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H
et leven vaneen
winkelier inAppin-
gedamgaatniet
over rozen. Inheel
Nederlandheeft de
detailhandel het

moeilijk.Doordediepe recessie
nadebankencrisis ende euro-
perikelenhebbenconsumenten
dehand jarenlangopdeknipge-
houden.De consumentenbeste-
dingen zijn van2008 tot 2015niet
gegroeid. Veelwinkeliers hebben
hungoodwill endaarmeehun
pensioen zien verdampen.Nude
recessie voorbij is, nemenookde
bestedingenweer toe. InAmster-
damtrekt hetwinkelendpubliek
weer indrommendoordeKal-
verstraat.Maar inAppingedam,
inhet uiterstenoordoosten van
ons land, biedt het economische
herstel onvoldoende soelaas.De
bevolking loopt er terug enweb-
shops vormeneengeduchte con-
current voorde fysiekewinkels.

Deopkomst vanBooking,
Coolblue enAmazoneist overal
inhet land zijn tol, ook in een
stad als Amsterdam.Winkels op
marginale locaties gaangelei-
delijk opdefles.Hetwinkelvast-
goedkrijgt eenanderebestem-
ming.Dat is daar geenprobleem,
wantde vraagnaarwoonruimte
is daar onverzadigbaar.Deonver-
mijdelijkeuitkomst is de concen-

tratie vanwinkels in eenbeperkt
aantal succesvolle straten encen-
tra,waarwinkelenbehalvenood-
zaakookeen vormvan vertier is.
De sterkerewinkelstratenprofite-
ren vandit concentratieproces.

InAppingedam is ermaar een
winkelgebied. Iederewinkel die
zijndeuren sluit vermindert de
aantrekkelijkheid vanhet reste-
rende centrum.Mensennemen
liever de autonaarGroningen
dan temoetenwinkelen tussen
lege etalages, scheefgezakte
zonweringen, enhalf gevulde
schappen. Inonderzoek samen
met IouliaOssokina vandeTU
Eindhovenhebbenwij laten zien
hoezeerwinkels elkaar verster-
ken; iederehonderdmeter die
eenwinkel verder vanhet cen-
trumvaneenwinkelgebied staat,
daalt dehuurmet 15%.Gelukkig
heeft Appingedameenmonu-
mentaal historisch centrum,wat
deoverlevigskansen voorhetwin-
kelgebied vergroot.

Winkelgebiedenkunnen vaak
alleenoverlevenmet een ‘trekker’
inhet hart vanhet gebied,waar

het publiek vanheinde en verre
opafkomt. Anderewinkels profi-
teren vandiebezoekersstroomen
ookdehorecapikt eengraantje
mee. Inwinkelgebiedenwaar alle
vastgoed inhanden vaneeneige-
naar is, krijgt die ‘trekker’ vaak
eenkortingopdehuur.De eige-
naar verdient die korting elders
inhetwinkelgebied terug.De
bezoekersstroomdieopde ‘trek-
ker’ afkomt,maakt zijn overige
panden immers aantrekkelijker
—een reflectie vande aloudema-
kelaarswijsheid: locatie, locatie,
locatie.Dewaarde van vastgoed
wordtniet bepaalddoorde staat
vanonderhoud,maardoorwat er
innaastgelegenpandengebeurt.

In kleinerewinkelgebieden
ishet eigendomvandewin-
kelpanden vaak versnipperd.
Daardoor zijndit soort kruissub-
sidiesnauwelijks te organiseren.
Idealiter zouAppingedammet
omliggendegemeenten tot
overeenstemmingkomenwelke
winkelgebieden inde regio inde
luchtwordengehouden, zodat
ze elkaarniet kapot concurreren.
Dit is echter eenbijnaonbegaan-
bareweg: geenenkele gemeente
zal zijn eigen centrumwillen
opgevenende eigenaren vanhet
winkelvastgoed indie centra al
helemaal niet.Opnieuwzouden
kruissubsidies aaneigenarenen
winkeliers in te sluitenwinkels
kunnenhelpen,maar zonder

regie vandeprovincie is dat in
praktijk onhaalbaar. Aande
demografie enhet internet valt
verderweinig tedoen.Het enige
wathet gemeentebestuur van
Appingedamzelf kandoen is ver-
snippering vanhetwinkelaanbod
binnende eigengemeentegrens
voorkomen.Endat doet het,
net als andere gemeenten, door
viahet bestemmingsplande
vestiging vanwinkels buitenhet
stadshart te verbieden.

Waaromaldie aandacht voor
Appingedam? Isdat zomaar een
voorbeeld vaneen stadje in een
krimpgebied?Nee, deze gemeen-
te is plotselinghet centrumvan
het landgewordenomdat juist
hier bezwaar is aangetekend
bij deRaad vanState door een
eigenaar vanpandenopeenafge-
legenbedrijventerrein, tegenhet
gemeentelijke verbodomdaar
eenkledingwinkel te beginnen.
HetEuropees recht laatwinke-
liers vrij zich te vestigenwaarhet
hungoeddunkt. Concentratie
vanwinkels heeft echtermeer-
waarde.Numaarhopendat de
Raad vanStatehierinwijsheid
betracht.
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Lokale overheidmoet voorkomendat
winkelcentra elkaar kapotconcurreren
Raad van State oordeelt: kan gemeente winkeliers verbieden zich aan stadsrand te vestigen?

Iedere winkel die
sluit vermindert de
aantrekkelijkheid
van het centrum
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