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GEMEENTE BEEKDAELEN

Nuth-Centrum
Schimmert

Hulsberg

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelclusters
gemeente Nuth en omgeving1:

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1 geeft de geografische ligging van de
winkelclusters (concentratie- en balansgebieden) weer,
die in de SVREZL zijn aangeduid. In de gemeente
Nuth betreffen dit de winkelclusters Nuth-Centrum,
Schimmert en Hulsberg.

SVREZL-balansgebied

1 Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waar data
van Locatus zijn gebruikt.

SVREZL-concentratiegebied
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NUTH-CENTRUM

*de uitbreiding van de supermarkt in Hulsberg is hierin nog niet verwerkt .

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente
Nuth (bron: Locatus, bewerking: BRO, peildatum
5 september 2018)
In afbeelding 2 staan de cijfers betreffende de
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen (te weten:
detailhandel, horeca/recreatie en diensten) opgenomen.
Er is gekozen voor een viertal kolommen om de
informatie zo expliciet mogelijk te maken.
De eerste kolom ‘Ingevulde voorraad functie
detailhandel’ geeft aan de omvang van de voorraad
in het betreffende gebied ingevuld met de functie
detailhandel.
De tweede kolom ‘Ingevulde voorraad overige functies
(horeca/recreatie en diensten)’ geeft aan de omvang van
de voorraad in het betreffende gebied ingevuld met deze
‘overige’ functies.

De derde kolom ‘Leegstaande voorraad publieksgerichte
voorzieningen’ geeft aan de omvang van leegstaande
voorraad in het betreffende gebied. Het gaat hierbij om
zowel detailhandel als horeca/recreatie en diensten.
De vierde kolom ‘Leegstaande voorraad in verhouding
tot totale voorraad’ geeft aan de relatieve leegstand in
het betreffende gebied ten opzichte van respectievelijk
de voorraad in het winkelcluster en de voorraad in de
gemeente.
Volgorde profielen SVREZL-winkelclusters gemeente
Nuth in deze rapportage:
•
Nuth Centrum (vanaf pagina 9)
•
Schimmert (vanaf pagina 25)
•
Hulsberg (vanaf pagina 39)
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NUTH-CENTRUM
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NUTH-CENTRUM

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie ZuidLimburg (SVREZL) is het winkelcluster NuthCentrum aangewezen als Boodschappencentrum
in een dorp. Het winkelcluster maakt deel uit van de
hoofdwinkelstructuur in Parkstad. De gebiedsafbakening
van dit winkelcluster omvat één concentratiegebied
(groen) en twee balansgebieden (geel). De primaire
kleurcode in de SVREZL-winkelhiërarchie is groen. Uit
deze winkelhiërarchie blijkt ook de positie van NuthCentrum ten opzichte van de andere winkelclusters
in Parkstad. In deel B ‘Huidig Functioneren’ wordt de
gebiedsafbakening weergegeven en nader toegelicht.
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B1

Winkelcluster Nuth Centrum2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Nuth Centrum – Voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Nuth-centrum bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een concentratiegebied en een
tweetal aangrenzende balansgebieden. Eén supermarkt
is gevestigd binnen het concentratiegebied en één
binnen het balansgebied. In de kern Nuth is, buiten het
SVREZL-winkelgebied, verspreid aanbod aanwezig (o.a.
horeca/recreatie en dienstverlening).

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

2 Locatus peildatum: 5 september 2018
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NUTH-CENTRUM

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Nuth Centrum - Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Uit afbeelding 1b blijkt dat het merendeel van de
bevolking woonachtig is ten zuiden van het winkelcluster
Nuth-centrum. Het winkelcluster is gelegen aan de
doorgaande (provinciale) weg.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Nuth-centrum

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Centrum Nuth
(Locatus, 2010)
In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster Nuth
Centrum. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening uit
2010 weergegeven.
Deze afbakening vormde het uitgangspunt voor de
Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg,
feitelijk de voorloper van de SVREZL.
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De afbakening van Nuth Centrum is in het historisch
databestand van Locatus anders dan in de SVREZL is
opgenomen. Zo is in de SVREZL de Stationstraat en de
omgeving rondom de Kerk aangeduid als balansgebied
en is de Markt en directe omgeving aangeduid als
concentratiegebied.

NUTH-CENTRUM

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod Nuth
Centrum 2010 – 2014 – 2018
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit
afbeelding 2a. Het winkelaanbod en de –oppervlakte in
de dagelijkse sector is in de periode 2010-2018 nagenoeg
niet gewijzigd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
effecten van de recente relocatie van Aldi nog niet zijn
verwerkt in afbeelding 2b, dit zal in de eerstvolgende
update van Locatus worden verwerkt.
In de sector niet-dagelijkse artikelen is het aanbod in m²
wvo afgenomen, maar is het aantal winkels vrijwel gelijk
gebleven. Sinds 2014 is de leegstand in Nuth Centrum
zowel in aantallen als vierkante meters bijna gehalveerd.
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*De effecten van de recente verplaatsing van Aldi zijn nog niet verwerkt, dit
zal in de eerstvolgende update van Locatus worden verwerkt.

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZL-cluster
Nuth Centrum, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

16

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Nuth Centrum opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 56% dagelijks winkelaanbod
en 44% niet-dagelijks winkelaanbod.

NUTH-CENTRUM

B3

Functioneren Nuth Centrum

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Nuth Centrum
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Nuth Centrum. Het verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster Nuth Centrum
beslaat primair de kernen Nuth, Wijnandsrade en een
deel van Vaesrade.

Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de)
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen.

Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Bijna 60% van de bevolking in het indicatief
verzorgingsgebied van het SVREZL-winkelcluster Nuth
Centrum is ouder dan 45 jaar. De huishoudens verdeling
met en zonder kinderen is in het verzorgingsgebied
gelijk aan het gemiddelde in Parkstad, in Nuth Centrum
vindt je echter wel meer huishoudens zonder kinderen.
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NUTH-CENTRUM

Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus,
bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van
het SVREZL-cluster Nuth Centrum, ligt geen
supermarktaanbod buiten het SVREZL-cluster. Derhalve
wordt hier volstaan met enkel de berekeningen
betreffende het SVREZL-cluster.

Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking,
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%,
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.
De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.
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Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Nuth Centrum
De afbakening van het SVREZL-cluster Nuth Centrum
is in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Supermarkt
Parkeren
Zorg
Kerk
Groothandel
Treinstation
Bushalte
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NUTH-CENTRUM

B4

Achtergrond

De verplaatsing en ontwikkeling van Aldi vormde de
aanzet voor een breder en meer integraal visietraject
over het centrum in Nuth, waartoe ook het SVREZLwinkelcluster behoort. Dit traject is één van de
provinciale pilots ‘aanpak winkelleegstand’, dat door de
provincie Limburg en MKB Limburg is geïnitieerd. Dit
traject omvat twee pijlers:
A) Centrumvisie (Ruimtelijk-Functionele Visie
Centrumgebied Nuth)
In het kader van de provinciale pilot is in mei 2017
opdracht gegeven een Centrumvisie op te stellen,
waarbij uitvoering van deze visie ertoe moet leiden dat
het voorzieningenniveau in de kern Nuth (kwantitatief
en kwalitatief) behouden blijft of zelfs wordt verbeterd.
Deze visie is opgesteld door BRO en vervolgens
stedenbouwkundig uitgewerkt door een consortium van
architecten. Er zijn drie gebieden benoemd (met daarbij
de SVREZL-aanduiding), namelijk:
1. Kernwinkelgebied Nuth: Concentratiegebied SVREZL
Het investeren in de randvoorwaarden opdat
winkels en andere bedrijven optimaal kunnen
functioneren, met als doel het voorzieningenniveau
te behouden. Dat betreft ook het verbeteren van
de verblijfskwaliteit en de openbare ruimte, het
bieden van ruimte voor belangrijke maatschappelijke
evenementen en het realiseren van een veilige
verkeers- en parkeersituatie. Ook wordt onderzocht
of woningbouw aan de orde kan zijn. Ten slotte is het
versterken van de relatie met de omgeving rondom
de St. Bavokerk een speerpunt.
2. Dorpstraat / Slagboomsweg: Balansgebied SVREZL
De nadruk ligt op het verbeteren van de
verblijfskwaliteit en de openbare ruimte en
het investeren in de randvoorwaarden voor
horecaondernemers. Tevens is het versterken van de
relatie met de Markt een speerpunt.

Uitdagingen zijn het herinrichten van de openbare
ruimte en de straat waarbij wordt ingezet op het
verbeteren van de kwaliteit en het visitekaartje
van de kern Nuth als toegangsweg enerzijds en
anderzijds sprake moet blijven van een goede
verkeersdoorstroming. Aan de Stationstraat blijft ruimte
voor detailhandel (behoudens de grote ruimten aan de
achterzijde van diverse panden aan de Stationstraat),
mits deze niet concurreert met het concentratiegebied
SVREZL.
B) Herinrichting Markt Nuth
De Markt in Nuth, feitelijk het hart van het
concentratiegebied uit SVREZL, kent in de huidige
situatie een aantal knelpunten. Zo is er sprake van
een beperkte verkeersafwikkeling, onvoldoende
parkeercapaciteit, een slechte ruimtelijke kwaliteit
en weinig beleving. Om deze knelpunten op te
lossen is er een herinrichtingsplan opgesteld. In dit
plan wordt voorgesteld om de “Markt” ruimer op te
vatten en ook de Stationstraat hierbij te betrekken,
om de beleving op de Markt te verbeteren door in
te zetten op een open structuur met hoogwaardige
materialen, de locatie van de weekmarkt anders in te
richten, groen en terrasruimte te verbeteren, betere
en vlottere verkeersafwikkeling te organiseren en de
parkeercapaciteit uit te breiden.
In de gemeente Nuth is de “Ondernemersvereniging
Groot Nuth” actief, waarbij de aangesloten
ondernemers (o.a. gelegen in de aangewezen SVREZLclusters) op eigen initiatief activiteiten ontplooien en
investeren in PR en/of de verblijfskwaliteit. Er is geen
stimuleringsregeling van kracht in het winkelcluster
Nuth-Centrum.

3. Stationstraat: Balansgebied SVREZL
Aan de Stationstraat is van oudsher sprake van veel
economische dynamiek en een mix aan functies en
aanbod. De afgelopen periode is de winkelleegstand
toegenomen.
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B5

22

SWOT-analyse
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BEDREIGINGEN

NUTH-CENTRUM

C

		

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Nuth-Centrum
aangewezen als boodschappencentrum in een dorp.
Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster
omvat de kernen Nuth, Wijnandsrade en een deel van
Vaesrade, met een totale omvang van 7.585 inwoners.
De bevolkingskenmerken in het verzorgingsgebied als
het gaat over leeftijd en huishoudenssamenstelling zijn
ongeveer gelijk aan het Parkstad-gemiddelde, zij het
dat de gemiddelde leeftijd in het verzorgingsgebied
van Nuth-Centrum iets hoger is en er relatief meer
huishoudens zonder kinderen woonachtig zijn dan
gemiddeld in Parkstad.
Het winkelcluster Nuth-Centrum is in de SVREZL
verdeeld in één concentratiegebied (rondom de Markt)
en twee balansgebieden (het gebied rondom de Kerk en
de Stationstraat). Ingezet wordt op een concentratie en
versterking van bestaande en nieuwe winkels rondom
de Markt en om behoud van de winkelvoorzieningen
in de balansgebieden, mits dit laatste niet concurreert
met het concentratiegebied. Met name aan de Markt is
een sterke mix van dagelijkse en niet-dagelijkse winkels
geconcentreerd, waaronder één supermarkt. In het
gehele SVREZL-gebied is een leegstandspercentage van
bijna 10% (bestaande uit vier panden) actueel.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
iets hoger is dan de omzetclaim in het winkelcluster: bij
ongewijzigde marktomstandigheden is er voldoende
economisch draagvlak voor de winkelvoorzieningen.
In deze berekening is de recente nieuwbouw van de
supermarkt nabij het station echter niet meegenomen,
aangezien dit nog niet in de landelijke Locatus-database
is verwerkt. Zodra dit het geval is, wordt de berekening
van een update voorzien. De verwachting is dat de
hiervoor benoemde marktruimte is ingenomen en benut
door de supermarktformule.
Om het functioneren van het winkelcluster NuthCentrum te versterken wordt een aantal specifieke acties
en maatregelen uitgevoerd, die hierna zijn opgesomd.
Aanvullend hierop wordt op de regionale schaal van
Parkstad Limburg generiek instrumentarium ingezet3.

3 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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1. Centrumvisie Nuth: toekomstperspectief
De gemeente bouwt voort op het in gang gezette
proces in het kader van de provinciale pilots ‘aanpak
winkelleegstand’, waarbij samen met de provincie
Limburg, MKB Limburg en relevante stakeholders
in het gebied wordt gewerkt aan een gedragen
Centrumvisie. Een deel van de benodigde financiering
voor de uitvoering is gereserveerd, onder meer door
de voormalige gemeenteraad in Nuth, de Stadsregio
Parkstad (“krimpgelden”) en de provincie Limburg. Aan
dit traject wordt een breder toekomstperspectief voor
de kern Nuth toegevoegd, waarin diverse ruimtelijkeconomische opgaven worden opgenomen zoals
de stationsomgeving (inclusief de aansluiting op de
Leisure Lane), de Nuinhof-wijk, de herinrichting van de
provinciale weg, de bebouwing aan de Stationstraat, de
herontwikkeling van de Markt en het gebied rondom de
Kerk.
2. Randvoorwaarden voor een goed functioneren
winkelcluster
Ten aanzien van de winkels in Nuth is het
uitgangspunt om deze te concentreren in het SVREZLconcentratiegebied rondom de Markt. Toekomstige
investeringen zijn er op gericht om in de ruimtelijke
randvoorwaarden te voorzien voor een snel, bereikbaar,
gemakkelijk en comfortabel winkelcluster voor inwoners
uit het verzorgingsgebied. Daarbij valt te denken
aan het verbeteren van de parkeervoorzieningen,
de herinrichting van de openbare ruimte, het
vergemakkelijken van de logistieke afwikkeling van
winkels, het proactief meedenken over wensen tot
uitbreiding van bestaande winkels en het verbeteren
van de uitstraling, sfeer en verblijfskwaliteit in het
winkelcluster. Het behouden en versterken van de mix
aan functies (winkels, horeca) in het winkelcluster is van
groot belang, zowel voor de toekomstbestendigheid van
het winkelcluster als voor de algehele leefbaarheid in de
kern Nuth. Centraal uitgangspunt is ‘ontmoeting’.
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3. Transformatie (voormalige) winkelpanden buiten
winkelcluster
Via omgevingsvergunningen of wijziging van het
bestemmingsplan wordt de verkleuring en transformatie
buiten het concentratiegebied gefaciliteerd (van winkels
naar bijvoorbeeld dienstverlening, horeca en/of wonen).
Onderzocht wordt of een stimuleringsregeling kan
worden ingezet om de transformatie op deze plekken
naar andere duurzame invullingen (van winkels naar
bijvoorbeeld dienstverlening en/of wonen) aan te jagen,
en waarbij de winkelbestemming wordt onttrokken.

SCHIMMERT

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

26

WINKELCLUSTER SCHIMMERT

A

Positie in de SVREZL

In de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Schimmert aangewezen
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad.
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZLwinkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie
blijkt ook de positie van Schimmert ten opzichte van
de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven
en nader toegelicht.
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B1

Winkelcluster Schimmert4

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Schimmert – Voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Schimmert bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen
dit winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Aan
de Hoofdstraat is een aantal winkels in de nietdagelijkse sector gelegen, evenals horeca/recreatie en
dienstverlening.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

4 Locatus peildatum: 5 september 2018
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WINKELCLUSTER SCHIMMERT

Afbeelding 1b. Ligging winkelcluster Schimmert –
Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

In afbeelding 1b wordt zichtbaar dat met name ten
westen van het SVREZL-winkelcluster Schimmert de
bevolkingsdichtheid het hoogst is.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Schimmert

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening. Echter Locatus heeft het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster Schimmert niet als
dusdanig aangeduid. Daardoor is, in tegenstelling tot
het gebiedsprofiel van bijvoorbeeld het winkelcluster
Nuth Centrum, voor het winkelcluster Schimmert geen
historische analyse (2010, 2014, 2018) opgenomen. Met
de aanduiding van het winkelcluster Schimmert in de
SVREZL, is het vanaf nu wel mogelijk de ontwikkeling
ten aanzien van detailhandel te monitoren.
Afbeelding 2a en 2b zijn derhalve niet beschikbaar voor
het winkelcluster Schimmert.
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WINKELCLUSTER SCHIMMERT

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Schimmert, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Schimmert opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 83% dagelijks winkelaanbod
en 17% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Schimmert

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Schimmert
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in
het SVREZL-cluster Schimmert. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Schimmert beslaat
primair de kernen Schimmert, Oensel en Haasdal.
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Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de)
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen.

WINKELCLUSTER SCHIMMERT

Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

56% van de bevolking in het indicatief verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Schimmert is ouder
dan 45 jaar. Opvallend is het relatief lage aandeel
huishoudens met één ouder (3%).
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus,
bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van het
SVREZL-cluster Schimmert, ligt geen supermarktaanbod
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan
met enkel de berekeningen betreffende het SVERZLcluster.
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Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking,
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%,
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.
De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

WINKELCLUSTER SCHIMMERT

Supermarkt
Parkeren
Cultuur

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Schimmert

Kerk
Bushalte

De afbakening van het SVREZL-cluster Schimmert is
in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.
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B4

Achtergrond

In 2016 is een nieuwbouw-supermarkt gerealiseerd in
de kern Schimmert. Het bestemmingsplan voorziet
in de toevoeging van circa 85 woningen in de directe
omgeving (zuidzijde) van de supermarkt.
In de gemeente Nuth is de “Ondernemersvereniging
Groot Nuth” actief, waarbij de aangesloten
ondernemers (o.a. gelegen in de aangewezen SVREZLclusters) op eigen initiatief activiteiten ontplooien en
investeren in PR en/of de verblijfskwaliteit. Er is geen
stimuleringsregeling van kracht in het winkelcluster
Schimmert.

B5
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In de SVREZL is het winkelcluster Schimmert
aangewezen als buurcentrum in een kern of wijk.
Het indicatieve verzorgingsgebied van dit cluster
omvat de kernen Schimmert, Oensel en Haasdal,
met een totale omvang van 3.245 inwoners.
In het verzorgingsgebied zijn relatief weinig
eenpersoonshuishoudens woonachtig, daarentegen zijn
er veel tweepersoonshuishoudens (zowel met, als zonder
kinderen).
Het winkelaanbod in het cluster is beperkt en bestaat
uit één supermarkt en twee winkels in het nietdagelijkse segment. Buiten het winkelcluster is aan
de Hoofdstraat, weliswaar verspreid, een aantal
winkels in de niet-dagelijkse sector gelegen evenals
ondernemingen in de horeca en dienstverlening. Van
een concentratie van winkels is in de kern Schimmert
geen sprake. De nieuwbouw van de supermarkt in het
winkelcluster is in 2016 gerealiseerd; bovendien voorziet
het bestemmingsplan in de toevoeging van circa 85
woningen in de directe omgeving van de supermarkt.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
iets hoger is dan de omzetclaim in het winkelcluster.
Aangenomen wordt dat een deel van de inwoners uit het
verzorgingsgebied de dagelijkse inkopen (van oudsher)
doet in nabijgelegen, meer complete winkelclusters.
De marktruimte voor de uitbreiding of toevoeging van
winkels in Schimmert wordt op nihil ingeschat.
De toekomstvastheid van het winkelcluster Schimmert
wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van
de supermarkt. De werkelijke bouw van de voorziene
woningen zal bijdragen aan het economisch draagvlak
voor de winkelvoorzieningen. Onderzocht wordt of
het kansrijk is om bestaande winkels in het dagelijkse
segment te concentreren nabij de supermarkt. Er is geen
aanvullend, specifiek actieprogramma voor winkelcluster
Schimmert voorzien, behalve dat de gemeente
structureel overleg voert met de supermarktformule.
Wel wordt aangehaakt op het generieke retailinstrumentarium, dat op de regionale schaal van
Parkstad Limburg wordt ingezet5.

5 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.

37

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

38

HULSBERG

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

40

WINKELCLUSTER HULSBERG

A

Positie in de SVREZL

I
n de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Hulsberg aangewezen
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad.
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZLwinkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie
blijkt ook de positie van Hulsberg ten opzichte van de
andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven
en nader toegelicht.
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B1

Winkelcluster Hulsberg6

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelcluster
Hulsberg – Voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Hulsberg bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen
dit winkelcluster is één supermarkt gevestigd. In
de kern Hulsberg zijn enkele verspreid gelegen
horecavestigingen en een tweetal winkels in de
dagelijkse sector aanwezig.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

6 Locatus peildatum: 5 september 2018
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Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Hulsberg – Bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1b toont aan dat de bevolkingsdichtheid
rondom het SVREZL-winkelgebied Hulsberg evenredig
is. Het winkelcluster neemt, geografisch gezien, een
centrale positie in binnen de kern Hulsberg.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

43

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

B2

Ontwikkeling winkelcluster
Hulsberg

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Hulsberg
(Locatus, 2010)
In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster
Hulsberg. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde
het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 20102020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de
SVREZL. De afbakening van Hulsberg is in het historisch
databestand van Locatus vergelijkbaar met het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster.

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod
Hulsberg 2010 – 2014 – 2018
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening uit
afbeelding 2a. Het winkelaanbod in de dagelijkse sector
is sinds 2014 redelijk stabiel gebleven. Ook in de nietdagelijkse sector is vanaf 2014 geen verschil opgetreden.
De recente uitbreiding van de supermarkt in Hulsberg
is nog niet verwerkt in afbeelding 2b, dit zal in de
eerstvolgende update van Locatus worden verwerkt. Er
is geen leegstand in het winkelcluster.
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* De recente uitbreiding van de supermarkt is nog niet verwerkt, dit zal in de
eerstvolgende update van Locatus worden verwerkt.

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Hulsberg, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)

In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Hulsberg opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 95% dagelijks winkelaanbod
en 5% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Hulsberg

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Hulsberg
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen
in het SVREZL-cluster Hulsberg. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Hulsberg beslaat primair
de kernen Hulsberg, Aalbeek en Arensgenhout.
Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de)
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen.
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Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

WINKELCLUSTER HULSBERG

Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Bijna 60% van de bevolking in het verzorgingsgebied van
het SVREZL-winkelcluster Hulsberg is ouder dan 45 jaar.
Het aandeel eenpersoonshuishoudens en huishoudens
zonder kinderen vertegenwoordigt samen 66% van de
bevolking. Ten opzichte van het Parkstad-gemiddelde
valt op dat de groep een-persoonshuishoudens in het
verzorgingsgebied vrij klein is. Daarentegen zijn de
bevolkingsgroepen huishoudens zonder kinderen en
huishoudens met twee ouders relatief groot ten opzichte
van het Parkstad-gemiddelde.
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van het
SVREZL-cluster Hulsberg, ligt geen supermarktaanbod
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan
met enkel de berekeningen betreffende het SVERZLcluster.
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Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking,
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%,
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.
De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

WINKELCLUSTER HULSBERG

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Hulsberg

Supermarkt binnen winkelcluster

De afbakening van het SVREZL-cluster Hulsberg is
in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn
in de afbeelding opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Hotel

Parkeren

Kerk
Bushalte
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B4

Achtergrond

Het Albert Heijn-filiaal aan het Europaplein heeft in 2015
een forse update ondergaan. Zo is geïnvesteerd in zowel
het interieur als in de ombouw. Daarmee is er in Hulsberg
een toekomstbestendige Albert Heijn gevestigd.
De gemeente Nuth heeft in 2017-2018 fors geïnvesteerd
in het verbeteren van de parkeergelegenheid en
openbare ruimte op het Europaplein. Waarbij één van
de doelstellingen was om de randvoorwaarden voor het
optimaal functioneren van het winkelcluster op orde te
brengen.

B5
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In de gemeente Nuth is de “Ondernemersvereniging
Groot Nuth” actief, waarbij de aangesloten ondernemers
(o.a. gelegen in de aangewezen SVREZL-clusters) op
eigen initiatief activiteiten ontplooien en investeren in
PR en/of de verblijfskwaliteit.
Er is geen stimuleringsregeling van kracht in het
winkelcluster Hulsberg.
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In de SVREZL is het winkelcluster Hulsberg
aangewezen als buurtcentrum in een kern of
wijk. Het indicatieve verzorgingsgebied van dit
cluster omvat de kernen Hulsberg, Aalbeek en
Arensgenhout, met een totale omvang van 3.965
inwoners. In het verzorgingsgebied zijn relatief weinig
eenpersoonshuishoudens woonachtig, daarentegen zijn
er veel tweepersoonshuishoudens (zowel met, als zonder
kinderen).
Het winkelaanbod in het cluster bestaat met name
uit winkels met dagelijkse artikelen, waaronder de
recentelijk vernieuwde supermarkt. Sinds 2010 heeft zich
geen winkelleegstand voorgedaan in het winkelcluster.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
circa € 5,5 miljoen hoger is dan de omzetclaim in het
winkelcluster. Dit betekent dat er ruim voldoende
economisch draagvlak is voor de bestaande winkels,
en er in theoretische zin zelfs marktruimte is. In
deze berekening is de recente uitbreiding van het
winkelvloeroppervlakte van de supermarkt echter
niet meegenomen, aangezien dit nog niet in de
landelijke Locatus-database is verwerkt. Zodra dit
het geval is, wordt de berekening van een update
voorzien. De verwachting is dat de hiervoor benoemde
marktruimte is ingenomen en benut door de aanwezige
supermarktformule.
De toekomstvastheid van het winkelcluster Hulsberg
wordt in grote mate bepaald door de aanwezigheid van
de supermarkt, welke in 2015 een forse update heeft
ondergaan. De voormalige gemeente Nuth heeft in de
jaren 2017-2018 bovendien geïnvesteerd in de openbare
ruimte en de parkeergelegenheid aan het Europaplein,
met als doelstelling om de randvoorwaarden voor een
optimaal functionerend winkelcluster te creëren. Er is
dan ook geen aanvullend, specifiek actieprogramma
voor winkelcluster Hulsberg voorzien, behalve dat wordt
onderzocht of de relatie tussen het winkelcluster en de
camping (toerisme) kan worden verbeterd. Ten slotte
wordt op de regionale schaal van Parkstad Limburg
generiek retail-instrumentarium ingezet7.

7 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het
document ‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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2

GEMEENTE ONDERBANKEN

Schinveld

Afbeelding 1. Ligging SVREZL-winkelcluster
gemeente Onderbanken en omgeving1

Bevolkingsdichtheid

Afbeelding 1. geeft de geografische ligging van het
winkelcluster (balansgebied) weer, dat in de SVREZL is
aangeduid. In de gemeente Onderbanken betreft dit het
winkelcluster Schinveld.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

1 Locatus peildatum: 5 september 2018, dit geldt voor alle tabellen waar data
van Locatus zijn gebruikt.

3

BIJLAGEBOEK UITVOERINGSPROGRAMMA RETAIL

Ingevulde voorraad
functie detailhandel

Onderbanken

Schinveld

----------------

SVREL-winkelclusters
Buiten SVREZL
winkelclusters
Detailhandel totaal

Ingevulde
Leegstaande voor
voorraad
raad publiekgerichte
overige
voorzieningen (detail
functies
handel, horeca/recre(horeca/
atie en diensten)
recreatie en
diensten)

%t.o.v totale
omvang voorraad publiekgerichte voorzieningen winkelcluster

%t.o.v. totale
omvang voorraad publiekgerichte voorzieningen gemeente

m2 wvo

%t.o.v.
omvang
gemeente

m2 wvo

m2 wvo

1.574

33%

519

60

16%

2,8%

1,2%

1.574

33%

519

60

16%

2,8%

1,2%

3.149

67%

84%

9,1%

6,2%

4.723

100%

100%

7,4%

7,4%

Afbeelding 2. Overzicht winkelaanbod gemeente
Onderbanken (bron: Locatus, bewerking: BRO,
peildatum 5 september 2018)
In afbeelding 2 staan de cijfers betreffende de
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen (te weten:
detailhandel, horeca/recreatie en diensten) opgenomen.
Er is gekozen voor een viertal kolommen om de
informatie zo expliciet mogelijk te maken.
De eerste kolom ‘Ingevulde voorraad functie
detailhandel’ geeft aan de omvang van de voorraad
in het betreffende gebied ingevuld met de functie
detailhandel.
De tweede kolom ‘Ingevulde voorraad overige functies
(horeca/recreatie en diensten)’ geeft aan de omvang van
de voorraad in het betreffende gebied ingevuld met deze
‘overige’ functies.

4

Leegstaande voorraad in verhou
ding tot totale voorraad

%t.o.v.
omvang
emeente

De derde kolom ‘Leegstaande voorraad publieksgerichte
voorzieningen’ geeft aan de omvang van leegstaande
voorraad in het betreffende gebied. Het gaat hierbij om
zowel detailhandel als horeca/recreatie en diensten.
De vierde kolom ‘Leegstaande voorraad in verhouding
tot totale voorraad’ geeft aan de relatieve leegstand in
het betreffende gebied ten opzichte van respectievelijk
de voorraad in het winkelcluster en de voorraad in de
gemeente.

Volgorde profielen SVREZL-winkelclusters gemeente
Onderbanken in deze rapportage:
Schinveld (vanaf pagina 5)

SCHINVELD
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6

SCHINVELD

A

Positie in de SVREZL

I
n de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
(SVREZL) is het winkelcluster Schinveld aangewezen
als Buurtcentrum in een kern of wijk. Het winkelcluster
maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur in Parkstad.
De gebiedsafbakening van dit winkelcluster omvat
een balansgebied (geel). De kleurcode in de SVREZLwinkelhiërarchie is geel. Uit deze winkelhiërarchie
blijkt ook de positie van Schinveld ten opzichte van
de andere winkelclusters in Parkstad. In deel B ‘Huidig
Functioneren’ wordt de gebiedsafbakening weergegeven
en nader toegelicht.
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B1

Winkelcluster Schinveld2

Afbeelding 1a. Ligging SVREZL-winkelcluster
Schinveld - voorzieningenstructuur

Dagelijks

Het winkelcluster Schinveld bestaat op basis van de
SVREZL-afbakening uit een balansgebied. Binnen dit
winkelcluster is één supermarkt gevestigd. Buiten het
winkelcluster is sprake van een beperkt verspreid aanbod
van winkels, horeca/recreatie en dienstverlening.

Horeca / Recreatie

Niet-dagelijks

Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

2 Locatus peildatum: 5 september 2018
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SCHINVELD

Afbeelding 1b. Ligging SVREZL-winkelcluster
Schinveld – bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid

De bevolkingsdichtheid in de kern Schinveld is evenredig
verdeeld. Het winkelcluster neemt, geografisch gezien,
een centrale positie in binnen de kern Schinveld.

SVREZL-balansgebied

SVREZL-concentratiegebied

Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster
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B2

Ontwikkeling winkelcluster
Schinveld

In Nederland wordt de ontwikkeling van de detailhandel
structureel gemonitord door Locatus. Voorafgaand
aan de totstandkoming van de SVREZL hanteerde
Locatus voor alle winkelclusters in de regio een
gebiedsafbakening, zo ook voor het winkelcluster
Schinveld. In afbeelding 2a is de Locatus-afbakening
uit 2010 weergegeven. Deze afbakening vormde
het uitgangspunt voor de Retailstructuurvisie 20102020 Parkstad Limburg, feitelijk de voorloper van de
SVREZL. De afbakening van Schinveld is in het historisch
databestand van Locatus iets ruimer dan het in de
SVREZL aangewezen winkelcluster.

Afbeelding 2a. Locatus afbakening Centrum
Schinveld (Locatus, 2010)

Afbeelding 2b. Ontwikkeling winkelaanbod
Schinveld 2010 – 2014 – 2018
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 2b is de ontwikkeling van het winkelaanbod
opgenomen, gebaseerd op de Locatus afbakening
uit afbeelding 2a. Het aantal winkels in de dagelijkse
sector is de afgelopen 8 jaar licht gedaald. In de sector
niet-dagelijkse artikelen is in diezelfde periode het
aanbod toegenomen, zowel in aantal winkels als in het
winkelvloeroppervlak. De leegstand is in de afgelopen 4
jaar fors afgenomen in Schinveld.

10

SCHINVELD

Afbeelding 3. Winkelaanbod in SVREZLwinkelcluster Schinveld, naar hoofdbranche
(bron: Locatus, bewerking: BRO)
In afbeelding 3 is het winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster Schinveld opgenomen, verdeeld naar
hoofdbranches uit Locatus. Van alle m² wvo detailhandel
in het winkelcluster betreft 72% dagelijks winkelaanbod
en 28% niet-dagelijks winkelaanbod.
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B3

Functioneren Schinveld

Afbeelding 4. Indicatief verzorgingsgebied
dagelijkse voorzieningen SVREZL-winkelcluster
Schinveld
In afbeelding 4 is het indicatief verzorgingsgebied
weergegeven voor de dagelijkse winkelvoorzieningen in
het SVREZL-cluster Schinveld. Het verzorgingsgebied
van het SVREZL-winkelcluster Schinveld beslaat primair
de kernen Schinveld, Jabeek en Etzenrade.
Toelichting methodiek
Deze afbakening is tot stand gekomen door enerzijds de analyse van het
Koopstromenonderzoek uit 2009 – zoals verwerkt in de Retailstructuurvisie
2010-2020 (uit 2011) – en anderzijds door de positiebepaling van de in
de SVREZL aangewezen winkelclusters ten opzichte van elkaar. Het
verzorgingsgebied uit afbeelding 4 zegt nog niets over de feitelijke
aankoopplaats keuze van de inwoners. Deze afbakening is geprojecteerd op
een 500x500 (in meter) raster, met als doel de achterliggende CBS-data te
kunnen afleiden over onder meer inwoners, huishoudenssamenstelling en
inkomen. Afbeelding 5 omvat een profielschets van de (samenstelling van de)
bevolking in het indicatief verzorgingsgebied dagelijkse voorzieningen.
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Dagelijks
Niet-dagelijks
Horeca / Recreatie
Diensten
Leegstand
SVREZL-concentratiegebied
SVREZL-balansgebied
Supermarkten binnen winkelcluster
Supermarkten buiten winkelcluster

SCHINVELD

Afbeelding 5. Demografische kenmerken
verzorgingsgebied (bron: CBS)
N.B. Wegens afrondingen kan het totaal licht afwijken van 100%.

Meer dan de helft (57%) van de bevolking in het
indicatief verzorgingsgebied van het SVREZLwinkelcluster Schinveld is ouder dan 45 jaar, deze groep
is relatief gezien iets groter dan in Parkstad als geheel
(55%). Ten opzichte van het Parkstad-gemiddelde, is er
in dit verzorgingsgebied sprake van meer huishoudens
met twee ouders en huishoudens zonder kinderen.
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Afbeelding 6. Bestedingspotentie
verzorgingsgebied en omzetclaim dagelijks
winkelaanbod in SVREZL-cluster (bron: Locatus,
bewerking: BRO)
Binnen het indicatief verzorgingsgebied van het
SVREZL-cluster Schinveld, ligt geen supermarktaanbod
buiten het SVREZL-cluster. Derhalve wordt hier volstaan
met enkel de berekeningen betreffende het SVERZLcluster.
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Toelichting methodiek
De bestedingspotentie in het indicatief verzorgingsgebied volgt uit de
vermenigvuldiging van het aantal inwoners uit dit verzorgingsgebied met het
netto inkomen per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente per
jaar. Het netto inkomen per hoofd wordt afgezet tegen dat van het landelijk
gemiddelde. Wanneer dit meer dan 5% afwijkt per hoofd van de bevolking,
wordt er een inkomenscorrectie toegepast. De inkomenselasticiteit is 0,25%,
wat betekent dat per 1% afwijking een 0,25% correctie wordt toegepast.
De omzetclaim van het dagelijks winkelaanbod in het SVREZLwinkelcluster is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aanwezige
winkelvloeroppervlak in de dagelijkse sector met de gemiddelde omzet per
vierkante meter. Uitgaande van de resultaten van het Koopstromenonderzoek
2011 hebben winkels in de regio Parkstad Limburg gemiddeld een lagere
vloerproductiviteit (omzet per m2) dan het landelijke gemiddelde. Daarom is
er voor gekozen om een gemiddelde vloerproductiviteit op te nemen die in lijn
is met het gemiddelde van de regio Parkstad Limburg.

SCHINVELD

Afbeelding 7. Omgevingsfactoren winkelcluster
Schinveld

Supermarkt binnen winkelcluster

De afbakening van het SVREZL-cluster Schinveld is
in afbeelding 7 nogmaals weergegeven. Een aantal
kenmerken van het gebied en de directe omgeving zijn
in de afbeelding opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld
parkeerplaatsen en openbaarvervoer haltes.

Onderwijs

Parkeren

Bushalte
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B4

Achtergrond

Schinveld
De kern Schinveld heeft een belangrijke
verzorgingsfunctie binnen de gemeente Onderbanken.
In het kader van het Masterplan Schinveld is een
ruimtelijke functionele structuur opgenomen met een
voorzieningen-as en een recreatie-as. De voorzieningenas betreft enerzijds het kerngebied met uitloopgebied
en anderzijds een cluster van maatschappelijke
voorzieningen. In het kerngebied (Beekstraat/
Bleekplaats) met overloopgebied (Wilhelminaplein en
gedeelte Kloosterlaan) zijn de meeste voorzieningen
gelegen. Het betreft overwegend winkels in combinatie
met enkele horecagelegenheden. In het verlengde
van het kerngebied met overloopgebied is aan de
Kloosterlaan een cluster van maatschappelijke
voorzieningen, bestaande uit het gemeentehuis, de
Brede Maatschappelijke voorziening Schinveld. Verder
zijn er binnen de kern nog enkele solitaire voorzieningen
gelegen.

Bingelrade
Verspreid over de kern, tussen de lintbebouwing ,
is maar een beperkt aantal voorzieningen gelegen.
Het voorzieningenniveau omvat geen detailhandel
maar beperkt zich tot enkele maatschappelijke
en dienstverlenende voorzieningen, zoals kerk,
gemeenschapshuis en school.

De laatste jaren is het aanbod van winkels afgenomen.
Zo is er op dit moment geen bakker of slager meer.
Voor de dagdagelijkse boodschappen kan men binnen
de kern Schinveld alleen nog bij de supermarkt terecht.
Er leek een kentering te komen toen een discounter
voornemens was om zich in het centrum te vestigen.
Dit was ook al planologisch geregeld. Vanwege een
beleidswijziging van de discounter om zich niet meer
in centra maar op meer perifere locaties te vestigen is
deze ontwikkeling niet doorgegaan. Ook mede gelet
op het consequent gevoerde concentratiebeleid. Het
beleid zal er op moeten zijn gericht om in elk geval te
behouden wat er nu is en trachten te voorkomen dat nog
meer winkels gaan sluiten. Ook qua uitstraling kan het
winkelgebied nog wel wat slagen maken.

Er is geen stimuleringsregeling van kracht in
Onderbanken.

Merkelbeek
De voorzieningen binnen de kern Schinveld zijn verspreid
over de kern gelegen. Het betreft enkele detailhandel-,
horeca en maatschappelijke functies. In Merkelbeek
ligt de recentelijk grondig gerenoveerde Brede
Maatschappelijke Voorziening de Henkhof.
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Jabeek
Centraal gelegen binnen de kern Jabeek komt
maar een beperkt aantal voorzieningen voor. Het
voorzieningenniveau omvat geen detailhandel
maar beperkt zich tot enkele maatschappelijke
en dienstverlenende voorzieningen, zoals kerk en
gemeenschapshuis.
In de gemeente Onderbanken is de Businessclub
Onderbanken (BCO) actief . Deze gaat straks op in de
Businessclub Beekdaelen.

SCHINVELD

B5

SWOT-analyse

STERKTEN

ZWAKTEN

KANSEN

BEDREIGINGEN
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C

		

Programma

In de SVREZL is het winkelcluster Schinveld aangewezen
als buurtcentrum in een kern of wijk. Het indicatieve
verzorgingsgebied van dit cluster omvat de kernen
Schinveld, Jabeek en Etzenrade, met een totale
omvang van 5.435 inwoners. In het verzorgingsgebied
zijn relatief veel tweeoudergezinnen en weinig
eenpersoonshuishoudens woonachtig.
In het winkelcluster is sprake van een beperkt
winkelaanbod, dat met name gericht is op dagelijkse
artikelen waarbij de supermarkt in grote mate de
levensvatbaarheid van het winkelcluster bepaalt. In
de periode 2010-2018 is het winkelaanbod afgenomen
en is de leegstand toegenomen; zo is in de kern
Schinveld geen bakkerij of slagerij (meer) gevestigd.
Uit de economische analyse (afbeelding 6) blijkt dat
het bestedingspotentieel van dit verzorgingsgebied
fors hoger is dan de omzetclaim in het winkelcluster.
In theoretische zin kunnen de bestaande winkels
in het winkelcluster voldoende omzet genereren in
het verzorgingsgebied. Vanuit deze constatering, in
combinatie met de ontwikkeling van het winkelaanbod
en de leegstand in de periode 2010-2018, kan worden
geconcludeerd dat steeds meer inwoners in het
verzorgingsgebied hun dagelijkse inkopen elders doen:
ofwel in nabijgelegen, meer complete winkelclusters
in Parkstad, de Westelijke Mijnstreek en/of bij winkels
in Duitsland. Dit zet de levensvatbaarheid van de
bestaande winkels in het winkelcluster Schinveld onder
druk.
Toekomstprofiel Schinveld-Centrum
Om het bestaande winkelaanbod te behouden en
het functioneren van het winkelcluster Schinveld te
versterken wilt de gemeente komen tot een onderbouwd
en breed gedragen toekomstprofiel voor SchinveldCentrum, waarbij in ieder geval rekening wordt
gehouden met de retail- en sociaalmaatschappelijke
problematiek in de Beekstraat en de kansen en
bedreigingen van de grensligging (bijvoorbeeld vanuit
retail en horeca / recreatie) en de effecten van de
demografische ontwikkelingen. Aanvullend hierop wordt
op de regionale schaal van Parkstad Limburg generiek
retail-instrumentarium ingezet3.

3 Hiervoor wordt verwezen naar Pijler II. Instrumentarium in het document
‘Uitvoeringsprogramma Retail 2019-2025’.
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