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Inleiding
In juni 2002 is een start gemaakt met het opstellen van een detailhandelsstructuurvisie
voor de gemeente Hardenberg. Deze detailhandelsstructuurvisie moet antwoord geven
op de volgende centrale vraag:

“Hoe kan het economische voorzieningenniveau in de diverse kernen binnen
Hardenberg zodanig worden versterkt, dat de consument in een hoogwaardig,
aantrekkelijk en leefbaar winkelgebied zijn aankopen kan doen?”
Inmiddels is de fase van visievorming afgerond. Hierdoor is een duidelijk beeld ontstaan
van de positie van de verschillende kernen in Hardenberg en welke functie zij daarbij
hebben of zouden moeten hebben (zie hoofdstuk 2).
Deze visie vormt voor iedere kern de basis voor een ontwikkelingsprogramma dat (op
maat) de ambities voor de betreffende kern moet weergeven en uitwerken. Wat moet
er in een dergelijke kern gebeuren om een goed (winkel)voorzieningenniveau te hebben
en te houden?
Dit deelrapport vormt de uitwerking van deze programmafase en geeft concrete
projecten weer waarmee aan de slag gegaan kan worden.

1.1 De opbouw van het rapport
Allereerst schetsen we (hoofdstuk 2) een beeld van de kern Balkbrug; onder andere de
bevolkingsopbouw, de structuur en het (winkel)aanbod passeren de revue. Daarnaast
geven wij de visie voor Balkbrug nog eens kort weer.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de ondernemers. Op basis van de
interviews die met ondernemers zijn gehouden worden diverse kanten van deze groep
ondernemers belicht en ontstaat een beeld van wensen, knelpunten en
(on)mogelijkheden die de ondernemers zien.
In hoofdstuk 4 geven wij de resultaten van verschillende analyses. Hoe is de vraag- en
aanbodverhouding in Balkbrug, hoe is de branchering en wat is de marktruimte voor
detailhandel?

Pagina 1

Deelrapportage Balkbrug

Seinpost Adviesbureau BV

Ook geven wij, op basis van de ondernemersgesprekken en de analyse, een sterktezwakteanalyse weer. Op basis van deze swot-analyse wordt duidelijk wat er moet
gebeuren in Balkbrug.
In het vijfde hoofdstuk beschrijven wij een mogelijk ontwikkelingsprogramma. Allereerst
geven we aan voor welke verbeteropgave de kern staat. Vervolgens schetsen we de
randvoorwaarden die nodig zijn om deze opgave te kunnen verwezenlijken. Welke
ruimtelijke structuur hebben we daarvoor nodig? Hoe zou de verkeersontsluiting en het
parkeren geregeld moeten zijn. Hoe staat het met de panden, de uitstraling en het
ondernemerschap?
Het zesde en laatste hoofdstuk biedt een uitwerking van het ontwikkelingsprogramma in
concrete projecten. Wie moet waarmee aan de slag gaan en hoe moet dat dan?

1.2 Advies Stuurgroep
Op dit moment is het ontwikkelingsprogramma voor Balkbrug afgerond. In een aantal
stappen is met de Werkgroep Balkbrug tot dit programma gekomen. Tevens heeft er
een ambtelijk afstemmingsoverleg plaatsgehad.
Het voorliggende rapport heeft de instemming van zowel de Werkgroep Balkbrug, de
betrokken ambtelijke disciplines alsook de Stuurgroep (besluit Stuurgroep DSV,
bijeenkomst 08.12.2003).
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De kern Balkbrug
2.1 Ruimtelijke structuur
Balkbrug telt ongeveer 3.750 inwoners en is daarmee de derde kern van de gemeente,
qua bevolkingsomvang.
Balkbrug is gelegen aan de doorgaande weg van Zwolle, via Dedemsvaart naar
Coevorden (N377). Centraal in de kern ligt de kruising Zwolseweg, Ommerweg en
Meppelerweg. Rond dit kruispunt is een groot deel detailhandelszaken en aanverwanten
gevestigd (zie kaart 1). Dit gebied is dan ook aan te merken als het kernwinkelgebied van
Balkbrug. Opvallend is dat de N377 een duidelijke scheiding aanbrengt tussen het
noordelijke deel van de kern en het zuidelijke. Hierdoor is er sprake van 2 winkel- en
horecagebiedjes: één ten noorden van de weg en één ten zuiden. Daarnaast zijn er
winkelvestigingen die niet in dit gebied zijn gelegen. Zowel op de Zwolseweg als de
Coevorderweg liggen enkele winkels op meer dan 100 meter van dit gebied. Ook aan de
Ommerweg bevinden zich drie decentraal gelegen winkel-/horecapanden.

De Krim
Slagharen
Lutten
Balkbrug
Gramsbergen

Dedemsvaart
Hardenberg

B ergenthe im

Kaart 1: Gemeente Hardenberg

Kloosterhaar

Sibculo
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Toerisme
In de kern zijn twee grote campings aanwezig en één kleinere. In totaal goed voor ruim
1.400 plaatsen. Daarnaast is er een bungalowpark met 54 huisjes en zijn er twee
accommodatiemogelijkheden voor groepen. In totaal heeft de kern overnachtingplaatsen
voor ruim 1.800 toeristen. Daarmee kan gesteld worden dat het toerisme een
belangrijke factor voor Balkbrug vormt, waar ook de middenstand van mee kan
profiteren.

Veldzicht
In het kader van de detailhandelsmogelijkheden in Balkbrug is het van belang om de
rijksinrichting ‘Veldzicht’ te noemen. Dit Forensisch Psychiatrisch Centrum voor TBSgestelden biedt onderdak aan ongeveer 170 bewoners en ongeveer drie keer zo veel
personeel.

2.2 De visie in een notendop
Algemeen
Uitgangspunt in de detailhandelsvisie is het streven naar gezonde winkelvoorzieningen,
naar aard en schaal. Een passende winkelstructuur die nu en in de toekomst gezond kan
functioneren, waarbij voor iedere kern een duidelijke ambitie is neergelegd.

Vertaling naar Balkbrug
Balkbrug wordt in de visie getypeerd als lokaal verzorgend; dat is het ambitieniveau
waarnaar men zou moet streven. Dit betekent in het kort een concentratie van dagelijks
winkelaanbod.

Uitwerking typologie
De gemeente Hardenberg heeft enkele kernen met een omvang dat voldoende draagvlak
biedt voor een basispakket aan dagelijkse winkels. Balkbrug hoort tot deze groep. Onder
een basispakket verstaan wij een fullservice supermarkt (waarbij wij dus niet denken aan
1
discount vanwege het vaak grote verzorgingsgebied van dit soort supermarkten )
aangevuld met enkele specialisten zoals een slager, bakker, drogist, bloemist en slijter
(een groentezaak is twijfelachtig, gezien de trend van de afgelopen jaren). Winkels die
1

Discountsupermarkten (Zoals Aldi en Lidl) richten zich door serviceniveau, assortiment en prijs, op een

verzorgingsgebied van minimaal 10.000 – 15.000 inwoners. Deze ondergrens is aan het verschuiven naar beneden. Een
omvang van 4-5.000 inwoners als primair draagvlak is echter onvoldoende, waardoor veel toevloeiing nodig zou zijn; dit is,
gelet op de verzorgingsfunctie van dit soort kernen in Hardenberg, niet gewenst.
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zich richten op de dagelijkse aankopen van de eigen bevolking. Ze profiteren van elkaars
nabijheid en hebben een gezamenlijke trekkracht. Daarnaast kan een beperkt aantal nietdagelijkse winkels aanwezig zijn. Deze moeten het echter vooral hebben van hun
individuele aantrekkingskracht en bedienen een lokaal overstijgend verzorgingsgebied.
Wanneer gekeken wordt naar de omstandigheden van deze kernen (ligging, uitstraling)
lijkt men te kunnen profiteren van de toeristische sector. Dit gebeurt nu nog te weinig.
De vele toeristen in dit gebied kunnen een waardevolle aanvulling op het draagvlak
vormen.
Toekomst
Er moet een basispakket dagelijkse winkels mogelijk zijn. De ambitie ligt tussen ‘het
fungeren als steunpunt’ en ‘aankoopplaats voor de grote wekelijkse boodschap’, waarbij
de geschetste trends de optie steunpunt steeds aannemelijker maken. Let wel, een
steunpunt is meer dan een paar winkels voor ‘de vergeten boodschap’. Mits compleet,
moet een groei van het aantal dagelijkse winkels niet gestimuleerd worden. Verdringing
is vanwege het broze draagvlak onwenselijk. Concurrentie door het vestigen van meer
dan één winkel in dezelfde branche moet niet de drijfveer voor een ondernemer zijn om
een goede winkel neer te zetten. De drijfveer moet zitten in het gezamenlijk streven
naar een goed en volledig pakket voor de eigen inwoners. Tevens moet men proberen
de toeristische kansen (verder) te benutten.
Randvoorwaarden
Om een basispakket dagelijkse winkels mogelijk te maken is een gezamenlijke trekkracht
door concentratie van deze winkels gewenst. Ook zaken als efficiency en gemak moeten
in het winkelgebied op orde zijn; ontsluiting, parkeren en ruimtelijke kwaliteit moeten
van een goed niveau zijn. Daarnaast moet het investeringsgedrag van de winkeliers actief
zijn zodat kwaliteit en uitstraling van de winkels aansluiten bij de wensen van de
consument, die het alternatief immers ‘om de hoek’ hebben. Om deze reden moeten
ook de kwaliteit en service van deze winkels gewaarborgd zijn. Samenwerking op het
gebied van promotie verdient aanbeveling.

Pagina 5

Deelrapportage Balkbrug

Pagina 6

Seinpost Adviesbureau BV

Deelrapportage Balkbrug

3

Seinpost Adviesbureau BV

Ondernemersonderzoek
3.1 Gesprekken met ondernemers
Als we het hebben over de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern Balkbrug, dan
hebben we het vooral over ondernemers en ondernemerschap. Ondernemers die het
winkelgebied vorm en inhoud geven en die een helder beeld hebben van hetgeen zich
daar afspeelt.
Vandaar dat we met een deel van de ondernemers gesprekken hebben gevoerd. In deze
gesprekken, die gemiddeld een uur duurden, zijn vele onderwerpen doorgenomen. In dit
hoofdstuk geven wij de uitkomsten van deze gesprekken weer.
In totaal is met 6 ondernemers gesproken. Deze groep had een goede spreiding over de
verschillende branches (de selectie is gemaakt door de werkgroep Balkbrug). Hierdoor
verwachten we een getrouw beeld van de detailhandel in Balkbrug te hebben gekregen.

3.2 Kenmerken van de bedrijven
In onderstaande tabel is weergegeven met welke branches is gesproken.

Tabel 3.1 Geïnterviewde branches
Sector

Aantal

dagelijks
niet-dagelijks
horeca
dienstverlening

3

Totaal

6

1
1
1

Voor een relatief groot deel van deze ondernemers is de getoonde branche niet de
enige activiteit. In de helft van de gevallen is sprake van meerdere bedrijfsmatige
activiteiten dan alleen een winkel. Zo is één winkel verbonden aan een installatiebedrijf,
is er sprake van venten en levert een andere ondernemer (seizoensgebonden) aan
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bedrijven. Op die manier kunnen de ondernemers het bedrijf beter laten draaien.
Het gaat om zelfstandige ondernemers met één winkel/vestiging. Enkele winkels zijn
aangesloten bij een inkooporganisatie. Er zijn geen vertegenwoordigers van filialen
gesproken, deze zijn ook niet aanwezig in Balkbrug.
De meeste ondernemers zitten al geruime tijd met hun zaak in Balkbrug. Toch zijn er
enkele ondernemers in de afgelopen jaren gestart met hun onderneming.
De leeftijd van de ondernemers loopt sterk uiteen. De helft van de geïnterviewden was
ouder dan 45 jaar. Hiermee kunnen we niet spreken van een echt verouderd
winkeliersbestand, zoals we dat in andere kleine kernen wél vaker zien. Er bestaat in
Balkbrug een gezonde mix van oudere en jongere ondernemers.

3.3 Het vastgoed
Bijna alle ondernemers zijn zelf eigenaar van het winkelpand. Slechts een enkeling huurt
de bedrijfsruimte. De omvang van de panden loopt sterk uiteen. De ruimtes worden
gemiddeld voor 70% gebruikt als verkoopruimte (VVO). De overige 30% wordt
ingenomen door werkruimten, kantines en andere voorzieningen (BVO). De verhouding
tussen de bruto-omvang (BVO) en de netto-omvang (VVO) is gezond te noemen. Wel
moet worden opgemerkt dat in bepaalde winkels de verhouding aanzienlijk lager ligt
(20% tot 40% verkoopruimte). Dit is alleen het geval in de versbranches, waar meer
werkruimte noodzakelijk is zoals binnen de slagersbranche.
Alle ondernemers achten hun pand voldoende geschikt voor het gebruik als winkel.
Twee ondernemers geven aan dat ze wel meer ruimte kunnen gebruiken. Het gaat hier
echter om relatief kleine uitbreidingen van de winkelruimten. Eén van deze ondernemers
geeft aan dat het ruimtegebrek ook de groei van de winkel belemmert. Nagenoeg alle
ondernemers wonen bij hun winkel.
Zoals gezegd hebben veel ondernemers het pand (reeds lang) in eigendom, waardoor ze
vaak lage huisvestingslasten kennen. Van de ondernemingen waar de lasten bekend zijn,
liggen de lasten per m² per jaar tussen de € 40,- en € 80,-. Gemiddeld in Nederland ligt
dit bedrag op ongeveer € 135,-. De ondernemers die geen inzicht hebben gegeven in
hun huisvestingslasten, hebben aangegeven dat hun huisvestingslasten (beduidend) lager
liggen dan gemiddeld in Nederland.
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Beoordeling
Door de enquêteurs is een beoordeling gegeven op de aspecten etalage en gevel,
inrichting winkel, presentatie koopwaar en assortiment. Over het algemeen kan worden
gesproken van redelijk tot goed verzorgde winkels. Eén onderneming werd wat betreft
etalage en gevel onvoldoende beoordeeld. De winkelinrichting was over het algemeen
redelijk, maar in enkele gevallen was sprake van een verouderde inrichting en
presentatie.

3.4 Het functioneren van de ondernemingen
Klantenkring en koopgedrag
De detailhandel in Balkbrug behaalt de meeste omzet (meer dan 70%) vanuit een vaste
klantenkring. Alleen in de horeca geeft men aan een wisselend publiek te hebben. De
ondernemers in de dagelijkse sector geven aan dat 75% tot 90% van de klanten
afkomstig is uit Balkbrug. Dit komt redelijk overeen met het beeld dat I&O-research in
2000 heeft vastgesteld. Volgens I&O is ongeveer 14% van de omzet in de dagelijkse
sector afkomstig van consumenten van buiten Balkbrug. De overige ondernemers geven
aan dat men meer klanten van buiten Balkbrug trekt. Volgens hen is 40% tot 60% van de
klanten afkomstig van buiten Balkbrug.
De klanten van buiten de kern komen volgens de meeste ondernemers uit Dedemsvaart
en Nieuwleusen. Daarnaast noemen enkele ondernemers de kernen Ommen,
Zuidwolde en Zwolle.
Het toerisme is voor de winkels in de dagelijkse sector een welkome toevoeging. 10%
tot 15% van de omzet wordt behaald door toerisme. De horeca profiteert in nog
sterkere mate van de aanwezigheid van toeristen. Ongeveer 35% van de omzet wordt in
deze sector door toeristen bepaald. Voor de overige sectoren is toerisme van geen
belang.
De meeste winkels trekken een algemeen (breed) publiek. Slechts een enkeling geeft aan
een specifieke doelgroep te hebben of zich daar meer op te willen richten.
De meeste ondernemers ervaren concurrentie van andere ondernemers, één
ondernemer geeft aan geen concurrentie te ervaren. De concurrentie is met name
afkomstig van branchegenoten uit Dedemsvaart en andere omliggende kernen of van de
supermarkt in Balkbrug.
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Op de vraag of er een drukste moment is in de week wordt heel wisselend geantwoord.
De meeste ondernemers ervaren de meeste drukte aan het einde van de week. Op
vrijdag en zaterdag wordt dan ook vaak de helft van de omzet behaald. Verder valt op
dat de maandag (begin van de week) als drukkere dag uit de bus komt.
De openingstijden zorgen in kleine kernen vaak voor discussie. Ook in Balkbrug is er
geen eenheid in openingstijden. De helft van de geïnterviewde ondernemers is tussen de
middag gesloten. Alleen op de zaterdag is het grootste deel van de winkels de hele dag
geopend. Ook op de maandag kennen de ondernemingen verschillende openingstijden.
Een deel is de gehele dag gesloten, een deel is de gehele dag geopend, en een deel alleen
de middag. Alle ondernemers doen mee aan de koopavond.
De ondernemersvereniging heeft initiatieven genomen om de openingstijden van de
leden meer op elkaar af te stemmen.

Omzet, investeringen en werkgelegenheid
Opvallend is dat bijna alle ondernemingen familie- of gezinsleden als personeel aan het
werk hebben in de zaak. Het gaat dan ook vaak om een aanzienlijk aandeel van het
personeelsbestand. De 6 bedrijven zorgen voor ongeveer 40 banen, waarvan 15
parttime. 12 banen zijn voor de ondernemer of zijn of haar gezin/familie.
Alle ondernemers die in 2000 al in Balkbrug gevestigd waren, geven aan dat de omzet in
2001 gestegen is, bijna altijd boven verwachting. De stijgingen varieerden van 5% tot
20%. Ook voor 2002 geven de ondernemers een vergelijkbaar positief beeld van de
omzetontwikkeling. Dit is gezien de economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar
opvallend te noemen. De leden van de werkgroep verwachten dat het beeld voor 2003
minder positief zal zijn, in verband met de economische recessie.
Twee ondernemers geven aan dat dit komt door interne aanpassingen / verbouwingen.
De overige ondernemers kunnen geen echte reden aangeven. Wel heeft één
ondernemer aangegeven dat de voorafgaande jaren voornamelijk een dalende lijn hebben
vertoond.

Tabel 3.4 Ontwikkeling van de omzet in aantal ondernemers

groei
stabiel
daling
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De meeste ondernemers hebben in de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in het pand en /
of het bedrijf. De bedragen van de investeringen lopen sterk uiteen: van € 20.000,- tot
meer dan een half miljoen euro. Een aantal bedrijven heeft ingrijpende veranderingen
ondergaan (zowel interieur als exterieur). Andere bedrijven hebben alleen geïnvesteerd
in bedrijfsmiddelen.
In de komende drie jaar zal in iets mindere mate worden geïnvesteerd in de
ondernemingen. De investeringen zullen met name betrekking hebben op
bedrijfsmiddelen. Slechts één ondernemer gaat de komende tijd ingrijpend investeren en
moderniseren. De gegevens wijzen op een redelijk gezonde situatie. De ondernemers
durven te investeren en doen dit ook nog steeds. Er heerst dus vertrouwen in de
toekomst en men is zich ook bewust van de noodzaak te investeren.
De ondernemers in Balkbrug hebben een modaal aspiratieniveau. Dit betekent dat men
streeft naar continuïteit en redelijke winst en dat men enig personeel in dienst heeft. Er
zijn geen ondernemers met een echt hoog aspiratieniveau. Dat wil zeggen dat er plannen
zijn voor nieuwe vestigingen, nieuwe markten en dat het duidelijk geen familiebedrijf is.
Er zijn wel enkele ondernemers met een iets lager aspiratieniveau. Hierbij gaat het om
de echte familiebedrijven met beperkte aspiraties aangaande nieuwe markten.

3.5 Visie op de plaats en toekomstmogelijkheden
De ondernemers is gevraagd een beoordeling te geven van verschillende aspecten van
de kern. In onderstaande tabel is hiervan een weergave gegeven. Voor de duidelijkheid
wijzen wij erop dat dit alleen de 6 geïnterviewde ondernemers betreft.

Pagina 11

Deelrapportage Balkbrug

Seinpost Adviesbureau BV

Tabel 3.5a: Beoordeling aspecten winkelgebied Balkbrug*
zeer goed

goed

neutraal

slecht

zeer slecht geen mening

Bereikbaarheid

1

4

0

0

1

0

Kans voor toerisme

0

3

3

0

0

0

Onderhoud / presentatie panden

1

1

4

0

0

0

Locatie binnen kern

0

3

1

0

1

1

Parkeren

0

4

0

1

1

0

Veiligheid

0

3

1

2

0

0

Onderhoud openbaar gebied

0

3

1

2

0

0

Branchering en aanbod

0

2

2

1

1

0

Sfeer

0

1

3

2

0

0

Presentatie en uitstraling

0

0

0

4

1

1

* (De aspecten zijn gerangschikt naar beoordeling. De bovenste zijn positiever beoordeeld dan de onderste aspecten)

De beoordeelde aspecten scoren over het algemeen niet echt goed. De bereikbaarheid
wordt wel door (bijna) iedereen goed of zeer goed beoordeeld. Ook zien enkele
mensen wel kansen voor toerisme. Bij het onderhoud en de presentatie van de panden
hebben de meeste ondernemers echter geen uitgesproken positief oordeel geveld.
De volgende drie aspecten vormen een groter probleem:
- Branchering en aanbod
- Sfeer
- Presentatie en uitstraling van het winkelgebied

Tweedeling
Er is een duidelijke tweedeling in de beantwoording van de bovenstaande aspecten waar
te nemen. De ondernemers die rond het kruispunt zijn gevestigd zijn over het algemeen
positiever over de bereikbaarheid, het parkeren en de positie binnen de kern.
Ondernemers die iets verder van het kruispunt zijn verwijderd beoordelen deze
aspecten lager.
Ook klagen de ondernemers op de perifere locaties dat verschillende buren in de
afgelopen jaren de deuren hebben gesloten. Hierdoor verkleint de aantrekkingskracht
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van de achtergebleven winkels. Volgens de ondernemers is de aantrekkelijkheid van de
locaties buiten het centrum reeds langer afgenomen (periode 10 à 15 jaar geleden), de
laatste jaren is deze stabiel.
Toch zijn ook de ondernemers aan het kruispunt lang niet overal tevreden over.
Verschillende ondernemers geven aan dat de bereikbaarheid door de drukte van het
kruispunt wordt verslechterd. Ook wordt met name aan de Zwolseweg geklaagd over
de drukke spits, waardoor het voor klanten moeilijk is om gebruik te maken van de
parkeerplaatsen.
Verschillende ondernemers zijn van mening dat diverse winkeliers in Balkbrug ‘hun tijd
uitzitten’ en niet meer met de tijd meegaan. Hierdoor is de uitstraling van het
winkelgebied slechter. Maar ook door de gemeente wordt weinig geïnvesteerd in het
openbare gebied.

Sterke en zwakke punten
Naast deze beoordeling is ook gevraagd naar sterke en zwakke punten van het gebied. In
de onderstaande tabel zijn de belangrijkste opmerkingen weergegeven. Iedere
ondernemer mocht 2 sterke en 2 zwakke punten opgeven.

Tabel 3.5b: Sterke en zwakke punten winkelgebied Balkbrug
sterke punten

aantal

Service / ambacht
‘Ons-kent-ons’gevoel / saamhorigheid
Parkeergelegenheid
Bereikbaarheid
Aanbod

3
2
2
1
1

Geen

2

zwakke punten
Spreiding winkelaanbod /
geen concentratie aanwezig
Verkeersproblematiek (Zwolseweg /
Kruising)
Beperkt aanbod
Ondernemers

aantal
6
4
1
1

Een deel van de ondernemers vond het moeilijk om goede punten van het winkelgebied
in Balkbrug te bedenken. Twee ondernemers konden er geen noemen! De andere
ondernemers spraken voornamelijk over de service die nog wordt verleend door de
Balkbrugse ondernemers en de saamhorigheid in Balkbrug.
De zwakke punten zijn echter meer uitgesproken. De grote spreiding van de winkels
over de kern is een doorn in het oog van alle ondernemers. Maar ook de
verkeersproblematiek rond de Zwolseweg en de grote kruising wordt vaak genoemd als
een probleem.
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De ondernemers zijn dus niet onverdeeld positief over hun winkelkern. Dit is ook niet
verwonderlijk als we kijken naar de ontwikkelingen op het winkelgebied in Balkbrug. In
de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe en verdwenen
winkels in Balkbrug.

Tabel 3.5c: Overzicht van verdwenen en nieuwe winkels Balkbrug
volgens de ondernemers*
Verdwenen
-

Nieuw

Winkel in huishoudelijke artikelen
Schoenenwinkel
Modewinkel
Antiekzaak
Witgoed
Winkel in stoffering (gaat weg)

-

Dierenbenodigdheden en vijvers

* Deze tabel geeft een overzicht van winkels die door de ondernemers zijn genoemd. Volgens de werkgroep gaat het
hier niet alleen om winkels die in de afgelopen jaren zijn verdwenen, maar ook om zaken die al 10 tot 15 jaar weg zijn.

Duidelijk is dat er veel meer winkels verdwenen zijn dan dat er voor in de plaats zijn
gekomen. De winkels die zijn verdwenen functioneerden allemaal in de niet-dagelijkse
sector. De meeste winkels zijn verdwenen doordat de eigenaar op leeftijd was en geen
opvolger kon vinden. Ook verplaatsing en het niet goed functioneren van een winkel zijn
oorzaken voor de achteruitgang van het winkelbestand, aldus de geïnterviewden.
We hebben de ondernemers ook gevraagd naar wat ze nu nog missen in Balkbrug. Een
aantal van de verdwenen winkels komt in de antwoorden van de ondernemers terug,
zoals de huishoudelijke artikelen en de kleding / schoenenwinkels. In het onderstaande
schema zijn de antwoorden van de ondernemers op een rij gezet. Daarbij is ook
weergegeven welke winkels er volgens de ondernemers te veel zijn.

Tabel 3.5d Wat mist u en wat is er te veel?
Ik mis:

Aantal x

Te veel

Aantal x

genoemd

genoemd

-

huishoudelijke artikelen

3

-

slagers

4

-

kleding / schoenen

3

-

horeca

2

warenhuis / combinaties

2

speciaalzaken met

1

-

onderscheidend vermogen
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Duidelijk is dat de ondernemers wat meer aanbod wensen in de huishoudelijke artikelen
en het modesegment. Maar vaak voegt men er aan toe dat men twijfels heeft of er
voldoende draagvlak is voor dergelijke winkels. In de analyse in hoofdstuk 4 geven wij
een cijfermatig beeld van vraag en aanbod.

Toekomst en verbetermogelijkheden
Alle ondernemers waarmee gesproken is, op één na, zien de toekomst in Balkbrug
positief tegemoet. De ondernemers nemen risico’s door te investeren in hun winkels en
daaruit blijkt al dat men vertrouwen heeft in de marktmogelijkheden in de toekomst.
Concentratie
Binnen dit redelijk positieve beeld noemen de ondernemers veel noodzakelijke
verbeteringen. Ten eerste geven vier ondernemers aan dat concentratie noodzakelijk is
2
om het winkelgebeuren in Balkbrug beter te laten functioneren . Een concentratiegebied
bij het centrale kruispunt in de kern geniet hierbij duidelijk de voorkeur.
Enkele ondernemers geven aan dat concentratie ook problemen met zich mee zal
brengen. Wie zal willen verplaatsen? Wie heeft nog de drive en het kapitaal om deze
stap te zetten? Toch geeft drie van de zes ondernemers aan te overwegen om te
verplaatsen. Dit is echter mede afhankelijk van de mogelijkheden voor huur / koop; de
mogelijkheid van het realiseren van appartementen en natuurlijk de prijs.
Verkeer
Daarbij komt direct een tweede verbeterpunt naar voren: het verbeteren van de
verkeersveiligheid op het kruispunt. De veiligheid voor voetgangers en fietsers moet
verhoogd worden. Ideeën hiervoor zijn het aanleggen van een rotonde; het aanleggen
van een tunnel voor fietsers en voetgangers; het verbeteren van de openbare inrichting
van het gebied zodat het meer uitstraling krijgt als winkelgebied (bestrating en
aankleding); het verhogen van het kruispunt; etc.
Andere verbeterpunten die worden genoemd zijn: verbeteren aanbod en de verbetering
van de winkelpanden.
Wat zouden ondernemers zelf kunnen doen om het centrum (nog) beter te laten
functioneren? Op die vraag wordt door veel ondernemers het onderhoud van de eigen
panden / winkels genoemd . Dit kan soms wel beter. Verder spreken de ondernemers
over gezamenlijke acties en reclameactiviteiten. Hierbij wordt echter wel aangemerkt
2

Op de vraag of de winkelconcentratie in de kern optimaal is antwoorden alle ondernemers negatief.

Pagina 15

Deelrapportage Balkbrug

Seinpost Adviesbureau BV

dat de club klein is en dat het daarom moeilijk is veel te organiseren.
De communicatie tussen de ondernemers wordt als goed tot zeer goed ervaren. Met
name de rol van de BOV wordt als positief ervaren. Het is een actieve organisatie die
veel organiseert. Ook in de richting van de gemeente heeft men goed opgetreden.
Over de communicatie met de gemeente lopen de meningen uiteen. De herindeling is
een belangrijk ijkpunt voor de ondernemers. Een deel geeft namelijk aan dat het sinds de
herindeling verbeterd is; maar daar staat tegenover dat anderen van mening zijn dat het
juist is verslechterd. De laatste groep vindt dat de afstand tot de gemeente groot is en
de betrokkenheid laag.
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Analyses
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de toekomstmogelijkheden voor detailhandel in
Balkbrug zijn. Hiervoor is het ten eerste zaak de aanwezige functies goed in kaart te
brengen en daarbij de ontwikkelingen in de afgelopen jaren weer te geven. De
winkelvoorraad en de ontwikkelingen geven een eerste indicatie van de mogelijkheden
voor de toekomst. Daarnaast gaan we een marktberekening (draagvlakberekening)
uitvoeren. Dat wil zeggen dat we op basis van het consumentengedrag in Balkbrug en
omgeving bekijken welk draagvlak de winkelvoorzieningen hebben. Een derde onderdeel
van dit hoofdstuk is een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats). Dit
is een Sterkte- Zwakte analyse van de kern Balkbrug waarbij tevens de kansen en
bedreigingen voor de toekomst naar voren komen.
Deze drie zaken moeten een goed beeld scheppen van de mogelijkheden voor
detailhandel in de toekomst.
De draagvlakanalyse is uitgevoerd in het voorjaar van 2003.

4.2 Het aanbod
Om het aanbod detailhandel in een bepaalde kern of op een bepaalde locatie in kaart te
brengen, maken we altijd onderscheid tussen de dagelijkse en niet-dagelijkse sector. De
dagelijkse sector omvat winkels in de voedingsmiddelen, genotsmiddelen en drogisterijartikelen. De niet-dagelijkse sector omvat alle overige detailhandel, met uitzondering van
de ABC-bedrijven. Dit staat voor Auto’s, Boten, Caravans. Deze branches behoren niet
direct tot de winkelgebieden.
Ook andere, niet-detailhandelsbedrijven kunnen van belang zijn voor het functioneren
van een winkelgebied. Hierbij gaat het ten eerste om de horeca en ten tweede om de
dienstverlenende bedrijven (met een baliefunctie): kappers, schoonheidssalon maar ook
banken en uitzendbureaus.
Het aanbod van winkels en andere consumentverzorgende bedrijven in Balkbrug staat in
de volgende tabel weergegeven.
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Tabel 4.2: Aanbod winkels e.d. Balkbrug
Dagelijks

aantal
functies

Supermarkt
Bakker
Slager / poelier
Agf / algemeen
Drogisterij
Slijter

1
1
3
1
1
1

Totaal

8

m2 vvo

3

600
95
100
42
200
50

Niet-dagelijks:

aantal functies

Cadeaushop
Kleding en ass.
Bloemen/planten
Woninginrichting
Antiek (staat te koop)
Fiets
Bouwmarkt e.d.*
Witgoed
Dierenwinkel

1.087 Totaal

m2 vvo

4

1
2
2
3
1
2
5
1
1

20
460
160
300
200
125
2.500
50
50

18

3.865

* Welkoop, Hubo, Bonbini (tegels en sanitair), Beverwijk (keukens), Ahuis techniek (kachels)

Naast deze winkels zijn er nog tal van voorzieningen in de kern aanwezig die gerelateerd
zijn aan de aanwezige detailhandel:
o Kappers
o Zonnestudio
o Schoonheidssalons
o Bank
o Divers aanbod aan horeca (dancing, cafés, restaurants, etc.)
Aanbod dagelijks
Het aanbod in de dagelijkse sector is goed verdeeld over de verschillende branches.
Momenteel heeft Balkbrug een compleet aanbod in de dagelijkse sector. De
aanwezigheid van drie slagers is opvallend. Ook de aanwezigheid van een groenteboer is
opvallend voor een kern van deze omvang.
In kernen met 3.500 tot 5.000 inwoners zijn normaal gesproken 7 à 8 winkels in de
5
dagelijkse sector terug te vinden , waarvan 1 à 2 in de persoonlijke verzorging (drogist).
Balkbrug zit met 8 winkels rond dit gemiddelde, terwijl het qua inwoners onderin de
range zit.

3
4
5

Met de term vvo wordt bedoeld verkoopvloeroppervlakte (dat wil zeggen het winkeloppervlak exclusief opslagruimte).
Met de term vvo wordt bedoeld verkoopvloeroppervlakte (dat wil zeggen het winkeloppervlak exclusief opslagruimte).
Bron: Locatus; Retailhandboek 2002, kengetallen voor de detailhandel.

Pagina 18

Deelrapportage Balkbrug

Seinpost Adviesbureau BV

Aanbod niet-dagelijks
Het aanbod in de niet-dagelijkse sector is aan de hoge kant met 18 winkels, ook als we
dit vergelijken met de gemiddelden voor kernen met 3.500 – 5.000 inwoners.
Gemiddeld zijn hier 12 à 13 winkels in de niet-dagelijkse sector aanwezig. Voor een kern
met 3.750 inwoners zou je ongeveer 8 à 10 winkels in de niet-dagelijkse sector
verwachten.
Het aanbod in Balkbrug is redelijk verdeeld over verschillende branches en vergelijkbaar
met de gemiddelden.
Ontwikkelingen
Het aantal winkels in de dagelijkse sector is in de laatste 15 jaar afgenomen. In 1990
6
kende de kern nog 11 winkels in food (is dagelijkse sector excl. drogist), nu is dit aantal
teruggelopen tot 7. De laatste jaren is het aantal winkels stabiel. De hoeveelheid
winkelruimte in de dagelijkse sector is echter toegenomen. Dit betekent dat de
gemiddelde omvang van de winkels is toegenomen. Dit komt grotendeels door de
uitbreiding van de supermarkt met ongeveer 200 m². Met deze processen van
schaalvergroting volgt Balkbrug de landelijke trend.
In de niet-dagelijkse sector is de achteruitgang op de lange termijn ook zichtbaar. In
1990 telde het dorp nog 21 winkels in de non-food, dit aantal is nu afgenomen tot 18.
Recentelijk is een meubel/antiekzaak gestopt en een winkel in huishoudelijke artikelen.
Maar er zijn ook nieuwe winkels gestart of verplaatst. Een cadeaushop (klein) en een
elektrozaak (komt). Verder verplaatst een ondernemer met tuinmeubelen zijn zaak
momenteel. Dit betekent dat het aanbod onderhevig is aan wisselingen, maar dat men
nog wel durft te investeren in Balkbrug.

4.3 Het draagvlak
Met behulp van een draagvlakanalyse wordt een beeld verkregen van de commerciële
(on)mogelijkheden in Balkbrug. De marktruimte wordt berekend door de bestedingen te
7
relateren aan de omzet / vloerproductiviteit die winkels moeten behalen om rendabel
te kunnen functioneren.

6
7

Bron: Oog voor detailhandel, deelrapport Balkbrug, Kamer van Koophandel regio Zwolle, 2001.
Vloerproductiviteit: de netto omzet per m² verkoopvloeroppervlakte (vvo)
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De bestedingen worden bepaald op basis van:
• het aantal inwoners van het primaire verzorgingsgebied (en de prognose in de
toekomst);
• de gemiddelde Nederlandse bestedingen;
• het aankoopgedrag van de inwoners van Balkbrug en omgeving; dat wil zeggen
de koopkrachtbinding (de bestedingen door inwoners van Balkbrug in Balkbrug)
en koopkrachttoevloeiing (bestedingen van buiten het directe
verzorgingsgebied);
• toeristische bestedingen.
Het primaire verzorgingsgebied van de winkels in Balkbrug is beperkt tot de kern
Balkbrug met 3.750 inwoners. Het schaalniveau van Balkbrug (relatief weinig inwoners
en een relatief klein verzorgingsgebied) maakt het moeilijk om harde uitspraken te doen
over de mogelijkheden en onmogelijkheden in de detailhandel. In 2000 is echter een
betrouwbaar koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie Overijssel. Hierbij is
8
een deelrapport voor de kern Balkbrug opgesteld . Voor het bepalen van het draagvlak
voor de winkelvoorzieningen in Balkbrug maken we onder andere gebruik van deze
cijfers. Daarnaast zijn de gesprekken die gevoerd zijn met de ondernemers een
belangrijke informatiebron.
In deze paragraaf gaan we op basis van koopstroomgegevens en gemiddelde
Nederlandse situaties bepalen wat mogelijk is in Balkbrug. In dit verband moet ook
worden benadrukt dat een situatie welke in theorie niet haalbaar is, in de praktijk toch
prima kan functioneren. Ondernemers kunnen lagere huisvestingslasten hebben, andere
bedrijfsmatige activiteiten er op na houden, of meer klanten hebben dan gemiddeld. Ook
kan de winkelformule van landelijke standaarden afwijken of er wordt een specifiek
assortiment gevoerd.
De beoordeling van de marktsituatie geeft met name naar de toekomst inzicht of er
problemen in het functioneren van ondernemingen zijn te verwachten. Het berekende
haalbare aanbod kan echter nooit de grondslag zijn om individuele ondernemingen te
beoordelen.
9

Dagelijkse sector

Uit het koopstromenonderzoek uit 2000 blijkt dat de binding in Balkbrug op 32% ligt en
de toevloeiing op 14%. Vergeleken met andere kernen is dit laag. Het onderzoek is
8
9

Bron: I&O research; Koopstromenonderzoek 2000, deelrapportage Balkbrug
De dagelijkse sector bestaat uit supermarkten, versspeciaalzaken en drogisterijen. Bloemenzaken worden ook wel eens

tot de dagelijkse sector gerekend, maar wij hebben ervoor gekozen ze onder het pakket niet-dagelijks te scharen.
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echter uitgevoerd voordat de supermarkt haar formule (en dus inrichting) heeft
gewijzigd van Garantmarkt naar Plus (tevens is het winkeloppervlak uitgebreid). De
supermarktondernemer heeft aangegeven dat deze verandering een verhoging van het
aantal klanten en van de bestedingen heeft veroorzaakt. Aangenomen mag worden dat
de binding in de dagelijkse sector dus aanzienlijk is gestegen. Vandaar dat wij bij onze
berekening uitgaan van 40%, nog altijd relatief laag in vergelijking met andere kernen. Wij
gaan bij de berekeningen uit van de volgende aannames:
• We gaan uit van een bevolkingsomvang van 3.70.
• Het inkomensniveau ligt 5% lager dan het Nederlands gemiddelde.
• Koopkrachtbinding van 40%. Dat wil zeggen dat 40% van de uitgaven aan de
dagelijkse artikelen door de eigen bevolking (lees: de bevolking in het
zogenaamde primaire verzorgingsgebied!) in Balkbrug terechtkomt. De overige
60% wordt in andere kernen besteed.
• Koopkrachttoevloeiing van 14%. Dat wil zeggen dat 14% van de omzet in de
dagelijkse artikelen wordt behaald door consumenten buiten Balkbrug.
• Koopkracht vanuit toerisme op basis van het aantal overnachtingplaatsen. In de
gemeente Hardenberg vinden jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen
plaats. Per overnachting besteedt de gemiddelde toerist € 4,00 aan dagelijkse
artikelen. Balkbrug heeft 6,6% van alle overnachtingplaatsen binnen haar grenzen.
Op basis van bovenstaande aannames is een draagvlakanalyse gemaakt voor het
mogelijke aantal vierkante meters voor winkels in de dagelijkse sector. Het volgende
beeld ontstaat.

Tabel 4.3a: Marktruimte dagelijks huidige situatie vs. huidig aanbod
Mogelijk
Inwoners verzorgingsgebied:
Inkomen:
Binding dagelijks
Toevloeiing dagelijks
Koopkrachtbinding
Toevloeiing
Toerisme
Totale bestedingen
Marktruimte m2 vvo

w.v. supermarkt
w.v. speciaalzaken

Aanwezig

3.700
95%
40%
14%
3,0 mln
0,5 mln
0,3 mln
3,8 mln
675
500
175

m2
m2
m2

1.050 m²
600 m²
400 m²
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Conclusie dagelijkse sector
Op basis van het huidige consumentengedrag en het daaraan gekoppelde draagvlak, zijn
de mogelijkheden voor de dagelijkse sector beperkt. De binding is momenteel
voldoende voor een supermarkt met een omvang van 500 m² vvo. Daarnaast bestaat
ruimte voor enkele winkels in de vershoek of drogisterijartikelen.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat Balkbrug wat betreft omvang een overaanbod heeft. De
omzet per m² (vloerproductiviteit) ligt hierdoor lager dan normaal in Nederland. Wij
komen dit vaker tegen in kleinere kernen.
Dit betekent dat er van uitbreidingsruimte niet of nauwelijks sprake is. Hierbij moet
opgemerkt dat de binding en toevloeiingscijfers inschattingen zijn. Door de lokaal
gegroeide situatie kan dit per winkel zeer verschillend zijn. Een lagere vloerproductiviteit
wordt bijvoorbeeld opgevangen door lagere huisvestingslasten en weinig
personeelskosten, waardoor het kostenpatroon lager is dan normaal.
De huidige supermarkt heeft een omvang van 600 m², 100 m² meer dan volgens de
berekening mogelijk. Dit betekent dat de supermarkt onder de gemiddelde Nederlandse
maatstaven functioneert (lage vloerproductiviteit). Van de Plusmarktformule is echter
bekend dat zij een lagere vloerproductiviteit realiseren dan de gemiddelden waarmee in
het model wordt gerekend.
Ook de overige winkels in de dagelijkse sector functioneren onder gemiddeld. De
dagelijkse sector in Balkbrug kent dus geen echt gezond karakter. De huidige winkels of
winkelstructuur is blijkbaar onvoldoende aantrekkelijk voor de Balkbrugse inwoners om
hun boodschappen in Balkbrug te blijven doen. Daar komt bij dat een goed alternatief,
op korte afstand, in Dedemsvaart te vinden is. Indien er niet wordt ingegrepen dan
krijgen met name enkele specialistische winkels het zwaar. Voor de toekomst is het zaak
meer klanten te binden aan de winkels in de dagelijkse sector zodat het huidige aanbod
(grotendeels) kan blijven bestaan.

Toekomstige dagelijkse sector; ambitie en grenzen
De winkels in Balkbrug hebben moeite de plaatselijke bevolking aan zich te binden. Het
door ons gehanteerde bindingspercentage binnen het draagvlakmodel is laag. Uit het
koopstromenonderzoek bleek een nog lagere binding van 32% (in 2000). Dit is in
vergelijking met 1984 een daling van maar liefst 25%. Na de investeringen in de
supermarkt is dit iets aangetrokken, maar het niveau van 1984 (57% binding) is zeker
nog niet behaald.
Er lijken mogelijkheden te bestaan om de binding te verhogen. Door concentratie van de
voorzieningen en het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, is het zeker mogelijk de
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Balkbrugse consument meer te binden aan de kern. Natuurlijk gaat dit niet zomaar.
Daarvoor is een duidelijke lijn voor de toekomst nodig.
Het verhogen van de koopkrachtbinding zal voor een kern als Balkbrug, met een
beperkte omvang, wel haar grenzen kennen. Bindingspercentages van 90% tot 100%,
zoals in Dedemsvaart, kunnen in Balkbrug nooit worden bereikt.
De ambitie voor de ondernemers moet zijn om 50% tot 60% van de bestedingen door
inwoners uit de eigen kern aan zich te binden. Het is echter niet uitgesloten dat
sommige winkels, met name de supermarkt, nog hogere bindingscijfers weten te
behalen.
De winst moet niet direct uit de toevloeiing worden gehaald. Voor de toekomst denken
wij dat de toevloeiing procentueel op hetzelfde niveau blijft. Dit betekent overigens wel
een absolute toename.
Om de toekomstmogelijkheden voor de detailhandel in een nieuwe situatie te
bestuderen, hebben we een berekening gemaakt voor het jaar 2012 (over 10 jaar). Dit is
een periode waarin een concentratieproces succesvol kan zijn afgerond. Het
inwoneraantal wordt vastgesteld op 3.750 en de binding op 50%. De toevloeiing blijft
procentueel gezien gelijk (dat betekent absoluut gezien een toename).

Tabel 4.3b: Toekomstmogelijkheden 2012 Balkbrug
Mogelijk 2012 (variant 1)

Mogelijk 2012 (variant 2)

Inwoners verzorgingsgebied:
Inkomen:

3.750
95%

3.750
95%

Binding dagelijks
Toevloeiing dagelijks

50%
14%

60%
14%

Koopkrachtbinding
Toevloeiing
Toerisme
Totale bestedingen

3,7
0,6
0,3
4,6

mln
mln
mln
mln

Marktruimte m2 vvo*

825
600
225

m2
m2
m2

w.v. supermarkt
w.v. speciaalzaken

4,4
0,7
0,3
5,4

Aanwezig

mln
mln
mln
mln

1.000 m2
725 m2
275 m2

1.050 m²
600 m²
400 m²

2

(*getallen zijn afgerond op 25 m )
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Uit de berekening blijkt dat zelfs als we rekening houden met een toename van de
bestedingen van € 3,8 miljoen naar € 4,6 miljoen (variant 1) er te veel aanbod in de
dagelijkse sector aanwezig is. Dit is onder andere toe te schrijven aan het hoge aanbod
slagers, maar ook de aanwezigheid van een groenteboer is in kernen van deze omvang
2
vrij uniek. Daarnaast telt de aanwezigheid van een drogist van 200 m zwaar mee. De
supermarkt kan onder deze omstandigheden echter wel goed functioneren.
Indien de binding verhoogd kan worden naar 60% (variant 2: omzetstijging van) dan blijkt
een (beperkte) uitbreidingsruimte voor de supermarkt. Daar staat tegenover dat in de
speciaalzaken nog altijd sprake is van een te groot winkelaanbod.

Balkbrug: niet-dagelijkse sector
De niet-dagelijkse sector in Balkbrug kent volgens het koopstromenonderzoek een
binding van 22% en een toevloeiing van 20%. Dit is redelijk vergelijkbaar met kernen van
vergelijkbare omvang in Hardenberg.
Wij gaan bij de berekeningen voor de niet-dagelijkse sector uit van de volgende
aannames:
• We gaan uit van een bevolkingsomvang van 3.750.
• Het inkomensniveau ligt 5% lager dan het Nederlands gemiddelde.
• Koopkrachtbinding van 22%.
• Koopkrachttoevloeiing van 20%.
• Koopkracht vanuit toerisme op basis van 6,6% van alle overnachtingplaatsen,
besteding gemiddeld € 1,70,- per dag.

Tabel 4.3c: Marktruimte niet-dagelijks huidige situatie vs. huidig aanbod
Mogelijk
koopkrachtbinding

2,2 mln

toevloeiing

0,6 mln

toerisme

0,1 mln

totale bestedingen

2,9 mln

Marktruimte m2 vvo

1.700 m2

Aanwezig

3.865 m²

Gezien de berekende marktruimte is ongeveer 1.700 m² vvo mogelijk in de nietdagelijkse sector. Dit is ongeveer de helft van wat er momenteel aanwezig is. De
ondernemers in Balkbrug realiseren dus een lagere omzet per m² (vloerproductiviteit)
dan gemiddeld in Nederland. Het grote aantal winkels in de bouwsector is hier
waarschijnlijk met name debet aan. Net als bij de dagelijkse sector hoeft dit niet direct
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tot problemen te leiden doordat de ondernemers in kleine kernen vaak in staat zijn de
kosten laag te houden (pand in bezit, weinig personeelskosten, etc.).
Daarnaast is een niet-dagelijkse winkel in een kleine plaats als Balkbrug afhankelijk van de
kracht van de onderneming en de regionale uitstraling. De plaatselijke bevolking geeft
vaak onvoldoende draagvlak aan een dergelijke winkel.
De niet-dagelijkse sector functioneert onder gemiddeld. Gezien het aantal winkels dat in
het verleden is verdwenen, is dit niet verwonderlijk. De kans bestaat dat deze lijn zich
verder gaat voortzetten indien de ondernemers niet in staat zijn meer klanten aan zich
te binden.

Toekomstige niet-dagelijkse sector
In de visie wordt Balkbrug aangeduid als een lokaal verzorgende kern. Kijken we naar de
niet-dagelijkse sector dan bedienen de meeste winkels niet alleen de lokale markt, maar
zijn ze op een groter gebied georiënteerd. Deze winkels moeten het dus hebben van
hun eigen trekkracht en bedienen daarmee vaak een publiek dat de eigen kern (ver)
overstijgt.
Voor winkels in de niet-dagelijkse sector die voornamelijk op de lokale consument zijn
gericht, is op grond van het door ons ingeschatte draagvlak weinig ruimte. Een
huishoudelijke artikelenzaak bijvoorbeeld, kan waarschijnlijk niet overleven. Winkels met
een gecombineerd assortiment (huishoud en bijvoorbeeld doe-het-zelf) hebben vaak
meer overlevingskans. Of hier ook in Balkbrug ruimte voor is, is rekenkundig niet goed
te onderbouwen. Dit is sterk afhankelijk van de formule die door zo’n ondernemer
wordt neergezet en van het ondernemerschap dat hij/zij daarbij tentoon spreidt.
Kwaliteit en prijsstelling zijn hierbij van groot belang.
Voor winkels in de niet-dagelijkse sector die afhankelijk zijn van consumenten uit de hele
regio zal het in Balkbrug niet gemakkelijk worden. Zeker omdat in omliggende kernen
(Zwolle, Hoogeveen, Dedemsvaart en Hardenberg) activiteiten gepland staan om het
aanbod in de niet-dagelijkse sector te concentreren en intensiveren. Dit kan van invloed
zijn op de omzetten van de ondernemers in Balkbrug.
Uitbreiding met andere niet-dagelijkse branches is alleen dan mogelijk, indien sprake is
van het grotendeels functioneren op bestedingen door de lokale bevolking.
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4.4 SWOT
In de gesprekken met ondernemers zijn diverse aspecten aan de orde gekomen.
Daarnaast hebben wij op basis van de analyses en het veldwerk een beeld gekregen van
Balkbrug. Op grond van deze bevindingen komen we tot een sterktezwakteanalyse, die
zich uiteraard vooral richt op de winkelkwaliteit van Balkbrug.

STERKTEN

ZWAKTEN

-

Service / ambacht

- Spreiding winkelaanbod

-

Saamhorigheid ondernemers (actieve

- Uitstraling als winkelgebied

ondernemersvereniging)

- Verkeersproblematiek (N377 / kruising) /

-

Bereikbaarheid en ligging (N377 en N48)

-

Gratis en voldoende parkeergelegenheid

- Onderhoud en aankleding openbaar gebied

-

Nagenoeg compleet aanbod dagelijkse winkels

- Ontbreken gezamenlijke toekomstvisie

-

Relatief veel aanbod niet-dagelijkse winkels

-

Aanwezigheid van enkele grote regionale
trekkers

-

verkeersveiligheid

(ondernemers, gemeente)
- Deel ondernemers is niet optimaal commercieel
bezig
- Lage binding

Investeringsbereidheid bij ondernemers

KANSEN
- Aanwezigheid locatie om (m.n. dagelijkse)
winkelvoorzieningen te concentreren

BEDREIGINGEN
-

Verkeerssituatie (toename verkeer)

-

Concentratie winkelvoorzieningen andere

- Verbetering verkeerssituatie (lange termijn)
- Betere inrichting en onderhoud openbaar gebied

kernen en dus toename concurrentie
-

- Uitbreiding toeristische activiteiten
- Eventuele uitbreiding Veldzicht

Positie Balkbrug binnen de totale
belangenafweging gemeente

-

Woningbouwbeleid provincie (weinig
woonkansen voor jongeren)

Positief
De ondernemers in Balkbrug zijn door middel van een ondernemersvereniging goed
georganiseerd. Een deel van de ondernemers in Balkbrug is redelijk actief en durft te
investeren in de kern. Dit komt mede doordat de bereikbaarheid en de ligging van de
kern relatief gunstig is. Binnen de gemeente Hardenberg is deze kern het best
aangesloten op de A28 (d.m.v. de N377 en N48).
Het aanbod in de dagelijkse sector is de laatste jaren stabiel en redelijk compleet. Ook
de aanwezigheid van enkele grote trekkers in de niet-dagelijkse sector is een sterk punt
van Balkbrug.
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Daarnaast bestaat het beeld dat, hoewel Balkbrug zich vanwege haar verzorgingsfunctie
op de lokale klant moet richten, de kern goede voorwaarden schept voor sommige
branches in de niet-dagelijkse sector. Hierbij gaat het met name om bedrijven die hoge
eisen stellen aan bereikbaarheid (bijv. toelevering en klanten).

Wens ondernemers in werkgroep
De werkgroep is van mening dat door de unieke positie van Balkbrug binnen de gemeente Hardenberg qua
bereikbaarheid, de kern meer mogelijkheden biedt voor bedrijven met regionale aantrekkingskracht dan
andere kernen. Balkbrug is gelegen aan de N377 en N48 en hierdoor is de bereikbaarheid optimaal. De
snelweg is vergeleken met andere kernen zeer dichtbij. Ook heeft de kern Balkbrug meer regionale
bedrijvigheid / activiteiten dan andere kleinere kernen: Buiten Beton, DancingTakens, Rijksinrichting
Veldzicht, Manege de Diamanthal, een regionaal zwembad, etc. Dit maakt dat Balkbrug meer is dan een
slaapdorp en dat het niet wenselijk is om de markt voor de niet-dagelijkse sector dicht te timmeren.

De vraag is of dergelijke voordelen vestiging van winkels met een regionale verzorging
rechtvaardigen. Duidelijk is dat de visie deze ruimte niet biedt.

Negatief
Het knelpunt voor de detailhandel in Balkbrug is de spreiding van de
winkelvoorzieningen over de kern. Doordat de winkels her en der gevestigd zijn is er
niet of nauwelijks sprake van één winkelgebied. Ook de inrichting van de openbare
ruimte draagt hieraan bij. Hierdoor weten de winkels te weinig klanten aan zich te
binden. Dit uit zich in een laag bindingscijfer, zowel in de dagelijkse als in de nietdagelijkse sector.
Een tweede probleem is de N377. De weg bezorgt Balkbrug weliswaar een sterke
positie qua bereikbaarheid, het zorgt ook voor veel verkeer en voor onveilige situaties.
Ook het overaanbod met name in de niet-dagelijkse sector is een gevaar voor de kern
Balkbrug. De mogelijkheid bestaat immers dat op termijn meer leegstaande panden het
straatbeeld gaan bepalen. Hierdoor kan de aantrekkelijkheid nog verder achteruit gaan.
Een gezamenlijke toekomstvisie is noodzakelijk om te komen tot een oplossing van deze
problemen.

Toekomst
Het is zaak dat Balkbrug de kansen die aanwezig zijn, of die zich zullen voordoen, met
beide handen aanpakt. Het concentreren van de winkelvoorzieningen staat hierbij
voorop. Daarnaast moet er meer worden geïnvesteerd in de verkeerssituatie en de
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openbare ruimte.
Verder is de toeristische sector een kans. De aanwezigheid van meerdere campings met
honderden standplaatsen zorgt jaarlijks voor een groot aantal bezoekers. Deze doen hun
boodschappen lang niet altijd in Balkbrug. De ondernemersvereniging moet kijken hoe
deze potentiële groep klanten nog beter kan worden bereikt.
De kansen moeten worden gegrepen omdat er ook duidelijk bedreigingen zijn die een
deel van de ondernemers in Balkbrug onder druk kunnen zetten. Zo neemt de
concurrentie in omliggende plaatsen almaar toe. Er wordt (is) op veel plaatsen
geïnvesteerd in het winkelgebied, maar in Balkbrug is nog niets gebeurd. Een relatief
onaantrekkelijk winkelgebied is hiervan het gevolg.
Daarnaast zijn de kansen op een toename van het draagvlak door bevolkingsgroei klein.
Het beleid van provincie en gemeente is dat er slechts beperkt woningbouw mogelijk is
in Balkbrug. Hierdoor zal de bevolking zeker niet toenemen en wellicht zelfs dalen (door
een daling gemiddelde woningbezetting).

Resumé
Balkbrug heeft voldoende kansen om een gezond winkelbestand in de dagelijkse sector
te houden en / of te versterken. Concentreren en investeren in een duidelijk
winkelgebied is daarbij van groot belang.
In het ontwikkelingsprogramma wordt geschetst welke inzet hiervoor nodig is.
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Ontwikkelingsprogramma
In het voorgaande hoofdstuk is aandacht besteed aan de SWOT-analyse voor de kern
Balkbrug. We hebben op basis van de ondernemersgesprekken en de draagvlakanalyse
een beeld gekregen van wat er speelt, wat er mis gaat en wat er aan kansen ligt. In dit
hoofdstuk schetsen wij de verbeteringsopgave die er voor Balkbrug ligt en welke
voorwaarden hiervoor nodig zijn.

5.1 De ontwikkelingsopgave
Balkbrug heeft vanuit de visie een lokaal verzorgende functie. Dat wil zeggen dat het
moet streven naar een blijvend goede verzorgingsfunctie voor wat betreft de dagelijkse
boodschappen voor de eigen bevolking. Deze lokale bevolking moet de komende 10-15
jaren voor de dagelijkse aankopen niet naar een andere locatie hoeven te gaan. Daar ligt
de prioriteit en daar ligt het ambitieniveau. Om dit te bereiken moet de binding voor
dagelijkse aankopen derhalve worden verhoogd. Door het bereiken van een hogere
binding zullen de omzetten van de ondernemers stijgen en wordt de kans op overleven,
ook op de langere termijn, vergroot.
Het aanbod aan dagelijkse winkels moet zo compleet mogelijk zijn, passend bij de schaal
van Balkbrug. We gaan dan uit van een fullservicesupermarkt en de normale dagelijkse
specialisten (bij voorkeur maximaal 1 in elke branche). De draagvlakanalyse heeft
aangegeven dat dit mogelijk is bij een stijgende binding.
De niet-dagelijkse sector heeft vooral een bovenlokale functie, omdat het lokale
draagvlak daarvoor te klein is. Gelet op het ambitieniveau neergelegd in de
detailhandelsvisie (lokale verzorgingsfunctie), zijn de uitbreidingskansen gering. Lokale
ondernemers moeten in staat zijn om grotendeels binnen de huidige winkelruimte te
functioneren.
Het toerisme, nu al een redelijk belangrijke factor, zou voor de toekomst een extra kans
kunnen bieden, mits dit goed wordt neergezet.
De ontwikkeling van het winkelapparaat van Balkbrug moet in al haar facetten gericht
zijn op die opgave. Dit betekent dat een aantal randvoorwaarden voor deze
ontwikkeling moet worden gedefinieerd.
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5.2 Randvoorwaarden
In hoofdstuk 2 hebben wij reeds op visieniveau geschetst aan welke (globale)
randvoorwaarden Balkbrug zou moeten voldoen om de gestelde ambitie waar te kunnen
maken. We lopen ze nog een langs en werken ze specifiek voor de Balkbrugse situatie
uit.

Om een basispakket dagelijkse winkels te behouden is een gezamenlijke trekkracht
door concentratie van deze winkels noodzakelijk.
Balkbrug kent geen echte concentratie. Op de bijgaande kaart (RES) is de ruimtelijke
economische structuur ingetekend. Het centrumgebied is gelegen in de directe omgeving
van het kruispunt. De winkels in de dagelijkse sector moeten daarbij zoveel mogelijk
concentreren aan de zuidzijde van het kruispunt, rond de huidige supermarkt. De meest
aangewezen plek hiervoor is de hoek Ommerweg, Molenweg, Coevorderweg. Hier
spelen momenteel al wat ideeën voor het realiseren van een plan met winkels en
woningen. Dit gebied is in handen van een projectontwikkelaar die nieuwbouwplannen
maakt. Van belang hierbij is dat dit plan aansluit bij dit ontwikkelingsprogramma en de
volgende uitgangspunten:
- De nieuwbouw mag geen grote toevoeging van winkelmeters inhouden. Uit de
draagvlakanalyse blijkt dat er geen uitbreidingsruimte aanwezig is in Balkbrug.
Dat betekent dat plaatselijke ondernemers zoveel mogelijk moeten verplaatsen
naar het winkelgebied. Het is dan ook onwenselijk, zowel voor zittende
ondernemers als voor eventuele nieuwkomers, dat er nieuwe vestigingen komen
in branches die al aanwezig zijn.
- Dit betekent ook dat leegkomende panden buiten het kernwinkelgebied
herbestemd kunnen worden, om te voorkomen dat zich hier concurrerende
winkels van buiten Balkbrug gaan vestigen en dat zodoende het aanbod alsnog
wordt vergroot. De detailhandelsfunctie van deze panden moet dus zo veel
mogelijk worden vervangen. Nieuwe functies kunnen bijvoorbeeld zijn: wonen,
zakelijke dienstverlening, ambacht. Ook privaatrechtelijk zijn er mogelijkheden
om in een koopcontract bepaalde voorwaarden op te nemen (kettingbeding).
De noordzijde van het centrumgebied wordt met name gekenmerkt door horeca en
winkels in de niet-dagelijkse sector. Binnen de RES wordt deze situatie gehandhaafd.

Om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied te vergroten is verbetering van de
uitstraling door inrichting van de openbare ruimte nodig.
Momenteel heeft Balkbrug geen winkelhart. Indien een concentratie ten zuiden van het
kruispunt wordt gerealiseerd is het van belang dat dit gebied ook meer uitstraling krijgt
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en qua inrichting beter aansluit bij het noordelijke deel. Dit kan onder meer door
eenheid in de openbare inrichting van het gebied. Hierbij kan gedacht worden aan
tegelgebruik, duidelijke loop- en fietspaden, overzichtelijk parkeren, etc. De inrichting
van het gebied moet functioneler worden waardoor de consument meer het gevoel
krijgt zich in een winkelgebied te bevinden.

Lange termijn
Ook moet worden bekeken hoe de barrièrewerking van de N377 kan worden
afgezwakt. Indien het winkelgebied als één functioneel geheel moet gaan functioneren, is
het van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan oversteekplaatsen. Hierbij kan
aan diverse oplossingen worden gedacht: tunneltjes, bruggen, (lichte verhoging door)
drempels, etc. Door de belangrijke verkeersfunctie van de N377 moet gezocht worden
naar oplossingen die het verkeer niet onnodig veel belemmeren.
Uit overleg met verschillende ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente
Hardenberg is gebleken dat deze wens niet op korte termijn (binnen 10 jaar) op een
goede manier kan worden ingewilligd. De gemeente is hierin afhankelijk van het
provinciale beleid. Van belang is dat bovenstaande wens echter wel op de gemeentelijke
agenda komt en blijft, zodat er op de langere termijn aan goede structurele oplossingen
kan worden gewerkt.

Daarnaast moeten de winkeliers actief investeren in kwaliteit en uitstraling van de
winkels.
Geconstateerd is dat Balkbrug een redelijk tot goed investeringsniveau heeft. Tegelijk
hebben we ook gezien dat niet alle winkeliers hun winkel naar moderne maatstaven
hebben ingericht. Ook de uitstraling van de panden laat in sommige gevallen te wensen
over. De uitstraling van een winkelgebied mag niet alleen afhangen van de inrichting van
de openbare ruimte (en dus de investeringen van de gemeente) maar ook de
ondernemers moeten, al dan niet in gezamenlijkheid, investeren in uitstraling. Dit
betekent dus in eerste instantie het onderhouden van je eigen pand, maar daarnaast ook
deelnemen aan gezamenlijke acties om de uitstraling van het gebied te vergroten (denk
aan verlichtingsacties rond de feestdagen).

Ook de kwaliteit en service van deze winkels moeten gewaarborgd zijn.
Balkbrug heeft meerdere goede en actieve ondernemers die garant staan voor service
en kwaliteit. Van belang is dat dit op peil blijft en waar nodig wordt verbeterd.
Ondernemers moeten continu bezig zijn met deze zaken en meedenken met de
consument. De ondernemer moet luisteren naar de klant en signalen oppikken en
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omzetten naar nieuwe mogelijkheden: assortiment aanpassen, service verhogen, instellen
van een bezorgdienst, etc.
Om de Balkbrugse klant te binden moet Balkbrug zich met deze aspecten onderscheiden
van de directe concurrenten Nieuwleusen en Dedemsvaart. Hierbij moet echter niet uit
het oog worden verloren dat de wensen van de moderne consument al jaren
veranderen. Gemak en snelheid worden steeds belangrijker.

Samenwerking op het gebied van o.a. promotie verdient aanbeveling.
De BOV is een actieve vereniging die zich inzet voor een goed ondernemersklimaat in
Balkbrug. Deze vereniging is een bindende factor waaruit gezamenlijke acties als
promotie kunnen worden georganiseerd. De samenwerking strekt overigens verder dan
alleen promotie: ook samenwerking op het gebied van winkelsluitingstijden en de
koopavond is van belang. Daarnaast de belangenbehartiging richting de gemeente en een
voortdurende onderlinge gedachtewisseling over ondernemerschap, eigen identiteit
(sociale binding lokale bevolking) en vastgoedontwikkelingen (economische waarde
panden, nieuwe ontwikkelingen).

Toerisme
Balkbrug heeft met de aanwezigheid van meerdere campings een groot potentieel aan
klanten in de zomermaanden. Uit de gesprekken met de ondernemers is gebleken dat er
reeds wordt geprofiteerd van de aanwezigheid van de toeristen. Gerichte acties in de
zomermaanden kunnen er voor zorgen dat ook deze tijdelijke Balkbrugse inwoners hun
geld besteden bij de winkels in de kern. Hierbij is het aan de creativiteit van de
individuele ondernemer om gaten in de markt te vinden, maar tevens is het mogelijk om
in de zomermaanden gezamenlijk acties te voeren.
De toerist moet Balkbrug als aankoopplaats van de dagelijkse boodschap gaan
waarderen. Gemak, kwaliteit, service en nabijheid moeten de toerist beletten om de
auto te pakken en naar Dedemsvaart te rijden.
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Plan van aanpak: activiteiten en organisatie
In het vorige hoofdstuk is geschetst welke ontwikkeling in Balkbrug van de grond moet
worden getrokken om ook de komende jaren van een gezond winkelklimaat te kunnen
spreken. Er is een gewenste ruimtelijke structuur vastgesteld en daaromheen zijn de
nodige randvoorwaarden verwoord.
In dit laatste hoofdstuk gaan we het ontwikkelingsprogramma “ontleden” in concrete
activiteiten. Wat moet er nu gebeuren om de gewenste ontwikkeling daadwerkelijk
gedaan te krijgen? De activiteiten zijn in de volgende structuur neergezet:
- de aanleiding;
- het te bereiken doel;
- de werkwijze;
- de randvoorwaarden.
Het moge duidelijk zijn dat er veel verschillende zaken opgepakt moeten worden en dat
dit geen eenzijdige opdracht is: de gemeente kan dit niet alleen, net zomin als de
ondernemers of eigenaren van panden.
Eén en ander zal in een bepaalde samenhang moeten worden opgepakt. Vaak ook in een
bepaalde logische volgorde. Het is daarom goed hier de nodige regie op te voeren. Dit
begint met het aanwijzen van partijen die zich verantwoordelijk voelen voor een
bepaalde actie en ook het overzicht houden op de voortgang van de verschillende
activiteiten.

6.1 Stappen richting concentratie
Aanleiding
Om de aantrekkingskracht van de winkels in Balkbrug te vergroten dient een meer
compact winkelgebied vorm te krijgen. Dit zal Balkbrug moeten verwezenlijken door te
werken aan concentratie van winkels rond het kruispunt. De geschetste RES in het
vorige hoofdstuk geeft aan waar de winkelconcentratie plaats moet vinden. Voordat de
ontwikkeling van een winkelgebied aan de zuidzijde gestalte zal krijgen moeten nog tal
van zaken op de rails worden gezet. Deze eerste actie spitst zich toe op het zetten van
stappen richting concentratie. Dit betekent in eerste instantie dat de
nieuwbouwplannen, waaraan door de ontwikkelaar momenteel wordt gewerkt, zo
worden opgezet dat ze een bijdrage leveren aan de doelstellingen in het DSV.
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Doelstelling
Het ontwikkelen van een nieuw en versterkt winkelgebied in Balkbrug met
toekomstwaarde.

Werkwijze
Het ontwikkelen van een nieuw winkelgebied in een kern met de omvang van Balkbrug
is vaak een moeizaam proces. Er liggen echter reeds tal van ingrediënten om dit proces
in Balkbrug succesvol te doen verlopen. Hier wordt momenteel al aan gewerkt door de
ontwikkelaar en de gemeente. Om het proces succesvol te laten verlopen moeten de
verschillende partijen hun taken oppakken en zoveel mogelijk in gezamenlijkheid werken
aan de realisatie van een goed winkelgebied.
1.
Het initiatief voor deze acties ligt bij de projectontwikkelaar:
a. Opstellen van goede (bouw)plannen.
b. Benaderen potentiële Balkbrugse kandidaten (en in later stadium eventueel
andere partijen van buiten Balkbrug (commercieel & semi-commercieel).
c. Realisatie van plannen.
2.
De gemeente (RO & EZ) dient zich actief op te stellen:
a. Polsen verplaatsingsbehoefte ondernemers van buiten naar binnen
winkelconcentratiegebied (individuele gesprekken / externe begeleiding).
b. Mogelijkheden van subsidies in kaart brengen (verplaatsing).
c. Vertalen RES in bestemmingsplan en mogelijkheden voor verplaatsende
ondernemers in kaart brengen (herbestemmen vrijkomende panden).
d. Adviseren en participeren in de inrichting van de (semi-)openbare ruimte en
zorgdragen voor een uniforme (winkel)uitstraling in het centrumgebied
(door bijvoorbeeld het opstellen van een visie). Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van een beeldkwaliteitsplan.
e. In overleg met provincie en andere partijen zoeken naar relatief eenvoudige
ingrepen die de oversteekbaarheid van de N377 vergroten zodat de eenheid
van de noord- en zuidzijde wordt vergroot.
f. Communiceren naar / tussen partijen / belanghebbenden.
g. Reguliere toetsende rol.
3.
BOV heeft evenzeer een actieve houding:
a. Informatievoorziening naar gemeente en ontwikkelaar.
b. Prikkelen van ondernemers, uitdragen van de nieuwe concentratiekoers.
c. Opvangen van signalen over bedrijfsveranderingen.
d. Waar mogelijk meedenken over bouwplannen en inrichting (semi-)openbaar
gebied.
e. Contacten onderhouden met gemeente en ontwikkelaar.
f. Met hulp van bijvoorbeeld Kamer van Koophandel of banken
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informatieavonden / sessies organiseren over de economische gevolgen van
verplaatsing én de waarde van het achter te laten vastgoed.

De planning
1. Informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen over de stand van zaken
(continu proces, dient z.s.m. te worden opgepakt).
2. Verplaatsingsbehoefte in kaart brengen en benaderen kandidaten.
3. Subsidies en procedures.
4. (Bouw)plannen maken en tegelijkertijd het opstellen van een visie
voor (semi-)openbare ruimte.
5. Afspraken vastleggen met kandidaten.
6. Realisatie project.

Randvoorwaarden
1. Er moet een regelmatiger informatie-uitwisseling ontstaan tussen gemeente,
ontwikkelaar en BOV over de voortgang van dit actiepunt. Tevens moeten er
goede afspraken worden gemaakt. Wellicht kan dit gebeuren in de vorm van een
PPS-constructie.
2. Ondernemers dienen goed geïnformeerd te worden over:
- het plan
- de kosten / baten
- toekomstmogelijkheden vastgoed.
3. Te benaderen nieuwe branches moeten een aanvulling bieden op het huidige
branchepatroon van Balkbrug.
4. Gezien de gevoeligheid van de te bespreken onderwerpen is het te overwegen
een extern persoon in te schakelen voor de individuele benadering van
ondernemers. Deze persoon handelt in opdracht van de gemeente.
5. Voorkomen van ongewenste detailhandelsontwikkelingen door een actieve
houding van gemeente ten aanzien van wijzigingen en verplaatsingen.

6.2 Kwaliteit, service en uitstraling winkels
Aanleiding
Zoals in het ontwikkelingsprogramma is gesteld moeten zowel de nieuwe als de
bestaande winkels (e.a.) in het centrumgebied voldoende kwaliteit, service bieden én
uitstralen om trekkracht uit te oefenen op de consument. Hiervoor is het van belang dat
ingespeeld wordt op de wensen van de consument.
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Doelstelling
De kwaliteit, service en uitstraling van de winkels in Balkbrug moeten op peil blijven dan
wel verbeterd worden zodat de lokale binding wordt vergroot.

Werkwijze
De trekkende partij is de BOV. De uitvoering ligt bij de BOV, in samenwerking met
gemeente en/of Kamer van Koophandel:
1. Uitvoeren van consumentenonderzoek onder bewoners én toeristen, door
bijvoorbeeld een student waarin aandacht is voor de behoefte en een
beoordeling van kwalitatieve aspecten.
2. Mogelijkheden voor subsidies in kaart brengen (Kamer van Koophandel,
Senter, etc.).
3. Verbeteringen aanbrengen in uitstraling en aanbod n.a.v. resultaten (nieuwe
formules, zie bijlage).

Randvoorwaarde
Het draagvlak onder deelnemende partijen moet groot zijn en er dient duidelijk
gecommuniceerd te worden over de aanpak en de resultaten.

6.3 Promotieplan
Aanleiding
De ambitie voor Balkbrug ligt vooral in het binden van de lokale consument aan de
dagelijkse winkels. Om deze klantenbinding te versterken is goed doordachte promotie
gewenst.

Doelstelling
De (boven)lokale consument moet door aansprekende promotionele activiteiten aan het
winkelgebied gebonden worden.

Werkwijze
1. Promotie is allereerst de verantwoordelijkheid van de BOV. Eventueel is
eveneens Plaatselijk Belang hierbij te betrekken. Gezamenlijk moet deze
verantwoordelijkheid onderkent én opgepakt worden. De achterban dient dit
breed te dragen.
2. Binnen de BOV worden nu reeds tal van promotionele activiteiten uitgevoerd.
Het is met name zaak deze meer te structureren en alle ondernemers (zeker in
het centrumgebied) mee te laten doen. Dit kan door het maken van een
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jaarprogramma, jaarlijks nieuwe acties te ontwikkelen, kosten onderling te delen.
3. Het is van groot belang dat bij het opleveren en openen van de nieuwe
winkelconcentratie veel aandacht wordt besteed aan diverse media.

Randvoorwaarden
1. Bestaande succesvolle activiteiten moeten niet ter discussie staan. Wel dient er
meer integraal met deze activiteiten omgegaan te worden: geen incidenten maar
structurele aandacht.
2. Er zijn uiteenlopende belangen, wat tot uitdrukking moet komen in het
activiteitenprogramma: aandacht voor doelgroepen en belanghebbenden.
3. Hoewel een bijdrage van bijvoorbeeld de gemeente bespreekbaar moet zijn,
dient men uit te gaan van “de eigen broek ophouden”: profijtbeginsel.
4. Regelmatig evalueren en open staan voor vernieuwingen.

6.4 Toerisme: benutten kansen
Aanleiding
Voor een kleine kern heeft Balkbrug relatief veel toeristen. De ondernemers maken
reeds gebruik van de economische potentie van deze doelgroep, maar niet optimaal en
zeker niet iedereen.

Doelstelling
Het optimaal benutten van de commerciële kansen die het toerisme voor Balkbrug
biedt.

Werkwijze
1. Het initiatief ligt bij de BOV. Het gaat immers om de van toerisme afgeleide
kansen voor de lokale middenstand (toerismeomzet). De volgende zaken
kunnen opgepakt worden:
a. Contacten onderhouden met campinghouders, horeca, winkels, VVV,
en gemeente.
b. In samenwerking met deze partijen de kansen voor Balkbrug in kaart
brengen (aantal bezoekers, fietsroutes, trekkracht in Balkbrug, horeca,
etc.) waarbij ook gebruik gemaakt wordt van het
‘consumentenonderzoek’ (zie 6.2)
c. Marktcombinaties creëren om de aanwezige toerist gemak en vermaak
te bieden.
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d. De toerist op de hoogte brengen en houden van het aanbod in Balkbrug.

De acties in een notendop
Actie

Trekker

Deelnemers

Prioriteit/planning

Inzet

1. Stappen richting concentratie

Projectontwikkelaar

Gemeente

Hoog, 2003 e.v.

Uren ontwikkelaar,

BOV

Gemeente, BOV
Eventueel
(co)financiering
subsidies

2. Kwaliteit, service en uitstraling
winkels

BOV

Gemeente en/of KvK

Hoog, zomer 2004

Uren + klein budget

3. Promotieplan

BOV

Ondernemers

Gemiddeld, continu

Uren BOV

4. Toerisme: kansen benutten

BOV

Campinghouders,

Gemiddeld, 2004 /

Uren BOV &

horeca, winkels, VVV,

2005

deelnemers

en gemeente
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Bijlagen
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7.1 Ruimtelijke Economische Structuur Balkbrug
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7.2 Begrippenlijst

Ambulante detailhandel: kooplieden op warenmarkten, solitaire standplaatsen,
braderieën, venters of wijkrijders en parlevinkers.
Binding: mate waarin de bevolking in de eigen wijk inkopen doet, in dit rapport
uitgedrukt als percentage van de totale koopkracht vanuit de wijk.
Voorbeeld: op basis van het aantal inwoners in een wijk kan vastgesteld worden dat men in totaal 2 miljoen
te besteden heeft aan dagelijkse boodschappen. Als de binding 65% is voor winkelgebied X, betekent dit dat
65% van deze 2 miljoen terechtkomt bij de dagelijkse winkels in winkelgebied X.

Bruto vloeroppervlak (b.v.o.): de totale winkelruimte, dus inclusief de niet voor het
publiek toegankelijke ruimtes (zoals magazijnen, kantoor en kantine).
Dagelijkse goederen: voedingsmiddelen, genotsmiddelen en drogisterijartikelen.
Dienstverlening met balie: hieronder verstaan we alle commerciële bedrijven met een
dienstverlenend karakter gericht op de consument. Het gaat dus zowel om persoonlijke
dienstverlening (kappers, nagelstudio, etc) alsook om consumentgerichte zakelijke
dienstverlening (banken en uitzendbureaus).
Draagvlak: het totale aantal standaardconsumenten van een aankoopplaats (bijv.
Gramsbergen), bestaande uit consumenten uit binding (wijk) en consumenten uit
toevloeiing (buiten de plaats).
Food: voedings- en genotsmiddelen.
GDV (grootschalige detailhandelsvestigingen): grootschalige detailhandelsvestigingen.
Grootschalig slaat hierbij op omvang van de winkel en het verzorgingsgebied
GDV-locatie: een locatie voor geconcentreerde grootschalige detailhandel veelal langs
in- en uitvalswegen.
Leisure: alle ontspanningsmogelijkheden die het verblijf in winkelgebieden aantrekkelijk
maken.
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Non-food: alle detailhandelsbranches minus food.
Perifere detailhandelsvestigingen (PDV): een detailhandelsvestiging die buiten de
reguliere detailhandelsconcentraties is gevestigd, behorend tot de PDV-branches.
PDV-locatie: concentratie van detailhandelsvestigingen buiten de bestaande
detailhandelsstructuur met vestigingen in de PDV-branches.
PDV-branches: dit zijn de traditionele PDV-branches zoals: ABC-goederen (auto’s,
boten, caravans), brand- en explosiegevaarlijke goederen, volumineuze goederen (zoals
keukens/sanitair, woninginrichting en bouwmarkten).
Standaardconsument: een rekenkundige consument die 100% van zijn bestedingen in een
bepaalde branche besteedt bij één winkelgebied (of winkel).
Toevloeiing: mate waarin een aankoopplaats (bijv. Balkbrug) koopstromen uit andere
plaatsen aantrekt, in dit rapport uitgedrukt als percentage van de totale koopstromen
(omzet) die door de aankoopplaats worden aangetrokken.

Voorbeeld: een toevloeiing van 10% betekent dat gemiddeld genomen 10% van de omzet
van de winkeliers wordt behaald door aankopen van mensen van buiten de kern.
Verkoopvloeroppervlak (v.v.o.): de winkelruimte die direct toegankelijk is voor de klant,
dus zonder de magazijnen, kantoor en kantine.
Verzorgingsgebied: het gebied van waaruit het merendeel van de consumenten
afkomstig is.
2

Vloerproductiviteit: de behaalde jaaromzet gedeeld door het aantal m
verkoopvloeroppervlak.

Winkeldichtheid: het aantal winkels (verkooppunten) per 1000 inwoners of het aantal
winkels per km².
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