




Seminar Dienstenrichtlijn en 
Detailhandel

Rick Zijderveld



In
le

id
in

g
Beleid Den Haag
1. Feiten & belang
2. Beleid in Den Haag
3. Meten is weten
4. Actieprogramma
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1. Risico’s voor Den Haag?
2. Schaal & impact?
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9% 
leegstand in gehele stad

4-5% 
leegstand in 

Hoofdwinkelstructuur

630.000 m2 

detailhandel in 

Den Haag

3.100 winkels 

in de 

hoofdwinkel-

structuur

68 winkelgebieden

Toename 

aantal 

inwoners 

naar 550.000 

in 2022

Feiten



Belang detailhandel
voor Den Haag

24.000
Werknemers 

(MKB)

Quality of life
Goed vestigingsklimaat & 

hoge investeringsbereidheid

Positief effect op 

toerisme
in combinatie met horeca, cultuur 

en andere vrijetijdsvoorzieningen





Kadernota 

detailhandel

Concreet actieprogramma Winkelstad

Retailmonitor

Beleids-
cyclus



Hoofdwinkelstructuur:

Haags beleid: 

Toekomst bestendige

winkelgebieden

(minder, maar beter!)

‘Een winkelgebied is 

een kerngebied met 

minimaal 5 

aaneengesloten 

verkooppunten of 3 

geclusterde winkels, 

waarvan 1 trekker van 

minimaal 200 m² wvo 

liefst een supermarkt’.





• Binnenstad; focus ligt op versterking

• Ondersteunende winkelconcentraties; 

minder maar beter en binnen 1000m 

buurtverzorgend winkelaanbod

• Omgang met leegstand; actieve aanpak 

structurele leegstand

• Thematische winkelgebieden; zoveel 

mogelijk clustering

• Ruimte bieden aan vernieuwing en dynamiek; 

zowel in binnenstad als wijken en buurten 

(incidenteel buiten hws)

Waar kiezen we voor?



Consequent beleid loont

Lokt investeringen uit met ruimte voor; 
vernieuwing, innovatie en ondernemerschap

Uitgangspunt keuzes maken;
Basis van effectiviteit ligt in inzicht en onderzoek en 

continuïteit van beleid!

Draagt bij aan vergroten leefbaarheid & 

woonklimaat



Beleid, hoe heeft dit gewerkt?

Continuïteit in beleid;

• Voorheen rigide beleid. Wordt nu herkend als visie (☺)

• Uitvoering door meerdere colleges!

• Meten is weten, haalt ook politiek opportunisme eruit 

• Minder uitleg en overtuiging nodig; begrip dat ‘minder’ noodzaak is, maar niet zonder versterking en vernieuwing

Uitvoering;

• Primair inzet op hoofdwinkelstructuur, minder maar beter, maar ook vernieuwing

• Al 20 jaar afname winkelgebieden (bewuste keuze) van 95 naar 68. Den Haag Zuidwest bv. van 27 naar 9

• Niet te veel locaties? ja en nee, ’t gaat om optimaal verzorgingsniveau voor consument en goede boterham voor 

ondernemers. Krimp waar het moet en groei en verbetering op goede locaties waar mogelijk 

Dynamiek en krimp niet nieuw; 

• Daarom ook geen paniek (ook niet iedere leegstand is erg!). 

• Actie geeft reactie, maar wel continu blijven inspelen op verandering

• Weten wat er speelt en maatwerk leveren



Woningvoorraad Den Haag naar bouwperiode per 1 januari 2012 

Bron: DHIC/ OZB



Bepalen hoofdwinkelstructuur

Retailmonitor

Inzicht in trends en effecten beleid

Bepalen kansrijke prioritaire winkelgebieden:

meten op basiskwaliteit & economisch functioneren

Input voor Actieprogramma Winkelstad; keuzes maken



Wat meten?
De winkelgebieden in de hoofdwinkelstructuur:
‘Een winkelgebied is een kerngebied met minimaal 5 aaneengesloten verkooppunten of 3 geclusterde winkels, waarvan 1 trekker van 
minimaal 200 m² wvo liefst een supermarkt’.

Hoe meten?

Basis kwaliteit en economisch functioneren met 40 variabelen.

Proces?

Model ontwikkelt zich nog steeds door. Kwantitatief maar ook kwalitatieve benadering, samenwerking met adviesbureaus en 

onderzoekers en klankbord met stakeholders.

Welke keuzes maken we? 

• Betere winkelgebieden: perspectiefrijke winkelgebieden in de hoofdwinkelstructuur versterken (kansenbenadering).

• Perspectiefrijke winkelgebieden hebben een aanbod dat voor minstens 50% bestaat uit winkels en hebben minstens één 
supermarkt met een omvang groter dan 1.000 m² wvo. Deze winkelgebieden mogen versterken, ook als dit ten koste gaat van nabij 
gelegen kleinere winkelgebieden (minder maar beter). 

• Compactere winkelgebieden: diverse winkelgebieden zijn of worden verkleind. Concentratie en/of tansformatie naar 

(compacte) of (rek- en krimp) winkelgebieden.

• Minder winkelgebieden: ten opzichte van in 2009 behoren acht winkelgebieden niet meer tot de hoofdwinkelstructuur. 

Daarnaast wordt de verspreide bewinkeling (incl. solitaire supermarkten) zoveel mogelijk tegengegaan. 

Meten is weten, basis voor keuzes





Uitkomsten Retailmonitor

Basiskwaliteit gelijk 

gebleven; stijgende lijn 

ingezet
Economisch 

functioneren; licht 

herstel, maar niet 

overal

BINNENSTAD STEDELIJKE 

WINKELSTRAAT 

WIJKWINKEL-

CENTRA GROOT 

WIJKWINKEL-

CENTRA KLEIN 

De Passage Frederik Hendriklaan De Savornin 

Lohmanplein 

't Hoge Veen 

Grote Marktstraat Weimarstraat Waldeck De Stede 

Hoogstraat/Noordei

nde 

Theresiastraat Mariahoeve Hoge Veld 

TOP 3 naar type:



Binnenstad:
focus op

versterking

Meer 

concentratie:

minder maar 

beter!

Leegstand:
actieve aanpak

Dichtbij:
Binnen 1km 

buurtverzorgend 

winkelaanbod

Dynamiek:
ruimte voor 

vernieuwing

Thema:
meer 

clustering

Bouwmarkten 

& tuincentra
Verspreid, 

solitair en 

bereikbaar





7 acties uit actieprogramma met € 6 mln. in afgelopen 
collegeperiode;

• Beleid, winkelplanning en herontwikkeling
• Haags Retailpunt / service / kennis / dienstverlening
• Bizzen / collectieven
• Branchering en leegstand; (inter)nationale acquisitie, Retail 

innovatie en ondernemerschap
• Gebiedsgerichte acties
• OR & bereikbaarheid

High lights huidige 

actieprogramma



Risico’s voor Den Haag?

• In principe kan elke vraag in de hws worden gefaciliteerd, 

waarom buiten de hws toe laten?

• Alleen uitzonderingen voor detailhandel met extensief ruimte 

gebruik; bouwmarkten, tuincentra, woonwinkel/showroom of 

bijzonder thematische concepten

• Kans op planologische ongelukken beperkt, of niet?

Mn op locaties met branchebeperkingen liggen mogelijk 

risico’s

Dienstenrichtlijn



Schaal & impact?
• Wet van de grote getallen, 1.000 m2 heeft in Den Haag 

kleinere impact dan in Appingedam, maar…

Aandeel PDV (m² wvo) buiten Centrumgebieden Den Haag

• PDV is Plant & Dier, Doe-Het-Zelf en Wonen

• ‘Centrumgebieden’ zijn alle reguliere winkelgebieden (centraal + ondersteunend): in DH 67% van m² wvo



Theoretisch maximale toename Mode en 
Luxe in DH

Branchegroep Mode & Luxe

Huidig in centrumgebieden Loslaten branchebeperkingen

144.000  m² 
wvo

269.000 m² 
wvo

X 1,9



Theoretisch maximale toename Dagelijks 
(o.a. supermarkten) in DH

Branchegroep Dagelijks

Huidig in centrumgebieden Loslaten branchebeperkingen

143.000  m² 
wvo

267.000 m² 
wvo

X 1,9



Indicatieve ontwikkelingsmogelijkheden reguliere detailhandel 

in de hoofdwinkelstructuur Den Haag 2015-2025, 
(exclusief en inclusief toeristische bestedingen)

*Bron: Marktruimtestudie detailhandel Zuid-Holland, 2013. 
De distributie planologische (dpo) berekeningen zijn gebaseerd op gemeten koopstromen uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011

* *Betreft optelsom Dagelijks en Mode & Luxe

Uitbreidingsruimte Excl. toer.  bested. 2. Incl. toer. bested. 

1. Op basis van dpo*   

a) Reguliere detailhandel**    35.000   47.500 

b) Volumineus in hoofdwinkelstructuur (HWS)    25.000   25.000 

    Volumineus verspreid    30.000   30.000 

Totaal    90.000 102.500 

3. Herinvulling leegstand en verschuiving naar HWS   

a) Herinvulling leegstand HWS (2015-2025)   -14.500   -14.500 

b) Krimp binnen HWS en Verspreid  (2015-2025)     25.000     25.000 

Totaal 100.500 113.000 

 

Uitbreiding dagelijks en mode van 120.000 m2 (50% toename) op 

theoretische marktruimte van 47.500 m2 hiermee 
sterk uit balans; voldoende argument?/houdt dit stand?



Voorzet; hoe hier mee omgaan?

Ken je stad of dorp, wees alert. 

Bepaal impact vooraf.. beperk risico’s door hierop in te spelen met 

ruimtelijk beleid.

Laat het niet aankomen op ad-hoc aanvragen.

• Maak een visie en leg hoofdwinkelstructuur ruimtelijk vast

• Monitoring; kennis is macht, haal deze in huis

(marktruimte, of krimp? Fysieke ruimte in hws?)

• Binnen hws geen branchebeperkingen, daarbuiten wel

(zie risico’s)

• Onderbouw branchebeperkingen op basis van ruimtelijke argumenten 

(extensief ruimte gebruik) 


