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Betreft: vlek 14 / Ressen: 30.000m2 grootschalige detailhandel

Geachte Gedeputeerde mevrouw Meijers,

De Nedertandse Vereniging van Binnenstedetijke Ondernemers (NVBO) is 9e1 koepet

waarbij ondernemersve-renigingen uit een aantal grote steden in ons tand zijn
uàng"tiot"n. De NVBO komiop voor het betang van vitale binnensteden. Om dit te

beráken, wordt onder andere ingespeetd op dé dynamiek in de detaithandet. Eén van

áÀ rog"íiikheden daartoe is dooi dàtaithandel ruimte te geven voor.vernieuwing (dus

oot niàuwUouw!) en revitalisering van winketgebieden. Echter aan nieuwbouw

behoren wel eisen te worden gesietd. Wij vragen daarom uw aandacht voor het

votgende.

ln de retait is veet aan de hand. ondernemers hebben te maken met toenemende

internetaankopen, een (veranderend) Lager bestedingspatroon van de Nedertander,

naast de economische crises en lager consumentenvertrouwen, vooral ook 
-

veroorzaakt door tangere termijn [rends ats consuminderen en vergrijzing. Ook aan

de aanbodzijde is u"àt aun de hand. Ondezoek onder de teden van CBW Mitex heeft

uitg"ur"r"n áat veet MKB-ondernemers, circa 30%, de komende 3'5 jaren witlen

itàËpán uunwege het bereiken van de pensioengerechtigde teeftijd. Opvotgers zijn

nog stechts sporadisch voorhanden.

Deze trends hebben gevotgen voor de detaithandel structuur in Nedertand. Het aantal

vierkante meters is ván ZObt tot 20í0 met zo'n25% gegroeid naar 27,4 miljoen m2.

De meeste van die extra meters zijn in de periferie, de zogenaamde GDV/PDV

iocaties, terechtgekomen. Deze toevoeging hietd geen getijke tred met de groei in

aantal inwoners en at hetemaat niet met de bestedingen in de retait'

We hebben dus te maken met een gigantische overbewinketing in Nederland. De

teÁgstand in winketstraten toopt hard op en zat de komende tijd verder toenemen'

Heíis niet voor niets dat in de pers de iaatste tijd veet aandacht wordt besteed aan

de uitdagingen voor de detaithandel en de failtissementen in de retait'
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Er is overduidetijk te veet aanbod voor de vraag. Er zutten meters uit de markt
gehaatd m@ten worden. Dit terwijt daarnaast vernieuwing noodzaketijk btijft om de

ionsument aantrekkelijke gebieden met de gevraagde beleving te bieden. Daarom

staat de NVBO een beteid voor, waarbij sterke toekomstbestendige winkelgebieden
op de kaart btijven staan of worden gezet. Dit onder getijktijdige sanering,.
tiansformatie van kansarme winkelcentra. De Nederlandse binnensteden zijn op dit
moment nog krachtig genoeg om ook in de toekomst de nieuwe consument die
aantrekkelijke gebieden vol beteving te bieden. Ook die van Arnhem en Nijmegen.

Maar dan díentàit wet met verstandig overheidsbeleid te worden gestimuleerd.

En dit brengt ons bij het project voor toevoeging van retaitmeters in het project

Ressen. Wiinaten uit de pers dat hier gedacht wordt aan alterlei vormen van retail,
van GDV/P-DV/teisure met retait en dat dus wordt gedacht aan een substantiële
toevoeging van winketmeters in dit perifere gebied.

Wij vragen u vooral eerst aan versterking van de (binnen)steden en toekomst-
UeitenJlge winketgebieden te werken. En voorat niet aan toevoeging van GDY/PDV/

leisure mlt retait-áchtige meters in Ressen. De gemeenten Nijmegen en Arnhem

hebben binnensteden en stadsdeetcentra die aantrekketijk zijn. Toevoeging van

genoemd GDV/PDV betekent ook direct dat ter ptekke een aanbod komt dat ook in

áeze binnensteden te vinden is. lmmers, branchevervaging maakt dat retaiters op

deze locaties hetzetfde verkopen ats retailers in de binnenstad, zo verkoopt Gamma

fietsen, computers, tuinptantjes, Atbert Heijn ook computers, serviezen enz. Zonder

samenhang ontwikketen is ontwikketen voor teegstand. Toevoeging van winkelmeters

kan uitstuitend ats dit de bestaande detaithandelstructuur versterkt. Ontwikketing in

de periferie past hierin niet.

Rond 2006/2007 was dit gebied ook onderwerp van eenzetfde discussie. Destijds

heeft CBW Mitex samen met de Kamer van Koophandel en Hoofdbedrijfschap
Detaithandet (HBD) aanbod en vraag voor wonen c.q. het thema 'in en om het huis' in

beetd gebracht. Voor de goede ordé, dat was de tijd waarin de bomen nog tot in de

hemet-groeiden. Dit resutteerde in een onderzoeksrapport van DTNP. Hieruit bteek

destijdí a[ dat het winketaanbod in het KAN-gebied de vraag inctusief de voorziene

woningtoename in het KAN-gebied (toen ook nog ruimer ingeschat dan nu) ruim aan

zou kunnen.

Samenvattend vragen we u de bij Vtek 14lRessen betrokken gemeenten te bewegen

om uitstuitend detáithandelstructuurversterkende initiatieven te ontptooien. En dus

geen nieuwe meters, woonboulevards, themacentra in en om het huis,

teisureontwi kkelingen met sportdetaithandel toe te voegen.

Tenslotte rest nog de vraag in hoeverre het project Ressen een bedreiging

vormt voor de waarde van de winketpanden in de binnenstad. Gezien de

lcwetsbaarheid van de binnenstad is ook in dit opzicht de komst van retailpark
Ressen een bedreiging.



Nedcrlondso Vereniging von Binncnstedeliika Ondernomers

Attes bijeenn votdoen de ptannen voor Vtek l4lRessen niet aan de voorwaarden

die wij ats 1wgO stellen aan niêuw€ winkelontwikkelingen. Wij verwachten dat

u op básis van onze aÍgumenten onze zienswijze deett en rekenen er Op dat u
van verdere medewerking afziet.

Hoogachtend,
Vereniging van Binnenstedetijke Ondernemers

Voorzitter NVBO


