermarktbezoeker een frequente

de ingang van de supermarkt liggen.

supermarkten de basis bij het boodschappen

en overwegend lokale bezoeker is. Bovendien

Voorwaarden combinatiebezoek

Combinatiebezoek

Profiel gemiddelde bezoeker

overige winkels

supermarkt
± 10.000 bezoekers per week

60%
50%
40%
30%
20%
10%

korte
loopafstand

supermarkt

0-40m

75% uit eigen dorp of wijk
80m

44% bezoekt ook andere
winkels in het centrum

overige winkels
bakkerij

bloemist

bioslager

warenhuis

supermarkt

kapsalon

Combinatiebezoek

56% met de fiets of te voet

60%
50%
40%
30%
20%
10%

goede
zichtrelatie
14 van 42

80-120m

40 m

€ 22,- per bezoek

Bron: DTNP (2016), Passantenonderzoek trekkersol supermarkten

40-80m

Afstand tot eerste 5 winkels

3x per week

geen

1-9

> 10

Aantal winkels in het zicht
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Belang horeca in centra neemt toe

Kansrijk zijn horecaconcepten die inspelen op

Aan de andere kant zien we een toenemende

Mede door gewijzigd consumentengedrag neemt

belangrijke consumententrends, zoals de

vraag naar snel, makkelijk en/of goedkoop,

het belang van de verblijfs- en ontmoetingsfunctie

toenemende vraag naar gezond, duurzaam,

mede als gevolg van de recessie (en het

van centrumgebieden toe. Horeca speelt hierbij

ambachtelijk en beleving. Als gevolg hiervan

veranderende bestedingspatroon) en de

een belangrijke rol. Daar waar de

zien we dat traditionele (buurt)cafés, disco-

24uurs-economie. To-go-concepten, maaltijd-

detailhandelsfunctie in Nederlandse centra

theken en snackbars onder druk staan, terwijl

bezorging, all you can eat-concepten en low-

gemiddeld afneemt, neemt het aantal

het aantal bijzondere aanbieders, zoals

budgetketens zijn populair. Mede hierdoor zien

horecabedrijven juist toe. Ook zien we steeds

biercafés met eigengebrouwen bier, wijnbars,

we trends als schaalvergroting en ketenvorming,

meer horeca-activiteiten in de detailhandel

koffiebars, ijssalons en kleinschalige

met name in de fastservice- en hotelsector.

(‘blurring’: versmarkt met optie van ter plaatse

(particuliere) aanbieders met onderscheidende

Internet speelt ook bij horecagebruik een steeds

nuttigen, koffie in kledingwinkels etc.). Overigens

sfeer (B&B’s, huiskamerrestaurants) toeneemt.

grotere rol: maaltijden worden besteld op

blijft in dit kader het onderscheid met horeca

internet, restaurants en hotels worden via

relevant, onder meer in het kader van de Drank-

internet geboekt, al dan niet na oriëntatie via

en Horecawet (eisen aan bedrijf) en de ruimtelijke

reviewsites en social media.

uitstraling en effecten (soms overlast).

Wijzigende functie centrumgebieden

Ontwikkeling vraag en aanbod horecasector

Wonen

2.2 Gevolgen voor gemeente 		
Edam-Volendam

Wonen
Wonen

Cultuur

Cultuur

Onderscheidend vermogen toeristische centra

130

Cultuur
120

Horeca

Horeca

Diensten

Diensten

door hun ruimtelijke kenmerken (zowel
Horeca

110

De centra van Volendam en Edam hebben een
stedenbouwkundige opzet als historische
bebouwing) en specifieke aanbod (Edammer

100

Diensten

uit binnen- en buitenland. Landelijke trends in

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Index bestedingen
Index aanbod (aantal)

Bron: CBS

Non-food

leegstand

90

kaas) een grote aantrekkingskracht op toeristen

Non-food

de detailhandel hebben hier weinig invloed op.
Non-food

Landelijk wordt de komende jaren een forse
groei van het toerisme voorspeld*, waar ook

Food

Food

Voorheen

Vandaag
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Food

Toekomst

*

NBTC, Toekomstperspectief Destinatie Holland
2025

15 van 42

Volendam en Edam van kunnen profiteren. Wel

winkelcentra. Het niet-dagelijkse aanbod in het

Centra gericht op dagelijkse aankopen kansrijk

is het de uitdaging om de toeristische functie

centrum van Volendam heeft een beperkte

De wijkwinkelcentra De Stient en Burgemeester

ruimtelijk goed in te passen, in relatie met de

kritische massa. Voor uitgebreid winkelen

van Baarstraat, en het dorpscentrum van

andere functies van de centrumgebieden

kiezen inwoners uit Edam-Volendam vaak voor

Oosthuizen zijn gericht op dagelijkse

(o.a. voor inwoners van de gemeente).

andere aankooplocaties (zoals Purmerend,

boodschappen en hebben daarom (nog) weinig

Amsterdam, internet).

last van internet. Dit type centra blijft kansrijk,
mits de randvoorwaarden voor efficiënt

Centrum Volendam kwetsbaar als winkelgebied
Buiten ‘De Dijk’ heeft het centrum van

Kansen voor centrum Volendam

boodschappen doen op orde zijn: compleet

Volendam een functie als hoofdwinkelgebied

Om het centrum van Volendam in de toekomst

dagelijks aanbod, compacte opzet, goede

van de gemeente, voor inwoners uit Volendam

relevant te houden als winkelgebied én als

parkeervoorzieningen, verzorgde inrichting.

en omliggende kernen. Hoewel het centrum in

centrale ontmoetingsplek voor inwoners uit de

de categorie ‘kwetsbare middelgrote centra’

gemeente (en regio) is versterking van de

valt, is de leegstand hier nog beperkt. Er zijn

winkelfunctie voor dagelijkse en overige

relatief weinig filialen en veel zelfstandigen

frequente aankopen gewenst.

(ondernemersgeest), waardoor de effecten van
het failliet gaan van veel ketens hier weinig

De ruimtelijke kwaliteit van het centrum

impact hebben gehad. Toch zijn ook hier de

(kleinschalige panden, historische structuur) en

landelijke trends van invloed op de potenties

het feit dat er relatief weinig filiaalbedrijven

voor de toekomst. Zo is in Edam-Volendam de

gevestigd zijn, bieden daarnaast kansen voor

afvloeiing van koopkracht naar internet de

versterking van een onderscheidende

afgelopen jaren flink toegenomen en speelt ook

recreatieve functie (bijzonder winkelaanbod en

hier de vergrijzing van de bevolking een rol.

horeca, gericht op regiobezoeker en dagtoerist).

Eén van de factoren die het centrum van

Gelet op de trends worden de kansen voor

Volendam kwetsbaar maken, is de relatief

versterking van de (recreatieve) winkelfunctie

zwakke functie voor frequente aankopen. Met

groter bij een sterke frequente aankoopfunctie

slechts één supermarkt (met een niet optimale

voor inwoners uit de eigen gemeente. Een sterk

bereikbaarheid en parkeersituatie) is het

basisaanbod zorgt gedurende de hele week

hoofdcentrum van de gemeente te weinig

voor drukte en levendigheid in het centrum.

onderscheidend ten opzichte van andere (wijk-)

16 van 42

Winkelfunctie centrum Volendam versterken
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3 Detailhandelsvisie

3.1

Ambities en uitgangspunten

Amsterdam**. Hierin wordt onder meer ingezet
op een fijnmazige detailhandelsstructuur (dus

Ambities detailhandelsstructuurvisie

terughoudend met nieuwe (perifere) locaties,

De ambities voor de toekomstige detailhandels-

brancheverruiming etc.).

structuur voor de gemeente Edam-Volendam
zijn als volgt:

Distributieve uitgangspunten

•

een aantrekkelijk en compleet winkelaanbod

Om keuzes binnen de detailhandelsstructuur te

met voldoende keuzemogelijkheden en

maken die leiden tot voorgenoemde ambities,

kwaliteit voor verschillende doelgroepen

moet rekening gehouden worden met de

(inwoners, regio, toeristen);

volgende distributieve uitgangspunten:

een duurzame winkelstructuur die zowel

•

•

•

In de huidige situatie zijn vraag en aanbod

voor ondernemers als eigenaren

in de dagelijkse sector min of meer in

aantrekkelijk is om in te investeren;

evenwicht. In het huidige aanbod is echter

leefbare en vitale dorpen.

de afgebrande supermarkt Dirk niet

Voldoende keuze voor inwoners en bezoekers

meegerekend. Door groei van het

Beleidsmatige kaders

inwonertal en lichte stijging van de binding

De visie op de toekomstige winkelstructuur van

(door versterking aanbod) is er enige

Edam-Volendam moet passen binnen

uitbreidingsruimte voor dagelijks winkel-

provinciale en regionale beleidskaders. De

aanbod te berekenen (circa 1.900 m² wvo)***.

provincie Noord-Holland* geeft prioriteit aan

Deze marktruimte wordt deels ingenomen

hoofdwinkelgebieden en het voorkomen van

door herbouw van de afgebrande Dirk.

extra leegstand. Winkels mogen slechts bij

•

Door ontwikkelingen in de winkelmarkt en

uitzondering vestigen buiten winkelgebieden

het consumentengedrag moet rekening

(zoals detailhandel in volumineuze goederen,

gehouden worden met een autonome

en internet-afhaalpunten zonder uitstalling).

afname van het reguliere niet-dagelijkse

Het provinciale beleid is het kader voor

winkelaanbod in de gemeente.

regionale detailhandelsvisies. Voor EdamVolendam geldt het beleid van de Stadsregio
*

Provincie Noord-Holland (2014),
Detailhandelsbeleid Noord-Holland 2015-2020

18 van 42

** Stadsregio Amsterdam (2016), Regionaal
detailhandelsbeleid 2016-2020
*** Een toelichting op de berekende marktruimte voor
dagelijks aanbod is te vinden in bijlage 1

Duurzame en fijnmazige winkelstructuur nastreven
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3.2 Gewenste winkelstructuur

en kwaliteit) wordt in de toekomst meer ingezet
op het aantrekken van de regionale bezoeker

Bestaand beleid voortzetten

en individuele (dag)toerist. Deze consument

De detailhandel in de gemeente Edam-

heeft overwegend meer te besteden (in winkels)

Volendam functioneert overwegend goed. De

en verblijft langer in een centrum dan de

leegstand is relatief beperkt. Het de afgelopen

massatoeristen, die nu vooral op ‘De Dijk’ te

jaren gevoerde consistente detailhandelsbeleid

vinden zijn.

draagt hieraan bij. De hoofdstructuur is helder
en sluit aan op de actuele trends (beperkt

Centrum Edam: toeristische functie

aantal winkellocaties met elk een eigen positie).

Het historische centrum van Edam heeft, naast

Er is dan ook geen aanleiding de huidige

een lokale wijkfunctie, overwegend een functie

winkelstructuur en het beleid dat daarop gericht

voor toeristische bezoekers. Het winkelaanbod

is substantieel te wijzigen.

gericht op de lokale bezoeker is beperkt en
kleinschalig. Versterking van deze lokale functie

De gewenste winkelstructuur blijft bestaat uit:

is niet kansrijk, aangezien het niet haalbaar

•

Hoofdwinkelgebied centrum Volendam

blijkt een supermarkt als publiekstrekker in het

•

Toeristisch-recreatief centrum Edam

centrum in te passen. Het beleid voor het

•

Wijkwinkelcentrum De Stient

centrum van Edam is gericht op behoud en zo

•

Wijkwinkelcentrum Van Baarstraat

mogelijk versterking van de toeristische functie.

•

Klein dorpscentrum Oosthuizen

•

Twee solitaire supermarkten

•

Woonboulevard Julianaweg

Wijkcentra voor frequente aankopen behouden

De Stient en Burgemeester Van Baarstraat:
wijkverzorgende functie
De twee wijkwinkelcentra in Volendam hebben

Centrum Volendam: inwoners en toeristen

een sterke positie als boodschappencentrum,

Het centrum van Volendam heeft enerzijds een

met een eigen verzorgingsgebied. Beleid is

functie als (boven)lokaal verzorgend centrum,

gericht op functiebehoud en modernisering.

en anderzijds een sterke toeristische functie. In
aansluiting op de trends (meer behoefte aan

Oosthuizen: inwoners kleine kernen

sfeer en beleving, toenemend belang horeca en

Het winkelaanbod in Oosthuizen, waaronder de

vrijetijdsfuncties) en ambities (voldoende keuze

supermarkt, heeft een verzorgende functie voor
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Lokaal/regionaal aanbod in supermarkt Oosthuizen

19 van 42

de dagelijkse aankopen voor inwoners uit

Visie winkelstructuur voor de gemeente Edam-Volendam

Oosthuizen en omliggende kleine kernen. Gelet
op het inwoneraantal is substantiële versterking
van het winkelaanbod hier niet haalbaar.
Ingezet wordt op versterking van de
centrumfunctie door (zo mogelijk) clustering van
diverse publieksgerichte functies (zorg, welzijn,
maatschappelijke functies, diensten etc.).

Solitaire supermarkten: wijkfunctie
De twee solitaire supermarkten in Volendam en
Edam hebben een functie als buurtvoorziening
voor dagelijkse aankopen. De huidige positie
blijft gehandhaafd. Verdere uitbreiding is gelet
op het aantal inwoners in de omgeving en de
gewenste positie van de nabijgelegen
winkelcentra niet gewenst.

Woonboulevard Julianaweg
Het cluster van winkels in de branche
woninginrichting aan de Julianaweg heeft een
(boven)lokale functie. Uitbreiding van (de
branchemogelijkheden op) deze perifere
winkellocatie is niet gewenst, gelet op de trends
en het regionale beleid (matig functioneren van
(te grote) woonboulevards, inzet op reguliere
winkelgebieden). Door verdere clustering en
verbetering van de ruimtelijke uitstraling kan dit
gebied zich meer als samenhangend gebied
voor woonwinkels profileren.

20 van 42
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3.3

Overige locaties

Bestaande winkels buiten centrumgebieden
Bestaande winkels die buiten de benoemde

Kleine kernen

winkelgebieden zijn gelegen (zoals bijvoorbeeld

In de kleine kernen van de gemeente Edam-

Plutostraat, Julianaweg), kunnen gewoon blijven

Volendam is het aantal inwoners voor winkel-

bestaan. Zij leveren echter geen bijdrage aan

voorzieningen (te) beperkt. Daarom wordt

de nagestreefde winkelstructuur. Er wordt dan

nieuwvestiging van winkels hier beleidsmatig

ook niet meegewerkt aan substantiële

niet nagestreefd. Bestaande winkels kunnen

schaalvergroting of andere versterking van deze

gewoon blijven bestaan. Om de leefbaarheid en

aanbieders en locaties. Wel wordt desgewenst

vitaliteit in deze dorpen te behouden, wordt

en zo mogelijk meegewerkt aan verplaatsing

verder ingezet op een goede bereikbaarheid

naar een van de centrumgebieden, waarbij de

van voorzieningen in de andere kernen voor

gemeente een positieve grondhouding heeft

inwoners. Dit kan bijvoorbeeld ook via

voor transformatie van achterblijvend vastgoed

bezorgdiensten of het toegankelijk maken van

(bijvoorbeeld naar woningen of bedrijf/kantoor).

voorzieningen via internet (ook voor ouderen).

Uitzondering voor volumineuze artikelen

Uitzondering voor volumineuze artikelen
Geen nieuwe bewinkeling buiten centra

Uitzondering wordt gemaakt voor winkels die

Conform vigerend beleid* mag zich ook

Naar verwachting zal de winkelmarkt door de

vanwege aard en omvang van de gevoerde

detailhandel in (brom)fietsen, motorscooters,

verdere groei van webwinkels de komende

artikelen niet in een regulier winkelgebied

scootmobielen en overige invalidenwagens, en

jaren over de hele breedte te maken krijgen met

inpasbaar zijn. Vestiging van deze branches is

trimapparatuur (inclusief accessoires) op een

een verdere afname van fysiek winkelaanbod.

ook toegestaan op een bedrijventerrein. Het

bedrijventerrein vestigen. Gelet op trends in de

Omwille van behoud en versterking van de in

gaat hierbij om:

detailhandel en de gevolgen hiervan voor

paragraaf 3.2 genoemde winkellocaties is het

•

winkels in volumineuze artikelen (met name

winkelgebieden (afnemend aantal winkels,

gewenst om eventuele nieuwe ontwikkelingen

bouwmarkten en tuincentra; winkels in

toenemend risico op leegstand) is het gewenst

van winkels (en overige op publiek gerichte

woninginrichting vestigen bij voorkeur op de

dit type detailhandel zoveel mogelijk in te

functies) zoveel mogelijk te concentreren in de

Woonboulevard);

passen in of direct aansluitend aan centra. Dit
sluit ook aan op het provinciale beleid.

bestaande centra. Daarom worden buiten de

•

detailhandel in auto’s, boten en caravans;

gewenste winkelstructuur geen nieuwe

•

detailhandel in brand- en explosie-

winkelontwikkelingen toegestaan.

gevaarlijke goederen en grove bouwmaterialen.

1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018

*

Gemeente Edam-Volendam (2007), Aanpassing
beleid inzake perifere detailhandel vanaf
industrieterreinen
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4 Uitwerking centrumgebieden

4.1

Inleiding

ruimte voor verblijven, aantrekkelijke entree voor

kleinschalige karakter en verbetering van de

centrum) wordt dit laatste punt al aangepakt.

kwaliteit van de openbare ruimte.

uitgebreide analyse gemaakt van de sterke en

Uitdaging is om de lokale bezoeker meer aan het

Toerisme en lokale ontmoetingsfunctie ‘De Dijk’

zwakke punten per winkelgebied, en is de

eigen centrum te binden. Een centrum is mede

De grote groepen internationale toeristen op en

functioneel-ruimtelijke visie uitgebreid toegelicht

bepalend voor de identiteit van een woonplaats

rondom ‘De Dijk’ kennen hun eigen dynamiek.

en uitgewerkt. Zowel analyse als aanbevelingen

en is in toenemende mate een ontmoetingsplek

Voor de winkelfunctie is deze doelgroep van

voor de verschillende centra in de gemeente zijn

voor inwoners. Versterking van de lokale functie

ondergeschikt belang. Het is vooral zaak deze

op hoofdlijnen nog steeds actueel. In dit

kan primair door de functie voor boodschappen

grote bezoekersstromen te faciliteren door te

hoofdstuk wordt daarom volstaan met een korte

doen en overige frequent bezochte functies te

zorgen voor een goede en snelle aan- en afvoer

weergave van de functioneel-ruimtelijke visie.

behouden en te versterken. Vooral in het gebied

vanaf de (bus)parkeerplaatsen aan de rand van

Europaplein-Zeestraat kan ingezet worden op

het centrum. Het gebied rondom de Haven

versterking met publiekstrekkers, waaronder

heeft daarnaast ook een belangrijke uitgaans-

(lokale) speciaalzaken die zich onderscheiden

en ontmoetingsfunctie voor inwoners uit

van het ‘gewone’ aanbod in de wijkcentra.

Volendam zelf. De Dijk vormt het sociaal-

In de Detailhandelsstructuurvisie uit 2007 is een

4.2 Centrum Volendam
Lokale boodschappenfunctie versterken

maatschappelijke hart van de Volendamse

Het centrum van Volendam is het belangrijkste

samenleving.

winkelgebied voor inwoners uit de gemeente.

Regiobezoeker trekken met divers dwaalmilieu

Hier zijn veruit de meeste winkels (en horeca)

De historische setting rondom Edammerweg,

gevestigd, met name in de Havenhof en in de

Stationstraat en Dril biedt kansen voor een

Profileren en verbinden deelgebieden

Zeestraat/Europaplein. Desondanks functioneert

kleinschalig en onderscheidend winkelaanbod.

Het centrum bedient dus grofweg drie zeer

het centrum niet optimaal als hoofdwinkelgebied.

Een dergelijk ‘dwaalmilieu’ met een grote

uiteenlopende doelgroepen, die ruimtelijk

Het aanbod voor frequente aankopen

diversiteit aan functies en specialistisch aanbod

grotendeels van elkaar gescheiden zijn. Deze

(boodschappen) is weinig onderscheidend ten

is aantrekkelijk voor zowel lokale inwoners als

functioneel-ruimtelijke scheiding zorgt voor

opzichte van wijkcentra De Stient en Van

voor (toeristisch-recreatieve) bezoekers uit de

heldere profilering van de deelgebieden en

Baarstraat, het niet-dagelijkse aanbod is van

regio. In dit gebied wordt ingezet op versterking

daarmee onderscheidende vestigingsmilieus.

beperkte omvang (in vergelijking met centra in

van het aanbod (o.a. beleidsmatig ruimte bieden

Waar mogelijk wordt wel meer de verbinding

omliggende gemeenten en met internet), en de

voor vestiging van nieuwe winkels en overige

gezocht (functioneel, ruimtelijk), zodat de

ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied

publieksgerichte voorzieningen, stimuleren

verschillende delen van het centrum meer van

rondom het Europaplein is niet aantrekkelijk. Met

ondernemers tot vernieuwende concepten en

elkaars bezoekers kunnen profiteren (zoals

de geplande herinrichting van dit gebied (meer

arrangementen), met behoud van het

samenhangende inrichting en uitstraling).
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Centrum Volendam: branchering en spreiding voorzieningen (maart 2017)

24 van 42
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Centrum Volendam: functioneel-ruimtelijke visie
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4.3 Centrum Edam

Centrum Edam: branchering en spreiding voorzieningen (maart 2017)

Kleinschalig toeristisch-recreatief centrum
Het centrum van Edam heeft zich, behalve als
lokaal centrum, steeds meer ontwikkeld als
toeristisch-recreatief centrum. Winkels en
overige voorzieningen gericht op de lokale
inwoners zijn echter grotendeels uit het centrum
verdwenen. Het historische en kleinschalige
karakter is een onderscheidende kwaliteit, maar
biedt geen kansen voor substantiële versterking
van het dagelijks aanbod met een supermarkt.
Het beleid voor het centrum van Edam is
gericht op het behouden en zo mogelijk
versterken van de toeristische functie. Het
dwaalmilieu, met historische panden,
verrassend aanbod, kleine straatjes, steegjes
en bruggetjes over de grachten, heeft grote
aantrekkingskracht op (internationale) toeristen.
Voor de toekomst wordt ingezet op behoud van
de kwaliteit van dit gebied, waarbij binnen het
centrum volop ruimte wordt geboden voor
vestiging van kleinschalig aanbod dat aansluit
bij de toeristisch-recreatieve functie (winkels,
horeca, galeries, ambachten). Zwaartepunt van
publieksgerichte (toeristische) functies ligt in het
gebied Spui/Damplein. Ondernemers worden
gestimuleerd tot vernieuwende concepten en
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arrangementen, om nieuwe doelgroepen aan te

Centrum Edam: functioneel-ruimtelijke visie

trekken. Een en ander moet nader uitgewerkt
worden in een actualisatie van het
horecabeleid.
Buiten het huidige centrumgebied wordt de
winkelfunctie niet versterkt. Juist door verdere
clustering binnen het dwaalmilieu wordt de
aantrekkingskracht voor regionale bezoekers en
overige toeristen vergroot.

Grote aantrekkingskracht op toeristische bezoekers
1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018
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4.4 De Stient

De Stient: branchering en spreiding voorzieningen (maart 2017)

Efficiënt boodschappencentrum
De Stient is een efficiënt wijkwinkelcentrum
voor het doen van frequente aankopen. Het
beleid is gericht op behoud van deze functie en
positie. Substantiële uitbreiding is niet gewenst:
de huidige omvang sluit goed aan op de positie
in de winkelstructuur.
Het winkelcentrum heeft een eigentijdse
supermarkt als basis, aangevuld met een
compleet overig aanbod frequente aankopen.
Het heeft een compacte opzet. De bereikbaarheid per auto en fiets, voldoende en gratis
parkeren en fietsparkeren nabij de winkels, en
de verzorgde uitstraling van de winkels en de

De Stient: functioneel-ruimtelijke visie

openbare ruimte maken het winkelcentrum
relatief sterk en toekomstbestendig.
Bij eventuele woningbouw op de locatie Lange
Weeren is het niet gewenst aldaar ook nieuwe
winkelvoorzieningen (supermarkt) te realiseren.
Het aantal inwoners is daarvoor te klein. Dit
eventuele extra bevolkingsdraagvlak kan goed
benut worden ter ondersteuning van de positie
van De Stient.
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4.5 Burgemeester Van Baarstraat

Burgemeester Van Baarstraat: branchering en spreiding voorzieningen (maart 2017)

Wijkwinkelcentrum voor frequente aankopen
Met een supermarkt en een vrij compleet
aanbod aan overige winkels voor frequente
aankopen heeft de Burgemeester van
Baarstraat een aanbod dat past bij de functie
als wijkwinkelcentrum. Door de fysieke opzet en
de ruimtelijke inpassing in de omgeving zijn de
mogelijkheden voor schaalvergroting beperkt.
Verblijfsklimaat, parkeersituatie en bevoorrading
zijn niet optimaal, maar leiden ook weer niet tot
grote problemen. Zo mogelijk kunnen deze, als
de kans zich voordoet, worden geoptimaliseerd.
Ook kan binnen de bestaande structuur worden
gestreefd naar enige vergroting van de relatief
kleinschalige supermarkt.

Burgemeester Van Baarstraat: functioneel-ruimtelijke visie

Op dit moment wordt uitgegaan van herbouw
van de afgebrande Dirk-supermarkt op de oude
locatie aan de Hyacintenstraat. Het is daarbij
gewenst een zo goed mogelijke relatie te
leggen tussen deze supermarkt, het parkeren
en de overige winkels in het winkelcentrum
(zichtrelatie, fysieke relatie).
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4.6 Centrum Oosthuizen

Centrum Oosthuizen: branchering en spreiding voorzieningen (maart 2017)

Dorpscentrum
Het voorzieningenaanbod in het centrum van
Oosthuizen heeft een verzorgende functie voor
inwoners uit Oosthuizen en uit omliggende
kleine kernen. Het draagvlak (aantal inwoners)
is beperkt, uitdaging is om het huidige voorzieningenniveau te handhaven.
De supermarkt is de belangrijkste aanbieder.
Voor een zo sterk mogelijk aanbod is het van
belang deze publiekstrekker te behouden en te
faciliteren. Beperkte schaalvergroting is op
termijn mogelijk, indien daar vanuit de
supermarkt behoefte aan is. Daarnaast is het
van belang zorg te blijven dragen voor goede

Centrum Oosthuizen: functioneel-ruimtelijke visie

bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen.
Voor substantiële uitbreiding van het winkelaanbod is het draagvlak in Oosthuizen te klein.
De gemeente faciliteert zo mogelijk clustering
van publieksgerichte voorzieningen (waaronder
winkels) in het concentratiegebied rondom de
supermarkt.
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5 Beleidskader

5.1

Provinciaal en regionaal kader

Provincie Noord-Holland

de binnensteden van Purmerend, Amsterdam,

Stadsregio Amsterdam

Zaandam, Hoorn en Alkmaar en het

De Stadsregio Amsterdam heeft op 15 maart

Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord.

2016 het ‘Regionaal detailhandelsbeleid
Stadsregio Amsterdam 2016 – 2020’

De provincie Noord-Holland streeft naar een
aantrekkelijk winkelaanbod, stimuleert nieuwe

Afhaalpunten voor aankopen via internet buiten

vastgesteld. Hierin wordt aangesloten op

ontwikkelingen binnen de detailhandel en gaat

de reguliere winkelcentra worden in het

bovengenoemd beleid. Samengevat gelden de

leegstand van winkelpanden tegen. Gemeenten

provinciaal beleid uitsluitend toegestaan als zij

volgende uitgangspunten:

in Noord-Holland zijn daarom verplicht om

op geen enkele wijze uitstal- en verkoop-

•

regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te

faciliteiten hebben. Bij voorkeur worden deze

gevestigd in verstedelijkt of nog te

stellen. De provincie verzamelt bovenregionale

afhaalpunten dus geïntegreerd in de bestaande

verstedelijken gebied, passend in de

informatie over ontwikkelingen in de

winkelgebieden (waar uitgroei naar uitstalling en

structuur van de hoofdwinkel-, stadsdeel- of

detailhandel.

verkoop in principe wel mogelijk is).

wijkcentra, alsook op specifiek benoemde

Detailhandelsvestigingen zijn louter

locaties op bedrijventerreinen.
•

Solitaire vestigingen buiten en binnen

De provincie heeft twee Regionale

Nieuwe detailhandel op bedrijventerreinen en

Adviescommissies Detailhandel ingesteld.

kantoorlocaties is niet toegestaan met

Edam-Volendam valt onder de Advies

uitzondering van een afhaalpunt ten behoeve

Commissie Detailhandel Noord-Holland Zuid

van internethandel (dus zonder uitstal- en

(ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en

verkoopfaciliteiten), ondergeschikte

regionale visies worden door deze

detailhandel, brand- of explosiegevaarlijke

het ruimtegebruik vergen, zijn alleen

adviescommissies bovenregionaal afgestemd

detailhandel of volumineuze detailhandel indien

mogelijk als de ontwikkeling niet op een

en getoetst aan de Provinciale Ruimtelijke

deze in winkelgebieden uit een oogpunt van

bestaande winkellocatie mogelijk is. Bij

Verordening (PRV) en het provinciaal beleid

hinder, veiligheid of verkeersaantrekkende

nieuwe ontwikkelingen moet duidelijk zijn

(Detailhandelsbeleid 2015-2020).

werking niet inpasbaar is. Als het totaal

wat de impact op de lokale en regionale

winkelvloeroppervlak van deze volumineuze

winkelstructuur is.

woongebieden zijn uitgesloten.
•

Nieuwe ontwikkelingen moeten de huidige
structuur versterken.

•

•

Nieuwe ontwikkelingen die uitbreiding van

Clustering van detailhandel is een leidend

Alle plannen groter dan 1.500 m winkelvloer-

detailhandel meer dan 1500 m bedraagt, geldt

oppervlak (wvo) moeten worden afgestemd met

dat dit aantoonbaar niet leidt tot ruimtelijk

principe, al dan niet met andere

uitzondering van plannen voor ontwikkelingen in

relevante leegstand in bestaande

commerciële en/of maatschappelijke

specifiek benoemde, bestaande grote

winkelgebieden en de regionale

voorzieningen.

winkelcentra. Daar geldt een drempelwaarde

adviescommissie hierover een advies heeft

van 3.000 m . Rondom Edam-Volendam zijn dit

uitgebracht.

2

2
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•

Gemeenten streven ernaar om leegstand
zoveel als mogelijk te voorkomen. Nieuwe
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initiatieven worden daarom altijd bekeken

een gemeentelijke detailhandelsvisie. Deze

Koppeling Ladder voor duurzame verstedelijking

en beoordeeld vanuit het principe ‘nieuw

visie past binnen het regionale

Om dynamiek in de winkelmarkt en verbetering-

voor oud’. Dat wil zeggen dat eventuele

detailhandelsbeleid en binnen het kader dat

en van het aanbod te stimuleren (pro-actief)

nieuwe initiatieven en uitbreiding van

is vastgesteld in het provinciale

kiest de gemeente Edam-Volendam voor de

bestaand winkelareaal gepaard gaan met

detailhandelsbeleid uit 2014.

beste locaties in bestaand stedelijk gebied die

maatregelen om de bestemming
detailhandel elders te beperken.
•

•

Op PDV-locaties zijn louter de PDV-

•

•

andere publieksgerichte commerciële
centrumfuncties (duurzaam ruimtegebruik).

branches (doe-het-zelf, woninginrichting,

Vasthouden aan ruimtelijke keuzes visie

Deze lijn sluit aan bij het afwegingsprincipe van

meubels) toegestaan. Brancheverruiming is

Om de detailhandelsstructuur in de gemeente

de (vereenvoudigde) Ladder voor duurzame

op deze locaties op grond van het

Edam-Volendam duurzaam en gezond te

verstedelijking (waarbij alleen bij ontwikkelingen

provinciale beleid niet toegestaan.

houden in een tijd waarin de winkelmarkt,

buiten stedelijk gebied een uitgebreide

Alleen op bepaalde reeds als zodanig

o.a. als gevolg van internet, onder druk staat,

motivering met betrekking tot de behoefte aan

aangemerkte locaties (in Amstelveen,

blijven scherpe keuzes noodzakelijk. Het

de ontwikkeling nodig is).

Haarlemmermeer en Amsterdam) is - indien

vigerende detailhandelsbeleid dat het primaat

passend binnen het vigerende

legt bij de bestaande winkelgebieden, wordt

Vertaling naar bestemmingsplannen

bestemmingsplan - grootschalige

gecontinueerd. Met dit heldere en consistente

Op basis van deze detailhandelsvisie worden

detailhandel (GDV) toegestaan: winkels van

ruimtelijk beleid behouden de centra de

winkelinitiatieven getoetst aan de gewenste

meer dan 1.500m wvo zonder

grootste meerwaarde voor consumenten en

detailhandelsstructuur. Het bestemmingsplan

brancheringseisen, uitgezonderd dagelijkse

toeristen en bieden ze de beste kansen voor

(en handhaving) is het meest krachtige

goederen.

synergie en een zo sterk mogelijke structuur.

(juridische) instrument dat de gemeente tot haar

2

•

5.2 Beleidskader Edam-Volendam

reeds gebruikt worden voor detailhandel en

beschikking heeft om ruimtelijk beleid te voeren.

Nieuwe perifere detailhandelslocaties
worden in beginsel niet toegestaan.

Vasthouden aan de gekozen ruimtelijke

Hierin wordt door middel van bestemmingen en

Internetafhaalpunten zijn alléén op

detailhandelsstructuur biedt bovendien

voorschriften structureel bepaald waar wel en

bedrijventerreinen toegestaan als deze

helderheid en duidelijkheid voor alle

waar geen detailhandel is toegestaan.

afhaalpunten géén winkel- en géén

marktpartijen, zodat er zekerheid voor deze

Bestemmingsplannen worden gebaseerd op

uitstalfunctie hebben.

partijen ontstaat en ze van de gemeente weten

deze en eventuele andere beleidskaders (zoals

Iedere gemeente legt de lokale

waar ze van uit mogen gaan als ze overwegen

visie op bedrijventerreinen). Bij actualisatie van

detailhandelsstructuur in ruimtelijke termen

te (blijven) investeren in een van de centra.

bestemmingsplannen is het gewenst de regels

vast in de gemeentelijke structuurvisie of in
1767.0916 Edam-Volendam Detailhandelsstructuurvisie - 19 april 2018
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opnieuw te toetsen aan de dan vigerende

scooters en vergelijkbare gemotoriseerde

productiegebonden artikelen bij een bedrijf op

beleidskaders.

voertuigen, boten en caravans, zwembaden,

het bedrijventerrein. Deze vorm van

grove bouwmaterialen, keukens en sanitair,

detailhandel is voor ondernemers een extra

Nadere planvoorschriften

woninginrichting, en om tuincentra en

inkomstenbron en kan bovendien aantrekkelijk

Vanuit deze detailhandelsvisie, die inzet op

bouwmarkten (detailhandel in volumineuze

zijn voor inwoners, toeristen en recreanten.

versterking van het centrum van Volendam en

artikelen).
Vanwege het streven naar aantrekkelijke centra

overige winkelgebieden in de gemeente, is het
gewenst om, aanvullend aan de bestemming

2. Branchevreemd aanbod op perifere locaties

is het echter gewenst zeer terughoudend om te

detailhandel in centrumgebieden, nadere

Perifeer gelegen winkels in volumineuze

blijven gaan met het toestaan van deze vormen

planvoorschriften op te nemen voor specifieke

branches hebben de neiging om naast hun

van functiemenging. Detailhandel in het

vormen van detailhandel. Het betreft

volumineuze hoofdassortiment ook een

buitengebied of op een bedrijventerrein beperkt

voorschriften over:

nevenassortiment te voeren (grotere winst-

al snel de mogelijkheden voor versterking van

1. Detailhandel op bedrijventerreinen;

marges per m²). Zo zijn er bouwmarkten die

het centrum, of ondermijnt zelfs de gewenste

2. Branchevreemd aanbod op perifere

(werk- of buiten)kleding verkopen, en tuincentra

positie van de winkelgebieden.

locaties;

met huishoudelijke artikelen en speelgoed. Dit
leidt tot branchevervaging. Gelet op de

Buiten de aangewezen winkellocaties wordt

gewenste positie van de winkelcentra wordt de

detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit

4. Internetwinkels en afhaalpunten

verkoop van branchevreemde artikelen op

in een pand zonder winkelbestemming slechts

5. Horeca in winkels (blurring).

perifere locaties zoveel mogelijk beperkt. Vanuit

zeer beperkt toegestaan en alleen onder de

de visie zijn er geen goede argumenten voor

volgende voorwaarden:

verkoop van branchevreemd aanbod.

•

3. Detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit;

1. Detailhandel op bedrijventerreinen

er is sprake van ter plaatse vervaardige
artikelen (bijvoorbeeld appels of kaas bij de

In de centrumgebieden binnen de gewenste

boer) of er is geen sprake van een naar

branches toegestaan. Voor bepaalde typen

3. Detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit

winkels wordt een uitzondering gemaakt voor

Er zijn situaties waarin detailhandel plaatsvindt

(winkeltje in verzorgingshuis, shampoo bij

vestiging buiten centra. Het gaat dan ten eerste

als ondergeschikte nevenactiviteit op een

de kapper);

om winkels, die vanwege de omvang en aard

locatie met een andere hoofdactiviteit (geen

van de gevoerde artikelen niet goed in

detailhandel). Te denken valt aan de verkoop

direct aan de hoofdactiviteit gerelateerde

winkelcentra inpasbaar zijn, zoals detailhandel

van goederen bij boerenbedrijven in het

artikelen;

in brand- en explosiegevaarlijke stoffen,

buitengebied, of de verkoop van

winkelstructuur blijven alle detailhandels-
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buiten toe zichtbare uitstraling als winkel

•

de detailhandelsactiviteit blijft beperkt tot
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de fysieke uitstalruimte die gericht is op en/

(schaarse) bedrijventerreinen belemmeren dit

tot horeca is dan ook in strijd met het vigerende

of toegankelijk is voor consumenten beperkt

soort consumentaantrekkende functies de

beleid. Eventuele bijstelling van de regels voor

zich tot maximaal 25 m².

hoofdactiviteiten (zoals productie, logistiek).

horeca (in winkels) kan worden meegenomen

Internetwinkels waar alleen sprake is van

bij een actualisatie van het horecabeleid en/of

Ook winkels bij tankstations zijn een vorm van

opslag en logistiek zijn wel op de

bij een uitwerking van een ruimtelijke visie op

detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit.

bedrijventerreinen toegestaan.

het centrum.

die gericht zijn op de hoofdactiviteit/doelgroep

5. Horeca in winkels (blurring)

Vanuit het detailhandelsbeleid wordt horeca in

(automobilisten, reizigers). Om te voorkomen

Detailhandel is het bedrijfsmatig te koop

winkels in zeer beperkte mate toegestaan, als

dat hier een reguliere winkel ontstaat (met een

aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling

ondergeschikte nevenactiviteit. Uitgangspunt

compleet assortiment en/of met een functie

ten verkoop, het verkopen en/of leveren van

hierbij is dat maximaal 20% van het winkel-

voor de direct omliggende buurt) wordt ook hier

goederen aan personen die die goederen

oppervlak tot een maximum van 20 m2 wordt

de omvang van de winkel beperkt tot 25 m².

kopen voor gebruik, verbruik of aanwending

gebruikt voor zitgelegenheid ten behoeve van

anders dan in de uitoefening van een beroeps-

horeca-activiteiten. Aangesloten wordt bij de

4. Internetwinkels en afhaalpunten

of bedrijfsactiviteit alsmede anders dan voor

reguliere winkelopeningstijden. Het verstrekken

Indien een consument in een pand artikelen kan

verbruik ter plaatse. Horeca(beleid) maakt geen

van alcoholische dranken is niet toegestaan

bekijken, betalen en ophalen is sprake van een

deel uit van deze detailhandelsstructuurvisie.

(Drank- en horecawet).

Steeds vaker vinden in winkels (detailhandel)

5.3

•

Hier worden overwegend producten verkocht

ruimtelijke detailhandelsactiviteit die
planologisch als zodanig wordt beoordeeld.

Vervolgproces

horeca-activiteiten plaats (het nuttigen van
Showrooms, afhaalpunten en internetwinkels

dranken of spijzen ter plaatse, al of niet gebruik

waar je als consument naar toe kan zijn dus

maken van tafels en stoelen/terrassen). Met

Vaststellen van beleidskader, actualiseren
bestemmingsplannen

alleen toegestaan in panden met een

name in de toeristisch-recreatieve gebieden

Om de gewenste winkelstructuur en daarbinnen

detailhandelsbestemming of brede

(centrum Edam, de Dijk Volendam) is dit het

de positie van winkelgebieden te realiseren, is

centrumbestemming waarbinnen detailhandel is

geval. Voor de detailhandel in deze gebieden is

het in de eerste plaats van belang dat deze

toegestaan.

dit een aantrekkelijke (extra) inkomstenbron.

visie wordt vastgesteld als vigerend beleid.
Vervolgens is het gewenst het beleid te vertalen

Afhaalpunten en internetwinkels zijn

Conform het vigerende horecabeleid is het

naar bestemmingsplannen en deze zo nodig te

overwegend kleinschalig en daarmee een

aantal horecabedrijven in deze gebieden

actualiseren. De Omgevingswet (2021) maakt

goede invulling voor het centrum. Op de

gemaximeerd. Het verworden van detailhandel

geen gebruik meer van bestemmingsplannen,
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maar draagt gemeenten op één omgevingsplan

Regelmatig evalueren en actualiseren

kunnen worden. Daarbij gaat het vooral om

op te stellen met meer omvattende regels voor

Ontwikkelingen in de winkelmarkt gaan snel.

maatregelen die behoren tot de commerciële

de fysieke leefomgeving. Voor de detailhandel

Daarom is het verstandig tussentijds, en in ieder

bedrijfsvoering en het inspelen op veranderend

in het Omgevingsplan vormt de detailhandels-

geval na 5 jaar, de visie te evalueren en even-

consumentengedrag en nieuwe doelgroepen.

structuurvisie de beleidsmatige basis.

tueel op onderdelen te herijken. Wijzigingen in
de winkelstructuur zullen altijd in het licht van de

Detailhandelsbeleid aanzet voor bredere aanpak

Creëren van draagvlak

totale ruimtelijke detailhandelsstructuur moeten

De ‘ondernemende kracht’ en de toeristisch-

Van belang is dat de visie voor alle betrokken

worden afgewogen.

recreatieve basis van Edam-Volendam bieden
op zichzelf een goede uitgangspositie. Hierdoor

partijen het uitgangspunt vormt en afstemming
plaatsvindt van activiteiten en maatregelen. Om

Aan de slag met acties en maatregelen

kan in Edam-Volendam de teruglopende positie

tot de gewenste samenwerking te komen is het

Naast bovenstaande algemene maatregelen

van fysieke winkels in centra wellicht beter dan

allereerst verstandig om draagvlak te creëren

vloeien uit deze visie specifieke acties voort

elders worden opgevangen. Nieuwe generaties

voor de visie. Alleen als de verschillende

Zowel ondernemers, eigenaren als gemeente

inwoners en bezoekers vragen daarbij ook om

betrokkenen in de visie geloven en erachter

kunnen en moeten (veelal gezamenlijk) hun

nieuwe vormen van beleving en vermaak. Een

staan, kan een brede samenwerking tot stand

bijdrage leveren. Met name in het centrum van

vraag die daarbij steeds opnieuw actueel blijft,

komen en kan de gewenste ontwikkeling

Volendam (en Edam) ligt er een relatie tussen

is op welke toeristische doelgroepen Edam-

uitgevoerd worden. Brede communicatie over

dit detailhandelsbeleid en het (nader uit te

Volendam zich richt, mede in relatie tot de regio

deze visie is belangrijk.

werken) beleid voor horeca, toerisme en

Amsterdam en de sterk groeiende internationale

integrale centrumvisie(s).

(massale) toeristenstroom daar. Tegelijkertijd is
er in de regio een groeiende doelgroep voor

Uitvoering beleid door gemeente en markt
Een goede samenwerking tussen ondernemers,

Voor een deel betreft het maatregelen die al in

recreatie en beleving die gepaard gaat met

vastgoedeigenaren en de gemeente cruciaal

gang gezet zijn. Zo wordt reeds gewerkt aan de

kwaliteit, kleinschaligheid, lokale identiteit en

om uitvoering te geven aan de visie. De

herinrichting Europaplein-Zeestraat. Dit is een

authenticiteit. Afwegingen, beleid en acties

gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en

belangrijk project om de kwaliteit en uitstraling

overstijgen daarmee deze sectorale visie op

biedt randvoorwaarden (beleid, openbare

van het centrum van Volendam te verbeteren en

detailhandel. De hierna genoemde acties

ruimte) waarbinnen marktpartijen invulling

de samenhang tussen de deelgebieden te

moeten dan ook gezien worden als een voorzet

kunnen geven aan de ambities.

versterken.

om (in breder overleg met ondernemers) uit te
werken in het te actualiseren horecabeleid en/of
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Voor een deel betreft het acties en maatregelen

gebiedsgerichte visies voor de centra van Edam

die door (of met) ondernemers samen opgepakt

en Volendam.
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Overzicht acties
Centrum

Actie

Centrum Volendam

Herinrichting Europaplein-Zeestraat als entree van het centrum en als
scharnierpunt tussen de drie deelgebieden in het centrum (frequente
aankopen, recreatief dwaalmilieu en toeristische ´Dijk´)

Centrum Volendam,

Faciliteren van winkels en overige publieksgerichte centrumfuncties in

centrum Edam

dwaalmilieus, met behoud van kleinschalige structuur (bestemmingsplan), in
relatie tot (actualisatie van) het horecabeleid en/of door uitwerking in een
ruimtelijke centrumvisie

Centrum Volendam,

Recreatieve fietsroutes naar en door toeristisch-recreatieve centra (o.a. relatie

centrum Edam

Amsterdam-Waterland) en toeristisch-recreatieve wandelroutes door de centra
Edam en Volendam

Europaplein: aantrekkelijker verblijfsgebied

Centrum Volendam,

Stimuleren ondernemers tot vernieuwende concepten en arrangementen (in

centrum Edam

relatie tot onder meer het horecabeleid), inspelend op nieuwe doelgroepen,
onderscheidende winkelmilieus en bestaande en nieuwe fiets- en wandelroutes

Van Baarstraat

Nieuwbouw supermarkt Dirk, zorgdragen voor goed functionele en ruimtelijke
relatie met winkelgebied (situering entree, looproutes, openbare ruimte, etc.)

Centrum Oosthuizen

Onderzoek naar concentratie sociaal-maatschappelijke centrumfuncties in
oude raadhuis als bijdrage in het draagvlakbehoud voor het winkelaanbod

Alle centra

Acties en evenementen passend bij functie winkelcentra, nadruk op de
hoofdcentra

Alle centra

Continue aandacht voor uitstraling en onderhoud panden en openbare ruimte

Toeristisch-recreatieve functies stimuleren
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Bijlagen

Bijlage 1 Begrippenlijst

Dienstverlening (publieksgericht commercieel)
Een bedrijf met uitsluitend of in hoofdzaak een dienstverlenende of

Detailhandel

verzorgende taak. Onder dienstverlening verstaan wij administratieve/

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten

financiële dienstverlening (bijv. assurantiekantoor, bank etc.),

verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die

publieksgerichte dienstverlening (bijv. stomerij, reisbureau) en ambachtelijke

goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de

dienstverlening (bijv. schoenmaker, kapper etc.).

uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit alsmede anders dan voor
verbruik ter plaatse.

Afhaalpunt
Een voor het publiek vrij toegankelijke locatie ten behoeve van de

Winkel

bedrijfsmatige levering van goederen aan particulieren, zonder het tonen

Een voor het publiek vrij toegankelijk pand ten behoeve van de

van goederen.

bedrijfsmatige verkoop van goederen aan particulieren, met in ieder geval
het tonen van goederen.

Leegstand
Leegstaand commercieel vastgoed (te koop/te huur) waar detailhandel mag

Brutovloeroppervlak (bvo)

vestigen.

De totale ruimte van een winkel bestaande uit winkelvloeroppervlak en niet
voor consumenten toegankelijke ruimten (opslag, kantine, etc.).

Branche
Een groep van bedrijven die zich richt op de verkoop van één (dominante)

Winkelvloeroppervlak (wvo) of verkoopvloeroppervlak (vvo)

artikelgroep (bijvoorbeeld schoenen) of op de verkoop van een veel

De voor het publiek toegankelijke winkelruimte ten behoeve van detailhandel,

voorkomende combinatie van artikelgroepen (bijvoorbeeld sport).

inclusief zichtbare ruimten zoals bijvoorbeeld etalages en de ruimte achter
toonbanken en kassa’s. Het winkelvloeroppervlak bedraagt, afhankelijk van

Dagelijkse artikelen

de branche, circa 70 à 80% van het brutovloeroppervlak.

Artikelen in de branches supermarkten, speciaalzaken (versspeciaalzaak,
minisuper, slijter, tabak en lectuur) en persoonlijke verzorging.

Horecabedrijf
Een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter

Niet-dagelijkse artikelen

plaatse worden verstrekt, bedrijfsmatig logies wordt verstrekt en/of

Alle artikelen, met uitzondering van artikelen in de branches supermarkten,

zaalaccommodatie wordt geëxploiteerd.

speciaalzaken (versspeciaalzaak, minisuper, slijter, tabak en lectuur) en
persoonlijke verzorging.
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Bijlage 2 Distributieve mogelijkheden dagelijkse sector

Bestedingen door inwoners van omliggende plaatsen nemen we mee bij de
koopkrachttoevloeiing. Bestedingen door toeristen worden apart

In deze distributieve analyse gaan we alleen in op het haalbare aanbod voor

meegenomen in de berekeningen.

dagelijkse winkels in de gemeente Edam-Volendam (supermarkten, (vers-)
speciaalzaken, persoonlijke verzorging). Voor deze sector is op basis van

Bestedingen per inwoner

beschikbare kengetallen een goede indicatie te berekenen van haalbaar

De gemiddelde besteding per hoofd van de bevolking in de dagelijkse sector

aanbod. De niet-dagelijkse sector is zo divers en in veel grotere mate

(supermarkten, verszaken, drogisten) is per jaar € 2.763 (inclusief BTW)*.

afhankelijk van externe factoren dat een betrouwbare berekening niet
mogelijk is.

Het is gangbaar dit landelijk gemiddelde omzetcijfer aan te passen indien het
gemiddeld besteedbaar inkomen in het verzorgingsgebied afwijkt van het

Variabelen en kengetallen

Nederlands gemiddelde. Voor de dagelijkse sector is het gebruikelijk het

Bij deze kwantitatieve analyse gaat het om de verhouding tussen vraag en

omzetcijfer per hoofd te corrigeren met ¼ van het percentage dat het

aanbod. De vraagzijde wordt bepaald door de omzet per hoofd, de omvang

inkomen lager of hoger is dan het Nederlands gemiddelde.

van het verzorgingsgebied (aantal inwoners), de mate waarin het omzetpotentieel terechtkomt in het betreffende winkelgebied (koopkrachtbinding)

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner in de gemeente Edam-

en de mate waarin omzet van elders toevloeit (koopkrachttoevloeiing). Aan

Volendam is 3% hoger dan het landelijk gemiddelde**. In dit geval gaan we

de aanbodzijde gaat het om de omvang (m² winkelvloeroppervlak) en de

dus uit van € 2.784 (€ 2.763 + (¼ x 3% x € 2.763)).

omzet per m² wvo (vloerproductiviteit).

Koopkrachtbinding
Bij de berekeningen is gebruikt gemaakt van de recente kengetallen uit het

Het aandeel van de totale bestedingen van inwoners van de gemeente

Koopstromenonderzoek Randstad 2016 voor wat betreft koopkrachtbinding,

Edam-Volendam dat terechtkomt in de eigen winkels noemen we

toevloeiing, gemiddelde bestedingen per inwoner, toeristische bestedingen,

koopkrachtbinding. In het koopstromenonderzoek is voor de gemeente

gemiddelde omzet per m² wvo).

Edam-Volendam in de dagelijkse sector een binding gemeten van 84%.
Ten tijde van het onderzoek was supermarkt Dirk al afgebrand (en was er

Verzorgingsgebied

geen tijdelijke winkel), waardoor de afvloeiing naar omliggende gemeenten

Inwoners van de gemeente Edam-Volendam vormen het primaire

mogelijk iets hoger was. Voor de toekomstige situatie (met herbouwde Dirk)

verzorgingsgebied voor dagelijkse winkels in de gemeente. Het inwonertal

gaan we daarom uit van een iets hogere binding dan gemeten (maximaal

gaat de komende jaren naar verwachting toenemen van 35.500 (2016) naar

90%).

37.000 in 2025.

40 van 42

* I&O Research/DTNP (februari 2017), Koopstromenonderzoek Randstad
** CBS (2016), StatLine databank
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Koopkrachttoevloeiing
Het aandeel binnen de totale omzet dat besteed wordt door consumenten

Indicatie distributieve mogelijkheden winkels Dagelijks in gemeente EdamVolendam in 2017 (huidige situatie)

van buiten het primaire verzorgingsgebied noemen we de koopkracht-

Inwoners primair verzorgingsgebied (gemeente)

35.500

toevloeiing. In het koopstromenonderzoek is gemeten dat 4% van de omzet

Bestedingen/inwoner (incl. BTW)

€ 2.784

in de dagelijkse sector van buiten de gemeente Edam-Volendam afkomstig
is. Er is geen aanleiding om deze toevloeiing aan te passen voor de
toekomstige situatie.

Toeristische bestedingen
Toerisme heeft in de gemeente Edam-Volendam grote invloed, met name in
de horeca en niet-dagelijkse sector. Ook de dagelijkse sector profiteert van
toeristische bestedingen (onder meer kaas, vis). In het koopstromenonderzoek zijn de toeristische bestedingen in de dagelijkse sector berekend
op € 2,9 miljoen.

Koopkrachtbinding

84%

Bestedingen uit primair verzorgingsgebied
Koopkrachttoevloeiing (als aandeel van de totale
bestedingen)

€ 83,0 mln
4%

Absolute bestedingen door toevloeiing

€ 3,5 mln

Totale bestedingen (excl. toerisme)

€ 86,5 mln

Toeristische bestedingen

€ 2,9 mln

Totale potentiële bestedingen (incl. BTW)

€ 89,4 mln

Gemiddelde omzet/m (incl. BTW)

€ 7.952

Vloerproductiviteit

Potentieel dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 11.240

De gemiddelde omzet per m² (uit de verkoop aan consumenten en bedrijven)

Aanwezig dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 10.710

in de dagelijkse sector bedraagt € 7.952,- (incl. BTW) (I&O/DTNP, 2017).

Uitbreiding dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 530

2

Indicatie distributieve mogelijkheden dagelijks winkelaanbod
Op basis van bovenstaande cijfers wordt een indicatieve berekening
gemaakt van de distributieve mogelijkheden voor dagelijks winkelaanbod.
Op basis van huidige inwonertallen en koopstromen is tevens een
indicatieve berekening gemaakt van de huidige marktmogelijkheden/
functioneren van de dagelijkse sector.
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Indicatie distributieve mogelijkheden winkels Dagelijks in gemeente EdamVolendam in 2025 (toekomstige situatie)
Inwoners primair verzorgingsgebied (gemeente)

37.000

Bestedingen/inwoner (incl. BTW)

€ 2.784

Koopkrachtbinding
Bestedingen uit primair verzorgingsgebied
Koopkrachttoevloeiing (als aandeel van de totale
bestedingen)

90%
€ 92,7 mln
4%

Absolute bestedingen door toevloeiing

€ 3,9 mln

Totale bestedingen (excl. toerisme)

€ 96,6 mln

Toeristische bestedingen

€ 2,9 mln

Totale potentiële bestedingen (incl. BTW)

€ 99,5 mln

Omzet/m (incl. BTW)

€ 7.952

Potentieel dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 12.575

Aanwezig dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 10.710

Uitbreiding dagelijks winkelaanbod m² wvo

± 1.865

2
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