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Voorwoord 
 
Bij deze presenteer ik u mijn masterthesis welke gaat over 
vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn voor fietsenwinkels met 
betrekking tot hun locatiekeuze en de wijze waarop de gemeente de 
locatie eisen kan faciliteren in beleid.  
 
De fietsenbranche is naast de ruimtelijke ordening dan wel planologie een 
gebied waarin ik veel interesse heb. De redenen hiervoor variëren, maar 
hebben grotendeels te maken met het beoefenen van de sport en het 
werken bij verschillende bedrijven en fietsenwinkels op de zaterdagen om 
naast de studiefinanciering wat te verdienen. In september 2010 kwam de 
Bovag (brancheorganisatie voor onder andere de fietsenbranche) met een 
rapport over de gezondheid van de branche. Hierin werd duidelijk dat de 
branche op het punt staat een grote transformatie te ondergaan waarbij 
veel winkels zullen verdwijnen of een andere locatie moeten vinden 
(Raivereniging, 2010). Op dat moment was mijn interesse voor dit vraagstuk 
gewekt, echter was ik net begonnen aan de master planologie. 
Halverwege de master kreeg ik een baan aangeboden bij een Belgische 
grossier in racefietsen als accountmanager. Deze baan heb ik toen zonder 
twijfel aangenomen omdat het vinden van een afstudeerstage niet lukte 
en dit een kans was die ik niet kon laten schieten. Wat is er nu mooier dan 
van je hobby je werk te maken en tegelijkertijd in het kader van mijn 
master een onderzoek te doen naar het vraagstuk dat mij in september 
intrigeerde. Echter na twee maanden met veel stress en veel ervaring 
rijker gestopt in België en besloten om dit onderzoek voort te zetten en 
daarbij de expertise te gebruiken van de vele contacten en indrukken die 
ik heb opgedaan in die twee maanden. Uit de vele bezoeken bij klanten in 
deze branche bleek daarnaast dat men behoefte heeft aan een dergelijk 
onderzoek.  
 

Mijn woord van dank gaat allereerst uit naar Dhr. Spit die gedurende het 
onderzoek mijn begeleider is geweest. Dankzij zijn uitstekende 
begeleiding heb ik dit onderzoek af weten te ronden. 
Daarnaast wil ik alle respondenten die de enquête hebben ingevuld 
bedanken voor hun bijdrage. Zonder die input had dit onderzoek niet 
afgerond kunnen worden. Tot slot wil ik Dhr. van der Ham en Mevr. 
Timmer bedanken voor de bereidheid om geïnterviewd te worden 
waardoor ook de rol van de gemeente goed kon worden belicht in het 
onderzoek.  
 
Ik hoop dat dit onderzoek duidelijk maakt welke locatiefactoren een rol 
spelen bij de locatiekeuze van fietsenwinkels en dat het een handvat kan 
zijn voor gemeenten om de eisen van de winkels te faciliteren in beleid. 
Daarnaast hoop ik dat dit onderzoek voor beide partijen het één en ander 
duidelijk maakt.  
 
Gouda, januari 2011 
 
Pascal Simons, 0408980 
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Samenvatting   
 
Mensen zijn al eeuwen bezig met het zoeken naar een goede locatie. 
Sinds het begin van de 20e eeuw zijn wetenschappers zich meer gaan 
richten op locatietheorieën voor de industrie. De kern van deze theorieën 
is het minimaliseren van de transportkosten door te zoeken naar een 
goede locatie in de buurt van de productie en afzetmarkt. Voor 
planologen is de centrale plaatsen theorie van Christaller waarschijnlijk 
het bekendste voorbeeld van een locatietheorie. Deze theorie die op basis 
van de drempelwaarde kijkt waar een voorziening bestaansrecht heeft, is 
door veel onderzoekers verder verdiept en up-to-date gehouden. Deze 
theorie en vele andere locatietheorieën zijn specifiek gericht op de 
industrie. Theorieën gericht op de detailhandel stammen van deze 
theorieën af en kunnen wellicht een verklaring bieden voor het gedrag 
van een nog specifiekere groep, namelijk fietsenwinkels in Nederland.  
 
De fietsenwinkels in Nederland staan voor een aantal belangrijke keuzes. 
Als gevolg van de steeds meer eisende consument, is uitbreiding van de 
meeste winkels noodzakelijk om een breed assortiment te kunnen 
bieden. Aan de andere kant hebben deze winkels te maken met zware 
concurrentie vanuit branchevreemde kanalen die fietsen verkopen en 
internetwinkels. Die laatste groep winkels biedt dezelfde producten 
voordeliger aan en heeft een lagere winstmarge. Voor fietsenwinkels is 
het daarom lastig om een keuze te maken, of blijven op de huidige 
locatie, de winkel verbouwen op de huidige locatie of verhuizen naar een 
nieuwe (goedkope)locatie. De laatste twee mogelijkheden kosten geld en 
het vinden van een nieuwe (goedkope)locatie is lastig.  
 
Om de winkel te verbouwen en bij het zoeken naar een nieuwe locatie 
komt de overheid om de hoek kijken. Het ruimtelijk beleid, processen en 
detailhandelsnota’s bevatten de richtlijnen voor deze winkelmutaties. Een 
goedkope locatie is bijvoorbeeld op een bedrijventerrein (GDV locatie), 

echter voldoet een fietsenwinkel niet aan de eisen van de gemeente om 
zich hier te vestigen. Er moet binnen de richtlijnen van de overheid 
worden gezocht naar een locatie, die daarnaast moet voldoen aan de 
eisen die de detaillist eraan stelt. Die eisen zijn niet volledig bekend en 
het is wetenschappelijk ook niet onderzocht welke locatietheorieën het 
gedrag van deze specifieke detaillist kunnen verklaren. De 
onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 
 
“Op basis van welke vestigingsplaatsfactoren baseren fietsenwinkels hun 
locatiekeuze en hoe kunnen gemeenten deze locatie-eisen van 
fietsenwinkels vastleggen in beleid?” 
 
Om een antwoord te kunnen geven op de bovenstaande onderzoeksvraag 
is een literatuurstudie gestart. Deze literatuurstudie naar de herkomst van 
en de verschillende locatietheorieën geeft weer welke stromingen te 
onderscheiden zijn. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
algemene locatietheorieën en de meer relevante theorieën voor de 
detailhandel. Een tweede studie is gedaan naar het beleid van de 
overheid, hoe werkt dit beleid door en wat is uiteindelijk de rol van de 
gemeente, waar de detaillisten direct mee te maken hebben? 
Aan de hand van deze twee literatuurstudies zijn zowel de 
locatietheorieën/eisen als het beleid duidelijk geworden, met als gevolg 
er een kwantitatief onderzoek is opgezet in de vorm van een enquête. Die 
enquête is gestuurd naar +/- 800 fietsenwinkels in Nederland en had een 
respons van 21.75%. Ook werden er twee interviews afgenomen met een 
voorbeeldgemeente en een onderzoeks,- en adviesbureau om de kant van 
de overheid te belichten. Bij het onderzoek was er daarom sprake van 
triangulatie middels een kwantitatieve enquête en kwalitatieve 
interviews. In het vervolg van het onderzoek is stapsgewijs antwoord 
gegeven op de verschillende deelvragen die ervoor hebben gezorgd dat 
de onderzoeksvraag is beantwoord.  
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De gemeente wordt door de fietsenwinkels gezien als een beperkende 
factor en haar beleid  is bij veel detaillisten niet bekend. Als gevolg 
hiervan ontstaan er irritaties tussen beide partijen waardoor een 
verstoorde relatie ontstaat. Ook is het beleid niet transparant omdat het 
per provincie verschillend is of er uitzonderingen voor winkels worden 
gemaakt op een GDV locatie. Daarnaast werd duidelijk dat 1 op de 3 
fietsenwinkels met de gemeente samenwerkt. Dit werd door de 
geïnterviewden als goed ervaren, echter geldt dat niet voor de 
samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een 
discrepantie over wat samenwerking is en het op moet leveren. Als gevolg 
daarvan lopen de detaillisten vaak niet warm voor samenwerking, terwijl 
dit de manier is om invloed uit te kunnen oefenen op het gemeentelijke 
beleid.  
 
Met betrekking tot de locatiefactoren die van belang zijn voor de 
fietsenwinkel, is de (huur)prijs de belangrijkste factor die tevens 
doorslaggevend is. Daarna volgen het aantal passanten, de aanwezigheid 
van een trekker, parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid met het 
eigen vervoer. Er zijn verschillende theorieën die het gedrag van deze 
detaillist verklaren. Het zijn vooral de theorieën van Myrdal met 
betrekking tot cumulatieve causatie, Alonso, England en Shen die het 
handelen van detaillisten in de fietsenbranche inzichtelijk maken. Ook is 
de behaviorale locatietheorie van groot belang omdat deze theorie stelt 
dat de beste locatie niet bestaat, maar dat er per detaillist sprake is van 
de meeste optimale locatie op dat moment. Die meest optimale locatie is 
afhankelijk van de kennis en het gedrag van de detaillist. Omdat 
fietsenwinkels voornamelijk zelf onderzoek doen naar de locatie biedt 
deze theorie een goede verklaring voor het locatiegedrag.  
Opvallend is dat fietsenwinkels onder een trekker met name bedrijven uit 
het lagere segment noemen. Het gaat dan om de verschillende 
supermarktketens en doe-het-zelf zaken. Tevens gaven de fietsenwinkels 

aan dat ze geen belang achten aan de bereikbaarheid van de winkel met 
het openbaar vervoer. Voor een gemeente is het aanbevelingswaardig om 
rekening te houden met de locatie-eisen van de fietsenwinkel. Een 
meewerkende dan wel meedenkende gemeente wordt namelijk graag 
gezien. Deze uitkomsten en meer moeten het voor de gemeente en 
fietsenwinkel mogelijk maken om in de toekomst gezamenlijk 
overeenstemming te bereiken over de locatie. Op die manier kan een 
fietsenwinkel voor zichzelf de juiste keuze maken om de gedragingen van 
de markt het hoofd te bieden.  
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1. Inleiding 
Sinds het begin van de 20e eeuw hebben vele wetenschappers zich gericht 
op het ontwikkelen van locatie theorieën. De kern van deze theorieën is 
het minimaliseren van de transportkosten door te zoeken naar een goede 
locatie. Von Thünen deed dit door te kijken naar de ligging van de grond 
ten opzichte van de afzetmarkt (Lambooy, 1980, p. 59-62). Met een formule 
kon worden uitgerekend op welke locatie de winst maximaal was, 
rekening houdende met de transportkosten, de zogenaamde economic 
rent(Krugman, 1998). Weber baseerde zijn theorie op die van Von Thünen 
en keek naar industriële ondernemingen en de standortfaktoren die een 
locatie had (van der Ree, 2000, p. 6-7 ). Veel wetenschappers ontwikkelden 
vele locatie theorieën die hierop zijn gebaseerd, waarvan de centrale 
plaatsentheorie van Christaller waarschijnlijk het bekendste voorbeeld is. 
Deze theorie die op basis van de drempelwaarde kijkt waar een 
voorziening bestaansrecht heeft, is door veel onderzoekers verder 
verdiept en aangepast aan de tijd (Lambooy, 1980, p. 117-119). Van deze 
bijgeschaafde versies van de centrale plaatsen theorie wordt anno 2011 
nog steeds het belang gezien. De versie van Berry en Garisson, welke zij 
de instra-stedelijke verzorgingsstructuur noemen wordt in dit onderzoek 
gebruikt. Als gevolg van de ontwikkelingen in de industrie en technologie, 
werden mensen mobieler, veranderde ook de invalshoek voor de locatie 
theorieën. Het accent ligt niet meer op minimalisatie van de 
transportkosten, want we kunnen ons steeds sneller en over grotere 
afstanden verplaatsen (Boelens, 2009, p. 27-29). Andere factoren spelen nu 
steeds meer een rol, zeker voor het onderwerp van dit onderzoek dat zich 
richt op de detailhandel en in het bijzonder de fietsenwinkel. 
 
Tegenwoordig ligt het accent op een veelvoud van factoren die veelal 
gedreven worden door de grillen van de consument, wanneer er gekeken 
wordt naar de vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn voor de 
detailhandel. Gekeken naar de detailhandel, valt het op dat hier de laatste 
decennia vele mutaties hebben plaatsgevonden onder invloed van de 

overheid (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 9-11). Beleid is 
veranderd en de opkomst van winkels op perifere locaties is een bekend 
fenomeen (hierover meer in hoofdstuk 6, p. 44). Onder invloed van dit beleid 
en de dynamische markt ligt hier een vraagstuk voor de fietsenwinkels, 
want wat in onder de huidige omstandigheden een goede locatie of 
manier om een locatie te vinden?  
 
Vele wetenschappers hebben zich bezig gehouden met het ontwikkelen 
van locatie theorieën voor de detailhandel. Deze theorieën zijn gebaseerd 
op het werk van Von Thünen en Weber die de basis hebben gelegd. De 
ruimtelijke interactie theorie van Reilly is één van de toonaangevende 
theorieën die in dit onderzoek zullen worden gebruikt. Reilly stelt dat de 
consument in zekere zin bepaalt waar gewinkeld wordt. Hierbij wordt er 
een relatie gelegd tussen de afstand tot een winkel, het 
verkoopvloeroppervlak en het assortiment (Bolt, 2003, p. 58. Volgens de 
theorie zullen inwoners die in een kleinere woonkern wonen, eerder 
geneigd zijn om een grotere afstand af te leggen naar een grotere winkel 
of winkelgebied (Babin et al., 1994, p. 166-170). Hierop kunnen winkels 
inspelen door hun assortiment uit te breiden. Nelson, hoewel zijn theorie 
niet volledig toepasbaar is, voegt hieraan toe dat de consument graag wil 
kunnen vergelijken en daarom winkels verkiest die zich in de buurt van 
andere winkels bevinden (Bolt, 2003, p. 23-24). Naast deze theorieën die de 
locatie bekijken vanuit het oogpunt van de consument zijn er theorieën 
zoals die van Myrdal en Alonso die kijken vanuit de detaillist. Zo gaat 
Myrdal ervan uit dat detaillisten zich in elkaars nabijheid dienen te 
vestigen om ze te kunnen profiteren van schaalvoordelen. Die 
schaalvoordelen bestaan uit de toename van kennis en innovatie, maar 
vooral ook door een grotere hoeveelheid passanten (Knaap, 1998, p. 3-7). 
Door clustering van winkels zijn deze gebieden populair onder de 
consument die er een grotere afstand voor wil overbruggen zoals ook 
Reilly stelt. Op die manier kunnen winkellocaties worden ingedeeld in 
A/B/C niveau, waarbij de A locatie de meest gewilde is, maar vaak ook de 
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duurste locatie (Shen et al., 2006, p. 171-173). Alonso stelt in de bid rent 
theorie dat naarmate een locatie gewild is de (huur)prijs toeneemt als 
gevolg van de vraagzijde. Het is daarom niet voor iedere detaillist mogelijk 
om de meest optimale locatie te verkrijgen. Er wordt gesproken over de 
meest optimale locatie omdat volledige rationaliteit niet bestaat en de 
detaillist op basis van de beschikbare kennis, informatie en persoonlijke 
voorkeuren een locatie voor ogen heeft(Simon, 1961, p. 24-25). Op basis 
van deze informatie, kennis en persoonlijke voorkeur zal de detaillist 
moeten kiezen uit mogelijke locaties (Ben-Akiva & Lerman, 1985). Die 
alternatieven kunnen gewaardeerd worden door scores toe te kennen 
aan kenmerken van de locatie en die te wegen (England, 2000, p. 114-118). 
Op die manier zou het voor iedere detaillist mogelijk moeten zijn om een 
goede locatie te vinden.   
 
1.1  Probleemstelling & Aanleiding 
De fietsenbranche zal de komende tijd grote veranderingen ondergaan en 
zich transformeren in de richting van de huidige detailhandel. Men is van 
mening dat deze branche minstens tien jaar achterloopt op de rest van de 
detailhandel (Raivereniging, 2010).  
Uit onderzoek van de Bovag (Raivereniging, 2010) en verschillende 
consultantsbureaus (Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006) 
wordt duidelijk dat de consument steeds meer eisen stelt aan een winkel. 
Met betrekking tot de fietsenwinkel eisen ze dat er een groot assortiment 
wordt aangeboden, waarbij een zeer goede presentatie wordt gevraagd. 
Die presentatie houdt onder andere in dat er merkruimten dienen te 
worden ingericht. Dit vraagt veel ruimte en die ruimte is iets wat veel 
fietsenwinkels op dit moment niet hebben (Meijer & van der Ham 
Management Consultants, 2006, p. 24-26). Daarnaast speelt op dit moment in 
deze branche dat webwinkels terrein winnen en enkele buitenlandse 
ondernemers zich op de Nederlandse markt richten. Deze nieuwe 
concurrenten bieden scherpere prijzen en vaak een groter assortiment. 
Het is aan de klassieke fietsenwinkel om het netto verschil in prijzen 

beperkt te houden, door mee te gaan in prijsdalingen. Als gevolg daarvan 
moeten deze winkels meer verkopen om dezelfde winst te behalen 
waardoor er volgens de Bovag slechts ruimte is voor 650 winkels in plaats 
van de huidige bijna 1500 (Meijer & van der Ham Management Consultants, 
2006, p. 30-33). Om kosten te besparen wordt gedacht aan locaties die 
minder vaste lasten met zich meebrengen zoals perifere locaties die 
bereikbaar zijn en parkeerplaatsen voor de deur hebben. Op die manier 
kan de klant tegemoet worden gekomen met betrekking tot de 
laagdrempeligheid (Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 
30-33). 
Deze twee trends in de fietsenbranche zijn de aanleiding voor dit 
onderzoek. Om de wensen van de consument te kunnen blijven vervullen 
zal er ruimte gevonden moeten worden. Dit kan door herinrichting van 
winkels, mits ze genoeg m² verkoopvloeroppervlak hebben. In veel 
gevallen zal er gekeken moeten worden naar een uitbreiding op de 
bestaande locatie of een volledig nieuwe locatie. Bij uitbreiding spelen 
verschillende factoren een rol, want zoals vanzelfsprekend is, moet er 
ruimte beschikbaar zijn om uit te kunnen breiden en daarnaast zijn er 
beperkingen die door de gemeente worden gesteld middels 
bestemmingsplannen en andere nota’s. In het geval van een nieuwe 
locatie, zal er geïnvesteerd moeten worden en het is goed mogelijk dat dit 
geld ontbreekt. Daarnaast is de keuze voor een nieuwe locatie met deze 
trends in het achterhoofd niet gemakkelijk gemaakt. Het zou mogelijk 
moeten zijn om een keuze te maken met behulp van locatie theorieën, 
maar de praktijk laat zien dat dit voor veel detaillisten moeilijk is. De 
branche staat dus voor een aantal cruciale (locatie)keuzes. 
Met betrekking tot die keuzes wordt het probleem dan wel de invalshoek 
van dit onderzoek blootgelegd. Men zal onderzoek moeten doen naar 
“nieuwe” locaties en de vraag is welke locatiefactoren en theorieën 
hierbij een rol spelen. Er zal niet alleen gekeken worden naar toekomstige 
locaties, maar ook naar de locatiekeuzes die in het verleden zijn gemaakt. 
Daarbij wordt gekeken in hoeverre er verschillen zijn waar te nemen 
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tussen de factoren die in hun onderzoek destijds naar voren kwamen als 
belangrijk en de daadwerkelijke factoren die een rol hebben gespeeld bij 
de uiteindelijke keuze.  
Omdat bij locatievraagstukken de overheid dominant aanwezig is middels 
bestemmingsplannen, als grondbedrijf etc. wordt er ook gekeken naar de 
rol van de overheid/gemeente (Spit p. 50-51).Wat is de functie die de 
gemeente bekleedt en hoe zou die rol kunnen zijn volgens de detaillisten 
binnen de fietsenbranche? Willen detaillisten een gemeente die het 
initiatief neemt, meegaand is bij het zoeken naar een nieuwe locatie of 
stellen ze andere zaken op prijs? Dit en meer zal in dit onderzoek worden 
onderzocht naar aanleiding van het probleem in de fietsenbranche, dat 
voortkomt uit de rapporten van de Bovag en consultants (Meijer & van der 
Ham Management Consultants, 2006). Om een antwoord te kunnen geven op 
het probleem is er een centrale vraag opgesteld. De centrale vraag van dit 
onderzoek luidt: 
 
“Op basis van welke vestigingsplaatsfactoren baseren fietsenwinkels hun 
locatiekeuze en hoe kunnen gemeenten deze locatie-eisen van 
fietsenwinkels faciliteren in beleid?” 
 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, wordt er gebruikgemaakt 
van onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen sluiten aan bij de centrale 
vraag en gaan dieper in op de begrippen en onderwerpen, namelijk 
vestigingsplaatsfactoren, locatiekeuze en de rol van de gemeente bij de 
vestiging van detaillisten.  
 
1.2    Maatschappelijk belang 
Het is van belang dat onderzoek een maatschappelijk belang dient. Door 
een maatschappelijk belang te dienen is het interessant voor 
verschillenden partijen in de maatschappij en is het mogelijk dat de 
uitkomsten van het onderzoek breed worden gedragen. Het probleem 
dan wel de uitdaging(en) waarmee de fietsenbranche de komende jaren 

te maken krijgt, heeft zijn doorwerking op de maatschappij. Nu is deze 
veronderstelling erg radicaal, maar het zoeken naar nieuwe locaties voor 
fietsenwinkels en het verdwijnen van een groot aantal fietsenwinkels 
zorgt ervoor dat de spreiding van fietsenwinkels niet perfect zal zijn. 
Wanneer de markt haar gang mag gaan zullen er gaten ontstaan met als 
gevolg in sommige gebieden geen fietsenwinkel is of de afstand tot een 
fietsenwinkel erg groot is. Dit terwijl de overheid ernaar streeft dat 
voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen, zoals duidelijk wordt 
gemaakt in hoofdstuk 6 (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 9-11). 
Voor het kopen van een fiets zal dit geen problemen opleveren aangezien 
de consument in een dergelijk geval verder zal willen reizen zoals Nelson 
aangeeft (Bolt, 2003, p. 23-24). Echter voor reparaties en 
onderdelen/accessoires zijn veel mensen aangewezen op de technische 
kennis van de fietsmonteur. Het is voor de consument daarom wenselijk 
een fietsenwinkel in de omgeving te hebben.  
Omdat fietsenwinkels op zoek zullen gaan naar een nieuwe locatie zullen 
ze zich richten op verschillende locatiefactoren die zij van belang achten. 
Door inzicht te krijgen in de locatiefactoren en theorieën die worden 
gebruikt bij het vinden van een nieuwe locatie wordt duidelijk welke 
locaties voldoen aan de eisen van dit type detaillist. Daarbij wordt ook 
duidelijk wat de geambieerde locaties zijn voor een fietsenwinkel. Hierbij 
komt ook de rol van de overheid naar voren, aangezien het de overheid is 
die ernaar streeft dat voorzieningen toegankelijk zijn voor alle bewoners. 
Wanneer in een stad de enige fietsenwinkel verhuist naar een perifere 
locatie buiten de stad, zal de gemeente zeer waarschijnlijk op zoek gaan 
naar een alternatieve locatie die dichter bij het verzorgingsgebied ligt. Het 
is niet ondenkelijk dat de gemeente dan een stimulerende rol in zal 
nemen en wellicht in haar structuurvisie detailhandel/fietsenwinkel, 
ruimte hebben ingepland voor een fietsenwinkel.   
Aan de andere kant wordt door dit onderzoek ook in kaart gebracht wat 
de rol van de gemeente kan zijn en welke rol de fietsenbranche van de 
gemeente verwacht. Het verband tussen de detailhandel en het 
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ruimtelijke beleid van de gemeente is namelijk onderbelicht. Tevens is 
niet geheel duidelijk hoe de detailhandel het ruimtelijk beleid van de 
gemeente evalueert. Door inzicht te krijgen in de wensen van de 
fietsenwinkel met betrekking tot de gemeente, kan haar beleid hierop 
worden aangepast en kan de gemeente een proactieve rol spelen in de 
samenwerking met de detaillisten. Op die manier wordt het vinden van 
een optimale locatie voor deze detaillisten in de toekomst gemakkelijker, 
want waar veel detaillisten de gemeente nu zien als actor die tegenwerkt, 
kan nu een prettige samenwerking ontstaan. Daarnaast kunnen de 
uitkomsten van dit deel van het onderzoek ook goede input zijn voor 
detaillisten uit andere branches.  
 
1.3    Wetenschappelijk belang 
Met dit onderzoek en de uitkomsten daarvan wordt geprobeerd een 
bijdrage te leveren aan het debat over de locatie van detailhandel en de 
rol die de overheid daarin mag en kan spelen.  
In de wetenschap is veel geschreven over locatietheorieën waarvan de 
theorieën van Von Thünen (der isolierte Staat) en Weber gezien kunnen 
worden als de basis. Deze klassieke locatietheorieën hielden zich 
voornamelijk bezig met het vinden van de beste locatie voor een 
onderneming op basis van de transportkosten en afstand tot de 
afzetmarkt producten (Lambooy, 1980, p. 59-62 &Rutger, 2009, p. 7).   Dit is, 
wanneer het wordt vergeleken met de factoren die nu een rol spelen, een 
versimpeling van de realiteit. In de loop der jaren is er voortgeborduurd 
op het werk van Von Thünen en Weber met als bekendste werk de 
theorie van Christaller, die nog steeds wordt gebruikt met enkele 
hedendaagse aanpassingen  (van der Ree, 2000, p. 3-4). Anno 2011 worden 
er voortdurend locatietheorieën ontwikkeld en verbeterd om beter van 
toepassing te zijn op de dynamische markt en economie. De verschillende 
theorieën lenen zich niet allemaal voor gebruik op ieder schaalniveau, 
daarom zijn er ook theorieën die specifiek bedoeld zijn voor de 
detailhandel. Ook hier komt de theorie van Christaller terug in een 

verbeterde versie door Berry en Garrison, maar de theorieën van Reilly, 
Alonso en Myrdal zijn voor de detailhandel en in het bijzonder de 
fietsenbranche beter toepasbaar. De indeling op basis van A t/m C locatie 
is ook een theorie die veel voorkomt en wellicht bekend is, door te kijken 
naar het aantal passanten op een specifieke locatie (Shen et al., 2006, p. 
171-173). Alle deze theorieën hebben een verschillende kijk op de 
detailhandel en daaruit moet blijken of ze toepasbaar zijn voor de 
fietsenbranche en in welke mate, dit zal in de hoofdstukken 3 en 4 
worden behandeld evenals in het empirische onderzoek.  
De wetenschappelijke relevantie ligt in dit vraagstuk, namelijk het 
verkrijgen van inzichten in de bruikbaarheid van locatietheorieën die 
bedoeld zijn voor de detailhandel als geheel, op een specifieke branche 
namelijk de fietsenbranche. Veel onderzoek naar locatiefactoren, ook wel 
vestigingsplaatsfactoren genoemd is erg theoretisch en staat niet in 
verband met de praktijk. In dit onderzoek wordt getracht om dit verband 
te leggen. Dit wordt gedaan door te kijken naar de theorie en de (delen) 
daarvan die relevant en toepasbaar zijn voor de fietsenbranche.  
Ten tweede wordt er ook gekeken in hoeverre die theorie daadwerkelijk 
in de praktijk wordt gebruikt en welke waarde eraan wordt gegeven. De 
waarde die eraan wordt gegeven komt terug door empirisch onderzoek te 
doen naar de locatiefactoren die detaillisten in de fietsenbranche van 
belang achten voor de locatiekeuze en hun daadwerkelijke locatiekeuze.  
Tot slot zal dit onderzoek het eerste wetenschappelijke onderzoek zijn dat 
zich specifiek richt op de fietsenbranche, locatietheorieën en de rol van 
de overheid. De fietsenbranche is een schaalniveau lager dan de 
detailhandel, waar divers onderzoek naar is gedaan. Door de huidige 
situatie in deze branche en de problematiek die daaruit voortvloeit, is dit 
wetenschappelijke onderzoek een hulpmiddel om deze problemen het 
hoofd te bieden. Aan de hand van een groot empirisch onderzoek wordt 
duidelijk welke factoren daadwerkelijk van belang zijn, wat de wensen van 
de detaillist zijn met betrekking tot de gemeente en hoe hierop kan 
worden geanticipeerd bij het vinden van de meest optimale locatie. Met 
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het onderzoek kunnen detaillisten/consultants hun locatiekeuze(s) 
onderbouwen met wetenschappelijke theorieën die gestaafd zijn aan de 
praktijk.   
 
1.4    Doelstelling en Onderzoeksvragen 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de 
vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn voor fietsenwinkels met 
betrekking tot hun locatie(keuze). Hierin wordt gekeken naar het 
eventuele vooronderzoek dat een ondernemer van een fietsenwinkel 
doet of heeft gedaan voordat er wordt gekozen voor een specifieke 
locatie. Aan dat hand van dat vooronderzoek bepaalt de ondernemer 
welke factoren van belang zijn voor de locatie van de fietsenwinkel. Het is 
echter de vraag of de uitkomsten van dat vooronderzoek volledig worden 
overgenomen, wanneer men over gaat tot het daadwerkelijk 
kopen/huren van een locatie. Er wordt dan gekeken of de factoren 
waarmee volgens het vooronderzoek van de ondernemer rekening mee 
moest worden gehouden, ook terug komen in de uiteindelijke keuze voor 
een specifieke locatie. Wellicht speelden andere factoren zoals 
persoonlijke voorkeur(en) hierbij een belangrijke rol. Eén van de 
doelstellingen van dit onderzoek is dan ook het in kaart brengen van 
factoren die een rol spelen bij de locatiekeuze voor een fietsenwinkel. 
Een andere doelstelling is  om inzicht te krijgen in de rol van de overheid, 
met overheid wordt in dit onderzoek de gemeente bedoeld omdat deze 
het dichts bij de detaillist staat zoals in hoofdstuk 6 over beleid staat 
beschreven. Er wordt gekeken wat de huidige rol van de overheid is en of 
die rol anders moet zijn. Daarbij zal worden gekeken naar de wensen van 
fietsenwinkels met betrekking tot de rol van de overheid. In dat 
perspectief wordt middels dit onderzoek duidelijk wat detaillisten als 
wenselijk locatiebeleid van de gemeente beschouwen en hoe dit beleid 
kan worden vastgelegd. 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden en om aan de 
doelstelling(en) van dit onderzoek te voldoen zijn er vooraf een aantal 

onderzoeksvragen gesteld. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar 
theorie met betrekking tot locatiebeslissingen/factoren en een onderzoek 
naar de rol van de overheid en beleid dat wordt uitgevoerd. De eerste 
twee onderzoeksvragen zijn gericht op de vestigingsplaatsfactoren die 
een rol spelen en de laatste onderzoeksvraag gaat over de rol van de 
overheid. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 

§ Welke factoren spelen een belangrijke rol met betrekking tot de 
locatiekeuze? 
In dit hoofdstuk wordt gekeken welke factoren van belang 
worden geacht door de detaillist, wanneer men zoekt naar een 
nieuwe locatie of de huidige locatie waardeert. Van belang in dit 
hoofdstuk is dat het gaat om factoren die men noemt als zijnde 
belangrijk en waarmee zij zichzelf kunnen identificeren. Deze 
factoren kunnen van verschillende aard zijn. 

§ Welke locatiekeuzes zijn daadwerkelijk gemaakt door detaillisten? 
In tegenstelling tot de vorige vraag gaat het hier om de in het 
verleden gemaakte keuzes. Duidelijk wordt nu welke factoren 
belangrijk worden geacht en die ook daadwerkelijk terugkomen in 
het besluit voor een bepaalde locatie. In het geval van verschillen 
met het vorige hoofdstuk wordt onderzocht waar die verschillen 
vandaan komen.  

§ Hoe evalueren fietsenwinkels de rol van de gemeente met 
betrekking tot de locatie en hoe kunnen de locatiewensen van  
fietsenwinkels worden vastgelegd in beleid?  
Deze laatste vraag maakt duidelijk wat de wensen zijn van 
detaillisten met betrekking tot hun locatie en de rol van de 
gemeente daarin. Er zal worden ingegaan op de rol die zij 
verwachten van de gemeente en tevens wordt geëvalueerd hoe 
de rol op dit moment wordt gewaardeerd. Het antwoord op deze 
vraag moet ertoe leiden dat in de toekomst een betere 
samenwerking tussen beide partijen mogelijk is.  
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1.5    Onderzoeksaanpak en conceptueel model 
Om een goed antwoord te kunnen geven op de centrale vraag zal er 
gebruik worden gemaakt van twee onderzoeksvormen. Een groot 
kwantitatief onderzoek is de basis van dit onderzoek. Er zal een enquête 
worden verspreidt onder alle fietsenwinkels. In totaal zijn er ongeveer 
1500 fietsenwinkels in Nederland dus zal er gebruik worden gemaakt van 
een elektronische enquête die laagdrempelig is en weinig tijd in beslag 
neemt om veel respons te krijgen. Daarnaast zullen er ook winkels in de 
omgeving van mijn woonplaats en winkels die ik op reis toevallig 
tegenkom, direct worden benaderd om een enquête in te vullen. Om 
dubbele enquêtes te voorkomen zal ook de postcode worden toegevoegd 
zodat één daarvan weg gefilterd kan worden. De enquête zal bestaan uit 
vier delen: 

§ Algemene gegevens van de winkel 
§ Vragen over locatietheorieën en de wenselijkheid van bepaalde 

locatiefactoren  
§ Vragen over de daadwerkelijke locatietheorieën/locatiefactoren 

die een rol hebben gespeeld bij het besluit voor de huidige locatie 
of toekomstige locatie 

§ Vragen over de rol van de overheid 
Door de gegevens in SPSS te zetten zullen verschillende verbanden 
kunnen worden gelegd en kan inzicht worden gegeven in de verzamelde 
gegevens.  
Naast het kwantitatieve onderzoek zal er ook een kwalitatief deel volgen 
om dieper in te kunnen gaan op het kwantitatieve onderzoek. Hiervoor 
zullen interviews worden gebruikt met gekozen fietswinkels, gemeenten 
en toonaangevende personen in de fietsenbranche. Dit zullen winkels in 
de relatieve omgeving van mijn woonplaats zijn die verhuisplannen 
hebben of recentelijk zijn verhuisd. De reden voor de omgeving van mijn 
woonplaats is genomen in verband met de toegankelijkheid.  
Om ook de gemeenten een stempel te kunnen laten drukken op het 
onderzoek worden er interviews afgenomen bij de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en enkele onderzoekers die gespecialiseerd zijn 
in het ruimtelijke beleid van de gemeente voor de detailhandel. Door de 
bundeling van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens zal dit 
onderzoek een goed antwoord kunnen geven op de centrale vraag.   
 
Figuur 1.1 is een weergave van het conceptueel model. Het conceptueel 
model geeft een hypothetisch beeld van de verbanden tussen de 
verschillende locatietheorieën, de locatiekeuze van een fietsenwinkel en 
de invloed van de overheid en persoonlijke voorkeuren daarop. Hierbij 
moet worden gesteld dat deze verbanden gelegd zijn voordat het 
empirische onderzoek is uitgevoerd. Het is daarom goed mogelijk dat dit 
conceptueel model na het lezen van de conclusie in hoofdstuk 11 niet 
meer van toepassing is.  
De fietsenwinkel waar dit onderzoek om draait staat links onderin. Deze 
winkel wordt beïnvloedt door drie latente variabelen. Deze variabelen zijn 
de persoonlijke voorkeuren van de detaillist, bounded rationality en de 
beschikbare kennis van de detaillist. De fietswinkel op haar beurt heeft 
uiteindelijk invloed op de meest optimale locatie die wordt gekozen. De 
meest optimale locatie wordt beïnvloedt door de verschillende 
locatietheorieën die in de komende twee theoretische kaders worden 
beschreven. De locatietheorieën worden in het conceptueel model 
weergegeven middels steekwoorden in het grote vak rechts. Tussen 
sommige locatietheorieën is volgens de theorie een verband en dit is dan 
ook aangegeven met peilen. Verder onderzoek in deze scriptie kan 
eventuele nieuwe verbanden of schijnverbanden aan het licht brengen.  
 
De drie eerder genoemde latente variabelen die onderaan in het 
conceptueel model staan hebben hun doorwerking op de verschillende 
locatiefactoren (blauwe deel). Tevens heeft de gemeente invloed op de 
locatiefactoren (gele deel). Het gestreepte deel bevat locatiefactoren die 
zowel door de latente variabelen worden beïnvloedt als door de 
gemeente middels haar beleid. . De gemeente heeft door middel van haar 
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beleid directe invloed op een aantal locatietheorieën. Uiteindelijk heeft 
de gemeente evenals de fietsenwinkel invloed op de meest optimale 
locatie zoals duidelijk wordt door dit causaal verband aan de linkerzijde 
van het conceptueel model.  
 
1.6  Structuur 
Het onderzoek gaat van start met een hoofdstuk waarin de 
fietsenbranche wordt toegelicht en duidelijk wordt gemaakt hoe deze 
branche is te typeren. De volgende twee hoofdstukken zijn theoretische 
kaders, waarvan het eerste kader gericht is op de algemene 
locatietheorieën en stromingen die de basis zijn voor het volgende 
hoofdstuk. In het tweede theoretische hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de locatietheorieën die van toepassing zijn op de detailhandel. Na dit 
theoretisch kader over locatietheorieën zal er een hoofdstuk volgen over 
onderzoek dat al is gedaan naar locaties en de fietsenbranche om te laten 
volgen door een hoofdstuk dat in het teken staat van de rol van de 
overheid. Met de rol van de overheid wordt de gemeente bedoeld 
(decentraal wat kan). Na dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen de 
verdere invulling en volgorde zijn voor dit onderzoek om uiteindelijk in de 
conclusie, antwoord te kunnen geven op de centrale vraag. 
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Figuur 1.1: Conceptueel Model  
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2. Typering van de fietsenbranche 
 
Dit onderzoek richt zich op de locatiekeuze van detaillisten in de 
fietsenbranche, de zogenaamde fietsenwinkels. Hoe ziet deze branche 
eruit en wat mag er worden verwacht van een fietsenwinkel? Welke 
trends en bedreigingen spelen er op dit moment? Op die vragen wordt in 
dit hoofdstuk een antwoord gegeven.  
Een fietsenwinkel is bijna in ieder dorp of stad te vinden, afhankelijk van 
de grootte van de populatie vaak meer dan één winkel. Deze winkels 
richten zich op de verkoop van voornamelijk fietsen, waarbij er diverse 
soorten fietsen onderscheiden kunnen worden. Naast de verkoop van 
fietsen richten de meeste winkels zich ook op de verkoop van onderdelen 
en accessoires die gerelateerd zijn aan de fiets. Ook fietskleding en 
regenpakken vallen hieronder, naast de alom bekende banden, zadels, 
verlichting etc. waar veel omzet uit wordt behaald. Tevens wordt er veel 
omzet behaald uit de reparatie en het onderhoud van tweewielers. Deze 
winkels kunnen verschillende rechtsvormen hebben zoals een 
eenmanszaak, maar ook BV’s komen veelvuldig voor of franchisebedrijven 
zoals sommige winkels van Profile, Biketotaal of Fietswereld.  
Een fietsenwinkel valt onder het MKB (midden en kleinbedrijf) omdat er 
geen winkels zijn met meer dan 100 werkzame personen. De meeste 
fietsenwinkels vallen zelfs onder het kleinbedrijf omdat er weinig winkels 
zijn met meer dan 10 werkzame personen (Nooteboom, 1986). Het zijn dus 
relatief kleine bedrijven, maar bedrijven die veel voorkomen in Nederland 
aangezien er ongeveer 1500 “echte” fietsenwinkels zijn. Er wordt 
gesproken van  “echte” fietsenwinkels, omdat er in de branche sprake is 
van branchevervaging (Nijssen et al., 1987, p. 127-128). Bouwmarkten, 
supermarkten en warenhuizen zien de fiets als een aantrekkelijk product 
omdat de lifestyle fiets erg trendgevoelig en populair is. Hierbij kijkt de 
consument niet naar de kwaliteit van het product, maar naar de 
uitstraling (Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 23). Deze 
winkels hebben hun assortiment met de verkoop van de fiets verbreed.  

Deze trend heeft ervoor gezorgd dat momenteel 73% van de fietsen bij de 
vakhandel wordt gekocht, 27 procent wordt branchevreemd gekocht 
(Raivereniging, 2010). Dit is op dit moment één van de grootste 
bedreigingen voor de fietsenbranche, omdat sommige consumenten zich 
afvragen waarom ze een duurdere fiets bij de fietsenwinkel moeten 
kopen als er bij de bouwmarkt een veel voordeligere fiets te koop is. Dit 
heeft voor een omzetdaling van 3% gezorgd bij de vakhandel in 2010 
(Raivereniging, 2010). Ondanks die bedreiging zijn er nog 1.186.000 nieuwe 
fietsen verkocht in 2011, minder dan de voorgaande jaren want ook de 
fietsenbranche heeft last van de economische crisis.  
 
Een positieve trend in de branche is de opkomst van de E-bike, de 
elektrische fiets. Veel winkels hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van 
de groei van de populariteit van de E-bike. Deze populariteit heeft 
gezorgd voor een omzetstijging in de branche ondanks een afnemend 
aantal fietsen dat werd verkocht. Echter zijn er ook bedrijven die deze slag 
hebben gemist omdat de financiële middelen ontbraken om deze relatief 
dure fietsen in te kopen. Ook de kennis die nodig is voor het onderhoud 
en reparatie is kostbaar. Deze winkels hebben een slechte fietscollectie 
omdat ze geen totaalpakket kunnen bieden aan de consument en lopen 
als gevolg hiervan veel omzet mis. Het zullen met name deze winkels zijn 
die het in de toekomst moeilijk krijgen in de strijd tegen de 
internetaankopen (Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 
15-17). 
De consument zal in de toekomst steeds meer gebruik maken van 
internet. Internet zal worden gebruikt om te oriënteren, maar tevens voor 
de definitieve aanschaf van fietsen en accessoires. Ondanks de 
populariteit van internet zal volgens het onderzoek een grote groep de 
voorkeur blijven geven aan de vakwinkel voor de aanschaf van een fiets. 
Echter is het voor de fietsenwinkels van belang dat ze de concurrentie aan 
gaan met de internetwinkels. De manier waarop dit kan worden bereikt is 
een verlaging van de prijzen, echter zorgt dit er direct voor dat ook de 
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marges voor de detaillist naar beneden gaan. Om dit op te vangen is het 
van belang dat er schaalvoordelen in de inkoop worden behaald om de 
marge op peil te kunnen houden (Meijer & van der Ham Management 
Consultants, 2006, p. 7-8). 
Voor onderdelen en accessoires zal de consument in toenemende mate 
kiezen voor een internetwinkel omwille van het gemak. Daarnaast is het 
mogelijk om de prijzen te vergelijken, waardoor meestal voor de 
voordeligste deal wordt gekozen (Meijer & van der Ham Management 
Consultants, 2006, p. 20-21). De twee bovengenoemde trends, de 
toenemende mate van branchevervaging en de opkomst van de E-bike, 
hebben veel invloed op de richting waarin de fietsenwinkel zich 
ontwikkelt. Als gevolg hiervan ontstaat het locatievraagstuk voor de 
branche. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt moet er op zoek 
worden gegaan naar een locatie. Figuur 2.1 laat zien welke keuzes met 
betrekking tot de fietsenwinkel kunnen worden gemaakt door de 
detaillist. 
 
Figuur 2.1: Mogelijke keuzes voor de detaillist 

 
Bron: Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 38 

Onderzoek van onder andere de Bovag (brancheorganisatie) 
(Raivereniging, 2010) en consultantsbureaus (Meijer & van der Ham 
Management Consultants, 2006) laten zien dat de toekomst van de 
fietsenwinkel een uitgebreid assortiment is, wanneer ze een grote groep 
consumenten willen bedienen. De consument moet een keuze worden 
geboden waardoor meerdere merken goed gepresenteerd dienen te 
worden. Voor veel winkels betekent dit dat uitbreiding nodig is om aan 
die vraag te kunnen voldoen. Uitbreiding is alleen niet altijd mogelijk op 
de huidige locatie, met als gevolg gezocht dient te worden naar een 
nieuwe locatie.  
 
Figuur 2.2: Een voorbeeld van goede presentatie 

 
Bron: auteur 
 
Op dit moment staan veel fietsenwinkels voor dit dilemma. Breiden ze uit  
op de bestaande locatie of zoeken ze naar een goed bereikbare perifere 
locatie met parkeervoorzieningen en relatief goedkope grond. Echter is 
een verhuizing voor iedere ondernemer een kostbare aangelegenheid 
(Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 24-26). Niet voor alle 
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keuzes die in figuur 2.1 worden weergegeven is een nieuwe locatie nodig. 
Zo zullen de detaillisten die kiezen voor het model van de discounter, 
internet-discounter en onderhoudswinkel niet direct een nieuwe locatie 
nodig hebben. De andere modellen daarentegen vereisen verbouwingen 
en veelal ook uitbreiding of verhuizing naar een andere locatie.  
Dit onderzoek moet bijdragen aan het vereenvoudigen van de keuze van 
de detaillist voor een nieuwe locatie. Het onderzoek zal geen inzicht 
bieden in de keuze voor een specifiek winkelmodel, maar onderzoekt de 
manier waarop keuzes worden gemaakt en laat zien met welke 
kenmerken de detaillist rekening moet houden bij de locatiekeuze. De 
hoofdstukken 3 en 4 waarin locatietheorieën worden uiteengezet laten 
zien welke theorieën van toepassing zijn op de fietsenbranche.  
 
Concluderend, de fietsenbranche staat onder druk. Doordat 27% van de 
verkochte fietsen branchevreemd wordt gekocht en het aantal verkopen 
van internetwinkels toeneemt, zit het in de lijn der verwachting dat 
omzetten zullen dalen. De afgelopen jaren is dit verhuld door de hype 
rondom de E-bike, maar komende jaren zullen de gevolgen steeds 
duidelijker worden.  
Omdat de consument een breder assortiment wil zien, is het voor een 
aantal winkels nodig om uit te breiden of een nieuwe locatie te zoeken. 
Hiermee zijn kosten gemoeid, daarnaast moeten de winstmarges van 
producten omlaag om de concurrentie aan te gaan met de 
internetwinkels. Dit maakt het voor veel fietsenwinkels waarschijnlijk 
moeilijk om een verhuizing te kunnen organiseren tenzij goedkope 
locaties binnen de gemeente beschikbaar zijn voor deze vorm van 
detailhandel. Hier ligt het vraagstuk met betrekking tot ruimtelijk beleid 
en vestigingsplaatsfactoren, waar in de volgende hoofdstukken een 
antwoord op wordt gegeven.  
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3. Algemene locatietheorieën 
 
Het theoretische kader voor deze masterthesis waarin de ruimtelijke 
spreiding van fietsenwinkels centraal staat, richt zich op de theorie met 
betrekking tot locatiekeuze, welke met name voortkomt uit de 
economische geografie. In dat kader zijn er meerdere schaalniveaus te 
onderscheiden, die de raakvlakken met fietsenwinkels/detaillisten 
bepalen. In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op theorie, die zich 
specifiek richt op locatietheorieën en de daaruit voorkomende 
locatiefactoren die van belang zijn. Deze theorieën hebben een brede 
reikwijdte maar zijn erg algemeen, waardoor deze theorieën kort 
samengevat ter sprake zullen komen. Niet alle theorieën zijn in dit 
hoofdstuk terug te vinden, de theorieën die niet direct van toepassing zijn 
op de fietsenbranche kunt u terugvinden in bijlage 1. In hoofdstuk 4 zal 
dieper worden ingegaan op locatietheorieën voor de detailhandel.  
Er zijn ruwweg vier verschillende stromingen te onderscheiden met 
betrekking tot de algemene locatietheorieën (Brouwer et al., 2004). 
Daarnaast neemt ook het belang van de evolutionaire theorie de laatste 
jaren toe, waardoor er in totaal vijf stromingen zijn te onderscheiden 
(Boschma et al., 2002): 

§ Klassieke locatietheorie 
§ Neoklassieke locatietheorie 
§ Behaviorale locatietheorie 
§ Institutionele locatietheorie (bijlage 1) 
§ Evolutionaire locatietheorie (bijlage 1) 

 
3.1  Klassieke locatietheorie 
De bakermat van alle theorie over locaties voor bedrijvigheid en 
economische activiteit is de klassieke vestigingsplaatsleer. De theorieën 
uit deze vestigingsplaatsleer zijn ontwikkeld door niet-geografen, die hun 
theorie(ën) direct vanuit de praktijk bevestigd zagen worden en zo een 
basis legden voor economische geografen die deze theorieën verder 

ontwikkelden, zoals Christaller en Hotelling (Lambooy, 1988, p. 39). De 
theorieën van Von Thünen en Weber kunnen in dit opzicht worden gezien 
als de theorieën waarop werd voortgeborduurd. Het zijn klassieke 
locatietheorieën voor de locatie van bedrijven en economische 
ontwikkeling (Krugman, 1998). 
Centraal in deze klassieke locatietheorieën staat kostenminimalisatie door 
middel van het reduceren van transportkosten. Deze reductie komt veelal 
tot stand door het zoeken naar een locatie die in de buurt ligt van de 
grondstoffen, toeleveranciers en de afzetmarkt. Andere factoren worden 
buiten beschouwing gelaten of als constante gezien. Dit is in de huidige 
maatschappij een “vreemd idee”, echter destijds waren het voornamelijk 
de transportkosten die veel druk uitoefenden op de uiteindelijke winst die 
gemaakt kon worden. Door de vooruitgang van de technologie zijn de 
invloed van tijd en afstand van steeds minder groot belang en kunnen we 
ons steeds sneller over grotere afstand verplaatsen (Boelens, 2009, p. 27-
29).  
 
3.2  Neoklassieke locatietheorie 
De theorieën van Christaller en Hotelling worden gezien als de twee 
belangrijkste theorieën in de neoklassieke leer. Deze theorieën borduren 
verder op de klassieke locatietheorieën. Er zijn vijf belangrijke verschillen 
tussen de klassieke,- en de neoklassieke locatietheorie (Atzema et al., 
2002):  

§ Werking van de markt, de neoklassieke locatietheorie kijkt naar 
de werking van de markt in tegenstelling tot de klassieke theorie.  

§ Meerdere marktvormen, er zijn meer marktvormen dan alleen het 
model van volledige mededinging, concurrentie is mogelijk.  

§ Maximalisering van de opbrengsten en kosten reductie. 
§ Interne schaalvoordelen, wanneer een bedrijf zijn productie 

vergroot nemen de productiekosten per eenheid af.  
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§ Meerdere productiefuncties per product, het is in de neoklassieke 
locatietheorie mogelijk om een product op verschillende 
manieren te produceren met de productiefactoren. 

Gemeenschappelijk hebben de klassieke en neoklassieke locatietheorie, 
dat men het bedrijf als een volledig geïnformeerde eenheid beschouwt, 
die alleen rationele keuzes maakt. Dit wordt ook wel de “economic man” 
genoemd. Dit is een situatie waarin de onderneming beschikt over alle 
informatie die voor het bedrijf van belang is. Daarnaast wordt die 
informatie op een rationele manier benut (Linders et al., 2004, p. 2-4). 
Onderstaand de uitwerking van de twee belangrijkste theorieën binnen 
de neoklassieke stroming.  

 
3.2.1  Theorie van Hotelling 
De theorie van Hotelling, namelijk cumulatieve werfkracht, kijkt op een 
andere manier naar de samenleving dan Christaller. Veel van de 
voorwaarden die Christaller aan de samenleving stelt bij zijn model gaan 
niet op bij de theorie van Hotelling (1929). In de theorie kijkt hij naar het 
gedrag van ondernemers in het geval van een vrije marktsituatie. 
Ondernemers houden rekening met het ruimtelijke gedrag van 
concurrenten, waarbij het kan zijn dat ze reageren en anticiperen op 
elkaars strategieën. In de theorie die Hotelling opstelde ging hij ervan uit 
dat ondernemers beperkte middelen hebben en er sprake was van een 
markt met maar twee ondernemingen, een zogenaamde duopolie (van der 
Ree, 2000, p. 4). De markt wordt volgens de theorie evenredig verdeeld 
over de twee concurrerende bedrijven, waarbij men beiden de helft van 
de markt wil bedienen. De bedrijven zullen zich daarom in de 
beginsituatie precies in het midden van het eigen gebied vestigen. In het 
geval van een bedrijf dat een nieuwe locatie inneemt zal de andere 
ondernemer hier direct op reageren om geen marktaandeel te verliezen 
(Krugman, 1998). Eén van de twee bedrijven zal zich verplaatsen richting de 
grens van de concurrent om zo ook die markt te bedienen met als gevolg 
een groter marktaandeel. Door de reactie van het andere bedrijf zullen 

beide bedrijven zich in de derde stap in het centrum van de markt 
bevinden, zoals in figuur 3.1 is te zien. Dit omdat er klanten 
teruggewonnen dienen te worden (Lambooy, 1988, p. 50-51).   
 
Figuur 3.1: Locatiekeuze volgens Hotelling.  

 
Bron: Auteur & Lambooy, 1988, p. 51 
 
Doordat beide bedrijven zich in het centrum van de afzetmarkt vestigen 
wordt het evenwicht hersteld. Omdat twee bedrijven in dezelfde branche 
zich op dezelfde plek vestigen in deze uitgaanssituatie, kan er worden 
gesproken over ruimtelijke samenklontering. Die samenklontering vindt 
meestal plaats in grotere plaatsen (Weterings et al., 2007 ). In deze theorie 
gaat het dus niet per se om de reductie van kosten, maar juist om het 
verwerven van een goede positie op de markt. Deze laatste klassieke 
locatietheorie sluit in mijn ogen het beste aan bij de huidige 
maatschappij.  
De theorie van Hotelling is een erg goede en bruikbare theorie door de 
versimpeling van de invloed van concurrenten op een locatie.  
Een kritische noot die bij deze theorie moet worden geplaatst is, dat de 
aannames met betrekking tot de markt, niet conform de realiteit zijn en 
dat het principe van de economic man niet bestaat. Ondernemers laten 
zich niet alleen leiden door winstmaximalisatie, hoewel dit altijd een 
belangrijke rol speelt. Hun gedrag bij de locatiekeuze wordt ook sterk 
beïnvloedt door persoonlijke voorkeuren, ervaringen en sociale en 
ruimtelijke relaties. Daarnaast is een volledig geinformeerde persoon in 
de praktijk bijna onmogelijk, waardoor een ondernemer niet alle 
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informatie heeft en daardoor niet volledig rationeel een keuze kan maken 
voor een specifieke locatie (Lambooy, 1980, p. 146-148).  
Daarnaast wordt er voortdurend gesproken over de optimale locatie, 
zodra er voor een locatie is gekozen door middel van één van de 
locatietheorieën. Echter kan dit niet met volledige zekerheid gesteld 
worden. Pas na verloop van tijd wordt duidelijk of de keuze voor een 
specifieke locatie een verstandige is geweest. De marktsituatie kan 
bijvoorbeeld zijn veranderd op een dusdanige wijze, dat de gekozen 
locatie inmiddels niet meer de meest optimale zou zijn. Het is dus moeilijk 
om bij de keuze voor een locatie direct te bepalen dat dit de meest 
optimale is, omdat de markt dynamisch is (Lambooy, 1988, p. 58-59). Tot 
slot wordt er geen aandacht besteedt aan het belang van bereikbaarheid 
(Nieuwenbroek, 2003, p. 7). Wanneer met de kritische noten rekening wordt 
gehouden zijn deze theorieën of verbeteringen daarvan bruikbaar in dit 
onderzoek.  
 
3.3  Behaviorale locatietheorie 
Deze theorie gaat er vanuit dat de economic man niet bestaat en komt 
met het begrip bounded rationality. Dit houdt in dat beslissingen worden 
genomen op basis van een beperkte rationaliteit. Bedrijven en 
ondernemers bedoelen het rationeel, echter hebben ze te maken met 
beperkingen waardoor men niet volledig rationeel is in de besluitvorming 
(Simon, 1961, p. 24-25). Er worden drie soorten rationaliteit onderscheiden. 
Pen (2002) noemt de volgende drie vormen van rationaliteit welke een rol 
spelen (Pen, 2002):  

§ Beperkte rationaliteit, er wordt een rationele locatiekeuze 
gemaakt binnen de grenzen van het aspiratieniveau en het 
inschattingsvermogen van het bedrijf/ondernemer.  

§ Procedurele rationaliteit, het bedrijf of de ondernemer 
vereenvoudigt het locatieprobleem door in stappen te werken 
aan doelen, die bereikt dienen te worden.  

§ Expressieve rationaliteit, niet de omgeving bepaalt direct het 
gedrag van het bedrijf of ondernemer, maar ook andere factoren 
spelen een rol.  

De behaviorale locatietheorie richt zich vooral op de psychologie in plaats 
van de economie en geografie, waardoor sociale relaties, cultuur, imago 
etc. een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke beslissing voor een 
bepaalde locatie (de Pater & van der Wusten, 1996 & Atzema et al., 2002).   
Daarnaast wordt het beeld van een locatie beïnvloed door onder andere 
de ruimtelijke cognitie, mental maps en het regionaal imago. Omdat de 
rationaliteit volgens deze theorie wordt beïnvloed door persoonlijke 
motieven en de bovenstaande beelden, wordt er gekozen voor de meest 
optimale locatie op basis van hetgeen bij het bedrijf of de ondernemer 
bekend is. Een locatiebeslissing is daarom niet optimaal zoals de klassieke- 
en neoklassieke theorieën beweren en waarop veel kritiek is, maar 
suboptimaal (Derksen & van Dongen, 2010, p. 13). 
De besluitvorming die ter grondslag ligt aan de keuze voor een locatie is 
afhankelijk van de persoonlijke factoren en beperkingen. Als gevolg 
daarvan zal het ene bedrijf bij het zien van een in hun ogen mooie locatie 
direct actie ondernemen en zal een ander bedrijf eerst vooronderzoek 
laten doen door een extern bureau (Cohen, 2000, p. 10). Ook de omvang 
van bedrijven kan hierin een rol spelen. Zo zullen grote bedrijven met 
meer dan 250 werknemers vooral rekening houden met het personeel 
wanneer voor een locatie wordt gekozen. 
 
3.3.1  Gedragsmatrix van Pred 
Op basis van de grote lijnen van de behaviorale locatietheorie heeft Pred 
een theorie ontwikkeld waarin de cognitieve vermogens van mensen 
worden gekoppeld aan de beschikbare informatie. Dit noemt hij de 
behaviorale matrix. Pred gaat ervan uit dat een ondernemer niet over alle 
informatie beschikt en het voor hem ook niet mogelijk is om alle 
informatie te verzamelen. Daarnaast wordt eveneens aangenomen dat 
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het optimaal benutten van de informatie die de ondernemer wel heeft, 
problemen oplevert (Lambooy, 1980, p. 157-159). 
In de gedragsmatrix worden de hoeveelheid verzamelde informatie door 
de ondernemer en de bekwaamheid van de ondernemer om die 
informatie te verwerken, tegen elkaar afgewogen. Op basis van deze twee 
zaken wordt bepaald voor welke locatie wordt gekozen. Figuur 3.2  geeft 
de gedragsmatrix weer.  
 
Figuur 3.2: Gedragsmatrix van Pred. 

 
Bron: Adema, 2005 & bewerkt door de auteur 
 
De ideale locatie voor een ondernemer bevindt zich rechtsonder in het 
model, dit is de locatie die gekozen zou worden bij volledige rationaliteit 
en informatie, in het geval van de economic man. Echter is het volgens de 
behaviorale locatietheorie niet mogelijk om in de praktijk de keuzes te 
nemen die de economic man zou nemen (tekort aan informatie en 
rationaliteit). De andere locaties, zijn de locaties die suboptimaal zijn en 
worden gekozen wanneer er sprake is van  minder informatie en minder 
mogelijkheden om de verzamelde informatie juist te interpreteren met 
betrekking tot de locatiekeuze (Adema, 2005, p. 9). In de gedragsmatrix van 
Pred is het mogelijk om van plaats te wisselen, naarmate de tijd 
verandert. Ondernemers en bedrijven leren steeds meer en verschuiven 

dan meer en meer in de richting van een succesvol adapter (Lambooy, 
1980, p. 157-159).  
De gedragsmatrix van Pred laat het belang zien van een goede 
voorbereiding voordat een locatiebeslissing wordt genomen. Bij een 
goede voorbereiding kan er meer informatie worden verzameld en wordt 
die informatie, doordat er meer tijd is, ook beter geïnterpreteerd. 
Hierdoor is de interesse toegenomen voor verschillen in locatiekeuze van 
bedrijven. Er is echter ook kritiek op deze theorie omdat de empirische 
onderbouwing ontbreekt (Pen, 2002). 
 
Het belangrijkste uit de behavioriale locatietheorie is de aanname dat de 
economic man niet bestaat. Volledige rationaliteit bestaat niet, men 
spreekt van bounded rationality. Afhankelijk van de kennis die bedrijven 
of personen hebben, worden beslissingen genomen. Daarnaast is een 
belangrijk punt uit deze theorie dat men ervan uitgaat dat persoonlijke 
motieven direct van invloed zijn op rationaliteit. Hiermee is de theorie 
direct toepasbaar en waarheidsgetrouw. Het model van Pred laat zien hoe 
die bounded rationality in de werkelijkheid voor een keuze voor een 
specifieke locatie zorgt. Afhankelijk van de beschikbare informatie wordt 
uiteindelijk de meest optimale locatie gekozen waarbij de bid rent theorie 
van Alonso een rol speelt (hierover meer in hoofdstuk 4). De bewoording 
van de  meest optimale locatie is goed, omdat de perfecte locatie niet 
bestaat. Een locatie is afhankelijk van de op dat moment beschikbare 
kennis en situatie optimaal, maar kan naarmate de tijd vordert 
veranderen.  
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3.4  Conclusie algemene locatietheorieën 
Hotelling’s neoklassieke theorie is relevant omdat hij er in zijn theorie 
vanuit ging dat ondernemers afhankelijk van de concurrentie op zoek 
gaan naar een locatie waarmee ze een zo groot mogelijk aandeel van de 
markt kunnen bedienen. Het liefst gaat men op zoek naar een locatie 
waarmee ze marktaandeel van de concurrent afpakken. Deze gedachte, 
dan wel theorie komt overeen met de praktijk tegenwoordig. De theorie 
van Hotelling is een theorie die blijvend geldig is, onafhankelijk van de 
omstandigheden op de markt. De enige kanttekening is dat Hotelling 
ervan uit ging dat er sprake was van duopolie, dat is tegenwoordig niet 
meer mogelijk. De gedragsmatrix van Pred laat duidelijk zien dat mensen 
niet volledig rationeel zijn en men afhankelijk van kennis, informatie en 
persoonlijke voorkeuren de meest optimale locatie nastreeft.  
De algemene locatie theorieën hebben de basis gelegd voor de theorieën 
in het volgende hoofdstuk die betrekking hebben op de detailhandel. 
Daarnaast werken ze direct door op deze theorieën waardoor hun invloed 
goed is waar te nemen. Uiteraard is er in het verleden kritiek geuit op de 
verschillende in dit hoofdstuk behandelde theorieën. Zo zijn sommige 
theorieën relatief gedateerd of zijn aannames niet meer van deze tijd. 
Wanneer er rekening wordt gehouden met de onmogelijkheden die aan 

sommige theorieën vastkleven zijn ze bruikbaar in dit onderzoek. In het 
volgende hoofdstuk worden deze algemene locatietheorieën in de 
conclusie en gedurende het hoofdstuk gekoppeld met  de 
locatietheorieën voor de detailhandel.  
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4. Locatietheorieën detailhandel 
 
In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de voor dit onderzoek, 
belangrijkste algemene locatietheorieën. Veel van deze theorieën zijn de 
basis, of het uitgangspunt geweest voor de theorieën die in dit hoofdstuk 
zullen worden behandeld. De locatietheorieën voor de detailhandel staan 
dichter bij de praktijk voor de detailhandel en de fietsenbranche in het 
bijzonder. Deze theorieën worden in dit hoofdstuk behandeld in een 
specifieke volgorde. Allereerst komen de theorieën aan bod die de locatie 
van de detailhandel beredeneren vanuit het perspectief van de 
consument. Deze theorieën worden gevolgd door theorieën die vanuit het 
oogpunt van de detaillist naar een locatie kijken. Tot slot wordt de theorie 
van Alonso behandeld welke de haalbaarheid van een locatie laat zien. Op 
deze manier wordt de locatie van detailhandel vanuit verschillende 
perspectieven belicht en wordt er een totaalbeeld gegeven.  
 
Aan de hand van de locatietheorieën voor de detailhandel die hieronder 
zullen volgen heeft John England een puntenlijst ontwikkeld, waarin aan 
een locatie een score wordt gegeven. John England noemt tien factoren 
die van belang zijn voor iedere locatie. Afhankelijk van de mate waarin de 
locatie voldoet aan die factoren kan een indeling op basis van kwaliteit 
worden gemaakt. De factoren zijn zowel meetbare, objectieve factoren 
als subjectieve factoren die relatief moeilijk zijn te meten. De factoren zijn 
(England, 2000, p. 56-58): 

§ Diversiteit in ruimtegebruik van de locatie, te denken valt aan de 
aanwezigheid van winkels, kantoren, vermaak, huizen etc. 

§ Presentatie van winkels (zowel intern als extern) en de mate 
waarin detaillisten hier veranderingen aan willen/kunnen 
brengen. 

§ Huurprijzen per m². 
§ Het aandeel leegstaande panden.  

§ De commerciële opbrengen op ontroerend goed van niet 
binnenlandse bedrijven (geeft de mate van internationale 
bedrijven/winkelketens aan). 

§ Aantal passanten (voetgangers). 
§ Toegankelijkheid. 
§ Het gedrag van consumenten en hun kijk op het gebied. 
§ Het gevoel van veiligheid in combinatie met feitelijke 

wetsovertredingen. 
§ De staat van de locatie wanneer wordt gekeken naar het milieu 

(denk aan luchtkwaliteit, aanwezigheid van groen etc.). 
Op basis van de kwaliteit die wordt toegedicht aan een locatie, 
bijvoorbeeld het stadscentrum, wordt gezocht naar een passende locatie 
binnen dat stadscentrum. Afhankelijk van de mogelijkheid om een 
bepaalde huursom te betalen, wordt er gekozen voor een A, B of C 
locatie. Echter zijn er binnen die indeling ook verschillen en zal de 
detaillist afhankelijk van wat belangrijk wordt geacht, opnieuw een keuze 
moeten maken. Die keuze staat dichter bij de praktijk dan bij de theorie, 
omdat hier het gevoel ook een belangrijke rol speelt. Om de keuze te 
vergemakkelijken zijn er tabellen, waarin locaties kunnen scoren op  
kenmerken waardoor er een totaalscore uitrolt, zoals figuur 4.1 laat zien 
(England, 2000, p. 114-118). De kenmerken in figuur 4.1 zijn onderverdeeld 
in verschillende categorieën, waardoor het mogelijk is om een bepaalde 
waarde aan een categorie te koppelen. Zo kan er op basis daarvan een 
afgewogen besluit worden genomen met betrekking tot de locatie. Voor 
iedere locatie moet de lijst opnieuw worden ingevuld waardoor scores 
met elkaar kunnen worden vergeleken om tot een keuze te komen 
(England, p. 114-118).  
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Figuur 4.1: Puntenlijst voor een winkellocatie 
Hoofdkenmerk Subkenmerk Score 
Diversiteit 
ruimtegebruik 
 
 
 

- Aantal en bereik van winkels 
- Aanwezigheid financiële en 

professionele dienstverlening 
- Aanwezigheid van kantoren 
- Aanwezigheid van horeca 
- Aanwezigheid van 

uitgaansgelegenheden 
- Aanwezigheid van culturele 

faciliteiten 
- Aanwezigheid van sport en 

ontspanningsfaciliteiten 

 

Kenmerken van de 
winkels 

- Aantal franchise bedrijven 
- Variëteit van speciaalzaken (geen 

winkelketens) 
- De aanwezigheid en kwaliteit van 

een markt 
- De mogelijkheid om dagelijkse 

boodschappen te doen 
- De aanwezigheid van een overdekt 

winkelcentrum 
- Openingstijden van winkels 
- Bewijs van recente investeringen 

van winkels 
- Vraag naar (nieuwe) winkels 
- Aanwezigheid van 

liefdadigheidswinkels 
- Aanwezigheid van discount 

winkels met een lage kwaliteit 

 

Commerciële prestaties  - Huurprijzen 
- Rendement van het 

winkelcentrum/winkels 

 

 
 

 
Voetgangersdensiteit - Grootte van de voetgangersstroom  
Toegankelijkheid - Goede toegankelijkheid voor 

voetgangers 
- Goede toegankelijkheid voor fietsers 
- Kwaliteit van het 

voetgangersdomein 
- Goede toegankelijkheid voor de 

auto 
- Parkeermogelijkheden 
- Kwaliteit van het openbaar vervoer 

(OV) 
- Goede toegankelijkheid met het OV 
- Goede toegankelijkheid voor minder 

validen 

 

Beeld van de klant en 
gedrag 

- Tevredenheid over de 
winkelgelegenheid 

- Zijn er verbeteringen noodzakelijk? 
- Winkelen klanten alleen hier of gaat 

men ook naar andere 
winkelgelegenheden?  

 

Veiligheid en beveiliging - Veiligheidsgevoel 
- Gevoel van veiligheid buiten de 

openingstijden van winkels 
- Camerabeveiliging 

 

Kwaliteit van de 
omgeving 

- Uitstraling van de fysieke omgeving 
- Is het gebied schoon? 
- Kwaliteit van de gebouwen 
- Kwaliteit van de openbare 

ruimte/landschap 
- Aanwezigheid en kwaliteit van 

openbare toiletten 

 

Scores: 1 = zeer slecht / 2 = slecht / 3 = gemiddeld / 4 = goed / 5 = uitstekend 
Bron: England, 2000, p. 115 & vertaald door auteur 
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Een ander hulpmiddel is het schema dat Jones en Simmons beschrijven in 
hun boek. Dit schema geeft per stadsdeel aan welke eisen een detaillist 
zou moeten stellen aan een mogelijke locatie daar. Daarin stellen zij dat 
afhankelijk van de locatie in een stad, er andere factoren spelen die van 
belang zijn. Figuur 4.2 laat dat zien. De enige kanttekening die bij deze 
onderverdeling moet worden gemaakt, is dat de stad is ingedeeld op basis 
van een Amerikaans model. Echter geeft dit goed weer waar detaillisten 
rekening mee dienen te houden bij hun locatiekeuze (Jones & Simmons, 
1990, p. 333-338). 
 
De discrete keuze theorie van McFadden kan helpen bij het kiezen uit 
verschillende alternatieven of het maken van een keuze. De theorie gaat 
ervan uit dat een detaillist kan kiezen uit verschillende van elkaar 
onafhankelijke alternatieven voor een locatie en dat aan die alternatieven 
ook een waarde of nut worden toegekend (Ben-Akiva & Lerman, 1985).  Die 
waarde en nut komen voort uit de karakteristieken van het locatie 
alternatief en uiteindelijk zal het alternatief met het hoogste nut worden 
gekozen door de detaillist. Deze theorie wordt weergegeven in een 
moeilijke wiskundige vergelijking, waarin waarden worden gewogen en 
alle alternatieven een score hebben tussen de 0 en 1. De score die het 
hoogst is, heeft het hoogste nut en zal worden gekozen door de detaillist. 
(Rietveld & Koomen, 2004). Niet alle detaillisten zullen op basis hiervan 
kiezen uit verschillende beschikbare locaties, omdat de wiskundige 
vergelijking en het onderzoek daaraan vooraf moeilijk zelf zijn uit te 
voeren en daardoor relatief kostbaar zijn. Veelal zal op basis van de 
beschikbare kennis en persoonlijke omstandigheden een keuze worden 
gemaakt. De resultaten van dit onderzoek zullen dit in kaart brengen.  
 
 
 
 
 

Figuur 4.2: Eisen per locatie in de stad 
Central City Suburbs 

1. Pedestrian access 
2. Few competitors within one 

Block 
3. Schools and services are not an 

asset in the immediate area 
4. Areas of dense population 
5. Close to crosswalks 
6. Close to subway 

 
 

1. Plaza location 
2. Divided street 
3. Maximum number of curb cuts, 

good car access 
4. Homeside location 
5. Bus stop 
6. Maximum number of parking 

spaces 
7. Area with new development 
8. Maximum vehicular traffic 
9. Few competitors 

Old established strips Urban fringe 
1. Area with new development 
2. Single-family dwellings within 

half mile 
3. Mature family structure 
4. Near schools and business 

generators 
5. Not necessary to have parking 

on site 
6. Not necessary to avoid 

competitors 
7. Maximum vehicular traffic 

1. Free-standing structure 
2. Area with new development 
3. Access to two streets 
4. Maximum population within ¼ 

mile 
5. Near a major intersection 
6. Sales indifferent to high 

concentration of apartments or 
single-family homes 

Non-metropolitan  
1. Free-standing structure of 

neighborhood plaza 
2. Sidewalk, pedestrian traffic 
3. Parking lot 
4. On-street shopping 
5. Near schools or service 

generators 
6. Newly developing areas 
7. Maximum single-family 

dwellings within ½ mile  

 

Bron: Jones & Simmons, 1990, p. 335 
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4.1 Ruimtelijke interactie theorie van Reilly 
Deze theorie bekijkt de locatie van detaillisten vanuit de ogen van de 
consument. Het gaat om de aantrekkingkracht van het winkelgebied op 
de consument, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een viertal 
kenmerken (Bolt, 2003, p. 58): 

§ Het aantal winkelgebieden 
§ De afstand van de winkelgebieden tot woonkernen 
§ De grootte van de woonkernen  
§ De grootte van de winkelgebieden  

Volgens de theorie laat de consument zich bij de keuze voor een 
winkelgebied leiden door de afstand tot verschillende winkelgebieden. 
Deze wordt tegenwoordig gemeten in de daadwerkelijke afstand in plaats 
van de afstand hemelsbreed tussen plaatsen. Daarnaast speelt de grootte 
van een winkelgebied een belangrijke rol, die grootte wordt bemeten in 
vierkante meter verkoopvloeroppervlak. 
Inwoners van een kleine woonkern zijn volgens deze theorie eerder 
bereid om een grotere afstand af te leggen naar een groter winkelgebied, 
dan de inwoners van een grotere woonkern met een relatief groot 
winkelgebied (Babin et al., 1994, p. 166-170). Aan de andere kant kan 
worden gezegd dat wanneer er een grote afstand afgelegd dient te 
worden voor een groter winkelgebied, de bereidheid om hier alle inkopen 
te doen afneemt. Alledaagse artikelen zullen in een dergelijke situatie met 
name worden gekocht in de eigen woonkern, omdat afstand hier een 
kleiner obstakel is.  Koopstromen bewegen zich volgens deze theorie dus 
afhankelijk van de grootte van een winkelgebied, waarbij ook de factor 
omvang van het assortiment van belang is. De ligging ten opzichte van 
andere winkelgebieden heeft daarnaast direct invloed op de richting van 
de koopstromen (Bolt, 2003, p. 48-57). Figuur 4.3 laat de formule van de 
ruimtelijke interactie theorie zien. 
 
 

Als reactie op deze theorie spelen detaillisten in op de aannames van 
Reilly binnen het draagvlak van hun winkels. Winkels in kleinere kernen 
kunnen de koopkracht binnen de eigen gelederen proberen te houden 
door hun assortiment uit te breiden. Enerzijds behouden ze hierdoor 
koopkracht uit hun eigen kern, anderzijds trekken ze vreemde koopkracht 
uit andere kernen aan, omdat ze als winkelgebied aantrekkelijker worden 
met als gevolg, dat consumenten uit andere woonkernen geneigd zijn om 
hier hun inkopen te doen. Het kan ook zijn dat een winkelgebied in een 
kleine kern zeer uitgebreid is, echter worden er dan veelal lage omzetten 
per m² behaald (Babin et al., 1994, p. 166-170). 
Opvallend is dat themacentra, die zich meestal langs de randen van 
steden bevinden, grotendeels vreemde koopkracht aantrekken. Dit is te 
verklaren met de theorie van Myrdal die later in dit hoofdstuk zal volgen. 
Door de clustering van bedrijven in deze centra is er veel aanbod, met als 
gevolg dat de consument, een grote afstand wil overbruggen voor het 
grote aanbod (Bolt, 2003, p. 48-52). In de praktijk spelen er echter ook 
andere kenmerken die invloed hebben op de keuze van de consument 
voor een bepaald winkelgebied. Winkels in kleine winkelgebieden zijn 
veelal dichterbij waardoor hier in ieder geval de dagelijkse boodschappen 
voor een groot deel worden gehaald. Dit zorgt ervoor dat in deze 
winkelgebieden alleen de hoognodige winkels zijn gevestigd. Service staat 
vaak ook hoog in het vaandel in dergelijke gebieden, terwijl de invloed 
van deze centra als ontmoetingsplaats voor sociale contacten niet 
onderschat moet worden. Bij grote winkelgebieden spelen het aanbod 
van winkels en daardoor de enorme keuzemogelijkheden een grote rol 
evenals  de sfeer. 
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Figuur 4.3: Formule van de ruimtelijke interactie theorie 

 
Bron: Schuilenga, 2007, p. 21 
 
Volgens Reilly zijn de factoren, die een rol spelen in de aantrekkingskracht 
van winkelgebieden, in te delen in drie soorten factoren (Bolt, 2003, p. 59-
61): 

§ Macrofactoren, hebben te maken met de locatie van het 
winkelgebied. Hierbij moet worden gedacht aan het 
verzorgingsgebied, inkomensgroepen, diversiteit van de 
bevolking, de locatie van de winkels in het verzorgingsgebied, 
bereikbaarheid en de concurrentie van andere winkelgebieden. 

§ Mesofactoren, hebben te maken met de kenmerken van het 
winkelgebied zelf. Te denken valt er aan de grootte van het 
centrum, soorten en aantal winkels, imago, voorzieningen, 
uitstraling van het centrum, veiligheid, reclame, zichtlijnen en 
parkeervoorzieningen.  

§ Microfactoren, hebben te maken met de kenmerken van de in het 
winkelgebied aanwezige detaillisten/winkels. 

Afhankelijk van de bovengenoemde factoren en de richting van de 
koopstromen wordt volgens Reilly de aantrekkelijkheid van een 
winkelgebied bepaald. 
 
De theorie van Reilly is voor dit onderzoek een perfecte theorie, omdat 
alle aannames toepasbaar en realistisch zijn voor de fietsenbranche. De 
aantrekkelijkheid van het winkelgebied voor de consument bepaalt in 
grote mate de richting van koopstromen. Wanneer een 
winkelgebied/winkel aantrekkelijk is voor een consument zullen zich hier 
veel koopstromen naartoe bewegen. Een consument bepaalt of een 
winkelgebied aantrekkelijk is aan de hand van onder andere de afstand, 
grootte en het assortiment. Winkels kunnen hierop inspelen door zich aan 
de consument aan te passen om zo koopkracht te trekken. Dit is precies 
hetgeen directe invloed heeft op de locatie van een winkel. 
Fietsenwinkels kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een toegankelijke locatie 
waar een groot assortiment mogelijk is. Hierdoor zal de consument eerder 
geneigd zijn om naar bijvoorbeeld een perifere locatie te verplaatsen. 
Mits je aan de wensen van de consument voldoet, kun je je locatie 
volgens deze theorie hierop aanpassen of aantrekkelijk maken door de 
afstand te compenseren met andere factoren. Die andere factoren 
moeten ervoor zorgen dat de consument naar de winkel komt. 
  
4.2 Cumulatieve werfkracht theorie van Nelson 
Deze theorie bekijkt de locatie van winkels en de keuze voor een bepaalde 
winkel vanuit het perspectief van de (toekomstige) consument. De kern 
van de theorie is, dat de consument een keuze maakt voor een bepaalde 
winkel om zijn/haar inkopen te doen. Die keus wordt gemaakt op basis 
van het vergelijken van artikelen en het aanbod, waardoor bedrijven uit 
dezelfde branche zich doorgaans in de buurt van elkaar vestigen. Door 
zich in elkaars nabijheid te vestigen doen deze winkels betere zaken dan 
dat ze verspreid liggen (Schuilenga, 2007, p. 22-23). Volgens deze theorie 
wordt het gedrag van de consument bepaald door het idee dat mensen in 
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hun behoeften willen worden voorzien. Om in die behoefte te voorzien, 
wordt kennis omgezet tot daadwerkelijk actie, ook wel het gedrag van de 
consument genoemd. De kennisverwerking kan worden ingedeeld in twee 
soorten (Bolt, 2003, p. 23-24):  

§ Perifere verwerking van kennis, is routinematig gedrag. Bij de 
consument valt te denken aan het doen van de dagelijkse 
boodschappen bij de supermarkt.  

§ Centrale verwerking van kennis, winkelen is hier een voorbeeld 
van. Bestaande en nieuwe kennis wordt afgewogen met als 
gevolg een beslissing om tot koop over te gaan. Dit is een 
langdurig proces waar de tijd voor wordt genomen en producten 
op basis van zeer veel kenmerken met elkaar worden vergeleken. 
Voor dit soort aankopen hebben consumenten geen vaste winkel. 
Het gaat in dit geval om niet dagelijkse aankopen, zoals 
bijvoorbeeld modeartikelen, maar ook bijvoorbeeld een auto of 
een fiets. 

De fietsenbranche valt door die indeling onder producten met een 
centrale verwerking van kennis, deze winkels vestigen zich volgens Nelson 
in elkaars buurt. Ze vestigen zich in elkaars buurt, omdat de consument 
deze producten graag met elkaar vergelijkt. De consument eist daarbij 
ook een bereikbare locatie, breed assortiment en voorraad van de 
aangeboden artikelen. Voor dit onderzoek is deze theorie daarom niet 
toepasbaar (Bolt, 2003, p. 22-23). Fietsenwinkels vestigen zich niet in 
elkaars aanwezigheid, maar vestigen zich met name op locaties waar 
producten met perifere verwerking van kennis worden verkocht. Wat van 
belang is uit deze theorie voor dit onderzoek, is dat de consument kiest. 
De consument kiest afhankelijk van persoonlijke voorkeuren etc. de 
winkel waar zijn/haar aankopen worden gedaan. Factoren die daarbij van 
belang zijn, zijn de bereikbaarheid, parkeervoorzieningen etc..  
 
 
 

4.3 Theorie van Myrdal 
Myrdal bekijkt de locatiekeuze van winkels vanuit het oogpunt van de 
detaillist. In de theorie staat het begrip cumulatieve causatie centraal. De 
theorie gaat ervan uit dat winkels zich in de directe nabijheid van elkaar 
wensen te vestigen. Mits het mogelijk is, vestigen ze zich ook op de beste 
locatie ten opzichte van het afzetgebied in elkaars nabijheid (Bolt, 2003, p. 
34-36). De reden van deze vorm van clustering komt voort uit de 
schaalvoordelen die optreden ten opzichte van andere bedrijven. Te 
denken valt dan aan innovaties die voortkomen uit de kennis en expertise 
die men bij elkaar opdoet, maar belangrijker zijn de economische 
voordelen. Door een grotere concentratie van winkels en/of bedrijven 
neemt de werkgelegenheid en daarmee ook de inkomens in een 
specifieke regio toe. Die (hogere)inkomens worden over het algemeen 
weer in dezelfde centra uitgegeven waardoor er zich economische groei 
voordoet. Een ander voordeel dat met name voor de detailhandel speelt 
is dat reclamekosten af kunnen nemen. In dergelijke centra waar 
verschillende winkels zich clusteren zitten vaak één of meer trekkers. 
Onder trekkers worden de grote winkelketens verstaan welke zichzelf 
verkopen. Zij trekken van nature veel publiek en daarmee passanten aan 
en investeren veel in reclame. Winkels die zich in de omgeving van deze 
trekkers vestigen hoeven niet heel veel reclame-uitingen te ondernemen, 
omdat zij mee kunnen liften op de aantrekkingskracht van deze trekkers 
(Bolt, 2003, p. 34-36). 
De cumulatieve causatie houdt in dat een activiteit van in dit geval 
winkels ertoe leidt dat er een andere activiteit op volgt, waardoor 
uiteindelijk de economische ontwikkeling van het gebied wordt versterkt. 
Het is een voortdurend proces waarbij de regio wordt versterkt.  
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Cumulatieve causatie kan twee effecten hebben op de regio (Knaap, 1998, 
p. 3-7): 

§ Backwash-effect, doordat de regio/stad of het winkelcentrum het 
economisch goed doet, trekt het nieuwe inwoners en bedrijven 
aan uit andere gebieden. In die gebieden ontstaat hierdoor een 
leegloop, waardoor ook de verzorgende functies hier zullen 
verdwijnen omdat de bestaansbasis verstoord is. Deze gebieden 
zijn daardoor steeds minder aantrekkelijk om er te blijven en de 
economie krimpt hier.  

§ Spread-effect, door de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio 
stijgen de grondkosten en neemt de bereikbaarheid van deze 
gebieden af. Hierdoor zullen bedrijven zich steeds verder buiten 
de kern vestigen. Het gevolg daarvan is dat een steeds groter 
gebied een economische ontwikkeling meemaakt.  

Backwash-effecten zijn in de Nederlandse detailhandel minder goed waar 
te nemen. Dit komt door het fijnmazige netwerk van winkels en de hoge 
bevolkingsdichtheid, waardoor de trek van winkels naar andere gebieden 
meestal goed wordt opgevangen. Met name de spread-effecten zijn in de 
praktijk goed waar te nemen. In de stadscentra willen steeds meer 
detaillisten zich vestigen terwijl de ruimte beperkt is. Dit zorgt ervoor dat 
de (huur)prijzen stijgen en bedrijven met een relatief lage productiviteit 
per m² zich hier niet kunnen vestigen om economische redenen. Dit soort 
bedrijven gaat zich daarom vestigen aan de randen van de stadscentra of 
steeds verder in de periferie van steden. Hierdoor ontstaat er een indeling 
van locaties in kwaliteitsklassen A/B/C (daarover meer in de theorie van 
Alonso) (Knaap, 1998, p. 3-7). 
Doordat detaillisten zich op locaties in de periferie vestigen, kunnen ze 
besparen op (huur)prijzen. Daarnaast zijn deze locaties veelal beter 
bereikbaar en zijn de parkeervoorzieningen gratis. Hierdoor ontstaan er 
langs de randen van steden, veelal langs de belangrijke verkeersaders, 
themacentra die soms een groter verzorgingsgebied hebben dan de 
stadscentra. De stadscentra zijn door deze ontwikkeling kwetsbaarder 

geworden, omdat er decentralisatie van het winkelbestand plaats kan 
vinden (Bolt, 2003, p. 34-36). Hierbij moet echter de kanttekening worden 
gemaakt dat niet alle winkels zich aan de randen van steden wensen te 
vestigen. Vooral in de modebranche en artikelen die persoonlijk zijn, valt 
het op dat deze winkels zich in de nabijheid van elkaar wensen te vestigen 
om de klant een keuze te kunnen bieden, zoals Nelson bedoelt met de 
centrale verwerking van kennis  (Bolt, 2003, p. 23-24). 
 
In tegenstelling tot Nelson, is de theorie van Myrdal er één vanuit het 
oogpunt van de detaillist en daardoor zeer bruikbaar. De kern van de 
theorie is dat detaillisten zich in de buurt van elkaar willen vestigen om te 
profiteren van schaalvoordelen. Dit is een veelvoorkomend verschijnsel in 
de praktijk. In veel winkelcentra kom je fietsenwinkels tegen op minder 
aantrekkelijke locaties, die veelal ergens achteraf zijn verstopt. Niet alle 
fietsenwinkels zullen zich in winkelcentra vestigen aangezien de 
huisvestingskosten relatief hoog zijn, met als gevolg dat een perifere 
locatie ook een optie is. Dit deel van de theorie sluit precies aan bij de 
praktijk en de fietsenbranche, echter het deel over de cumulatieve 
causatie doet dat niet. De economische effecten van een fietsenwinkel 
zijn minimaal waardoor ze geen directe invloed hebben op de 
economische ontwikkeling van een gebied. Zoals veel voorgaande 
theorieën is de theorie van Myrdal goed bruikbaar, maar er moet 
rekening worden gehouden met enkele bezwaren waardoor de theorie 
niet één op één toepasbaar is. 
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4.4 De bid rent theorie van Alonso 
De Bid Rent Theorie van Alonso wordt vaak in combinatie gezien met de 
indeling van verschillende locaties in klassen van A tot en met C. Die 
verschillende klassen staan direct in verband met het aantal passanten in 
de straat. De A, B en C locaties zijn namelijk gekoppeld aan een index die 
het aantal passanten in een straat meet en vergelijkt (Bolt, 2003, p. 62). 
Afhankelijk van het type locatie is hier ook de huur per m² op afgestemd. 
De locaties met veel passanten, die daarom hoog scoren op deze index 
zullen ook de hoogste huren hebben en andersom. Locaties worden 
ingedeeld op basis van een A1, A2, B1, B2, C1 en C2 locatie. Veelal wordt 
die indeling gebruikt om bijvoorbeeld het stadscentrum in te delen (Shen 
et al., 2006, p. 171-173). Het is ook mogelijk om de verschillende locaties in 
een winkelcentrum in te delen op basis van de bovengenoemde indeling. 
Een winkelcentrum in een buitenwijk kan daarom ook een A1 locatie 
hebben, maar is uiteraard niet te vergelijken wanneer gekeken wordt 
naar het  aantal passanten van een A1 locatie in het stadscentrum. Dat 
komt omdat een locatie in een winkelcentrum niet evenveel passanten 
kan hebben als een dergelijke locatie in het stadscentrum. De indeling is 
dan op een lager schaalniveau relevant. Onderstaand zullen de 
verschillende typen locaties worden toegelicht alvorens in wordt gegaan 
op de theorie van Alonso (Bolt, 1995, p. 289-293). 
 
A1 Locatie 
De A1 locatie is de beste locatie die mogelijk is voor een detaillist. Deze 
bevinden zich altijd in het stadscentrum op de plaats waar de hoeveelheid 
passanten het hoogst scoort. Op de index scoort deze locatie tussen de 
100-75. Deze locaties worden gekenmerkt door straten die volledig 
voetgangersdomein zijn. Hier rijden geen auto’s en het is mogelijk om van 
de ene kant van de straat naar de andere te lopen zonder obstakels tegen 
te komen (Shen et al., 2006, p. 174-177). A1 locaties zijn de locaties welke te 
maken hebben met de hoogste huren en zijn daarom niet toegankelijk 
voor alle detaillisten. Het zijn met name de grote warenhuizen die hier 

een locatie hebben. Tussen die trekkers bevinden zich veelal subtrekkers 
in de volgende branches: textiel, schoenen, drogisterijen en 
parfumerieën. Dit zijn op deze A1 locatie altijd landelijke bedrijven en 
franchise ondernemingen. Het voordeel van deze locatie is, dat er weinig 
reclame-uiting nodig is om consumenten te trekken, omdat de consument 
vanzelf naar deze locaties trekt. Leegstand komt hier bijna niet voor (Bolt, 
2003, p. 66). 
A2 Locatie 
Deze locatie sluit altijd aan op een A1 locatie en heeft daarom ook te 
maken met een voetgangersdomein en niet te brede straten, waardoor 
het mogelijk is om van de ene winkel naar de andere winkel te lopen. Het 
grootste verschil met een A1 locatie is dat er minder passanten zijn. Op de 
index scoort een A2 locatie tussen de 75-50. De huren liggen hier lager 
dan bij de A1 locatie en daarom is dit een gewilde locatie voor 
voornamelijk regionale winkels en franchise ondernemingen. Leegstand 
van panden komt hier meer voor dan op een A1 locatie, maar is nog goed 
te noemen (Bolt, 2003, p. 66). 
 
B1 Locatie 
Een B1 locatie scoort tussen de 50-25 op de index. Daarmee is er een 
groot verschil te zien tussen de B en de A locaties met betrekking tot het 
aantal passanten. Een ander groot verschil is dat de straten waar de B 
locaties zich bevinden, niet noodzakelijk voetgangersgebieden hoeven te 
zijn. Veelal zijn het straten waar eenrichtingsverkeer is en zijn de straten 
autoluw. De meeste winkels die zich hier bevinden zijn zelfstandige 
ondernemers, zij maken ongeveer 75% uit van het aantal panden. 
Branches die hier goed zijn vertegenwoordigd, zijn de horeca, 
dienstverlening, uitzend,- en reisbureaus (Bolt, 1995, p. 289-293).  
B2 Locatie 
Deze locatie verschilt met de B1 locatie op het punt van passanten 
aangezien op de index een score van 25-10 wordt behaald. Daarnaast zijn 
de straten niet noodzakelijk autoluw en zijn het meestal achterafstraten. 
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Vaak zijn het brede autostraten waardoor de winkels die zich hier 
bevinden wel goed bereikbaar zijn. Een nadeel is dat het niet gemakkelijk 
is om van de ene kant van de straat naar de andere kant te gaan voor een 
specifieke winkel. Hierdoor is het aantal passanten relatief laag. Op deze 
locatie bevinden zich vaak discountzaken, sportketens, supermarkten en 
witgoed. 65% van de ondernemers is zelfstandig (Bolt, 2003, p. 66-67). 
 
C1 Locatie 
De C locaties zijn straten waar consumenten doorheen moeten om de A 
en B locaties te bereiken. Ze worden niet gerekend tot het 
hoofdwinkelgebied van een stad omdat er sprake is van sterke 
functiemenging en spreiding. Daarnaast bevinden ze zich veelal langs de 
randen van de stadscentra, waardoor ze goed bereikbaar zijn en het 
mogelijk is om te parkeren. Consumenten gaan naar een winkel op een C 
locatie, omdat ze iets specifieks willen aanschaffen. Ze zullen hier niet 
naartoe gaan om te oriënteren of om gezellig te winkelen. Deze locaties 
hebben relatief lage huren, waardoor hier met name supermarkten, 
wereldwinkels, meubel,- en antiekzaken zitten in combinatie met minder 
legale winkel/activiteiten. 90% van de ondernemers is hier zelfstandig 
(Bolt, 1995, p. 289-293). 
C2 Locatie 
Hiervoor geldt hetzelfde verhaal als voor de C1 locatie met als verschil dat 
minder dan 50% van de panden hier een functie heeft voor de 
detailhandel/ondernemers.  
  
Deze indeling van locaties in verschillende gradaties is een theorie, die in 
de dagelijkse praktijk terug komt en daardoor zeer goed toepasbaar is. Op 
dit moment zie je in Nederland ook een beweging waarin de C-locaties 
steeds meer leegstand kennen door nieuwe perifere locaties die 
ontwikkeld worden. Ook door de simpele indeling is deze theorie direct te 
gebruiken door detaillisten waardoor ze ondanks hun idee dat ze zich niet 
met theorieën bezig houden, toch direct kennis putten uit een theorie.  

 
Zodra een detaillist heeft besloten om op basis van de verschillende 
eerder genoemde theorieën te kiezen voor een specifieke locatie, komt 
de bid rent theorie van Alonso aan bod. Voor deze theorie heeft hij de 
zogenaamde bid rent curve ontwikkeld, zoals in figuur 4.4 is te zien. 
Naarmate een locatie zich dicht bij de markt (M) bevindt, zal de 
(huur)prijs ervan ook toenemen. In de theorie gaat Alonso ervan uit dat 
naar mate de standplaatskwaliteit goed is, het aantal gegadigden voor die 
locatie toeneemt. Per branche kan dit verschillen aangezien de markt die 
ze willen bereiken per branche kan verschillen. Uiteindelijk zal iedere 
detaillist die een A locatie kan betalen, zich hier graag willen vestigen, 
omdat het risico om te investeren op een dergelijke locatie kleiner is dan 
op een C locatie. Echter is het probleem dat niet iedere detaillist de 
financiële middelen heeft om zich op die A locatie te kunnen vestigen. Dit 
wordt veroorzaakt door de hoge prijs en het opbieden (bid rent) van 
verschillende partijen om de beschikking te krijgen over de specifieke 
locatie. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde huurprijzen in grotere centra 
hoger zijn dan die in kleinere centra. Dit komt omdat hier meer passanten 
komen en daardoor de locatie waardevoller is en meerdere partijen zullen 
willen bieden om de beschikking te krijgen over die locatie (Bolt, 2003, p. 
62-64). 
Het opbieden zorgt ervoor dat er een schifting wordt gemaakt tussen 
ondernemers die een A locatie kunnen betalen en de ondernemers die 
genoodzaakt zijn om te zoeken naar een B dan wel een C locatie. De 
theorie van Alonso stelt dat ondernemers, afhankelijk van de locatie die 
ze prefereren, door het marktmechanisme uiteindelijk in een bepaalde 
richting worden geduwd. Een ondernemer zal hierdoor bijvoorbeeld 
uitkomen op een B locatie en zal dan voor zichzelf te rade gaan welke 
kwaliteiten dan wel eisen hij/zij zal stellen aan het pand en de locatie 
binnen het B-niveau (Bolt, 2003, p. 62-70).  
De theorie van Alonso sluit goed aan bij de theorie van Reilly en de 
indeling van locaties op basis van een A/B/C niveau. Daarnaast is het een 
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theorie die voortkomt uit de praktijk waarin de markt de prijs voor een 
product bepaalt en dus ook voor huurprijzen. Door die marktwerking zijn 
 
Figuur 4.4: Bid Rent Curve voor de detailhandel 

 
Bron: van Dijk, 2009, p. 10 
 
financieel minder sterke partijen, zoals kleinere detaillisten (waaronder 
fietsenwinkels), niet in staat om zich een A locatie te kunnen permitteren 
en zullen zij op zoek moeten naar de meest optimale locatie. Deze theorie 
onderstreept nogmaals het belang van een optimale locatie boven de 
beste locatie, die niet bestaat. Mocht de beste locatie toch bestaan, dan is 
deze locatie voor veel actoren niet betaalbaar. De theorie geeft niet direct 
inzicht in de juiste locatie, maar sluit locaties die niet mogelijk zijn uit, 
waardoor met bijvoorbeeld de theorie van Reilly of Berry en Garisson naar 
een meest optimale locatie kan worden gezocht.  
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4.5 Conclusie locatietheorieën detailhandel 
Binnen de theorie van locatietheorieën is er een duidelijke hiërarchie 
aanwezig afhankelijk van het schaalniveau van de locatiekeuze. De 
algemene locatie theorieën zijn voor veel theorieën op het schaalniveau 
van de detaillist de basis, waarop verbeterde versies en nieuwe theorieën 
zijn gebaseerd. De locatietheorieën voor de detailhandel laten goed zien 
welke factoren en vraagstukken van belang zijn op het schaalniveau van 
de detaillist.  
 
De ruimtelijke interactie theorie van Reilly is een theorie, die perfect te 
gebruiken is in dit onderzoek. Dit omdat alle aannames in de theorie van 
toepassing kunnen zijn op de fietsenbranche. Het gedrag van de 
consument om in haar consumptieve behoefte te worden voorzien, is een 
ideaal gegeven voor een detaillist om hierop de winkel(locatie) en het 
assortiment op aan te passen. Wanneer een winkel aantrekkelijk is voor 
een consument zullen zich hier veel koopstromen naartoe bewegen. Een 
consument bepaalt of een winkelgebied aantrekkelijk is aan de hand van 
onder andere de afstand, grootte en het assortiment.  
De theorie van Nelson is een goede theorie wanneer een winkel volledig 
onder één van de twee categorieën valt van informatieverwerking door 
consumenten, echter valt de fietsenbranche niet volledig in één categorie 
en zijn de aannames niet toepasbaar. Wat uit deze theorie gehaald kan 
worden dat van belang is voor dit onderzoek is, dat Nelson ervan uit gaat 
dat de consument uiteindelijk bepaalt waar het geld wordt uitgegeven en 
het aan de detaillist is om hierop in te spelen. Hiermee wordt direct een 
link gelegd met Reilly die het belang van het aanpassen aan de wensen 
van de consument aangeeft om koopstromen te garanderen.   
 
Myrdal stelt in zijn theorie dat winkels zich bij elkaar vestigen om van 
schaalvoordelen te kunnen profiteren. In het geval van de fietsenbranche 
betekent dit waarschijnlijk dat een fietsenwinkel zich in een 
winkelcentrum vestigt, waar de supermarkt zich manifesteert als 

publiekstrekker. Deze theorie geeft niet direct aan waar een detaillist zich 
zou kunnen vestigen, maar verklaart waarom veel winkels zich bij elkaar 
vestigen en laat de voordelen hiervan zien. Het verhaal over de 
cumulatieve causatie is niet toepasbaar, omdat de economische effecten 
van een fietsenwinkel op de omgeving beperkt zijn.  
 
De indeling van locaties op basis van A, B en C gradaties is een indeling, 
die voor dit onderzoek van groot belang kan zijn. Dit kan omdat iedere 
detaillist met deze indeling bekend is en ook de ambitie heeft om naar 
een hogere gradaties te verhuizen (hogere gradatie is meer omzet). De 
verschillende gradaties laten tevens goed zien wat de verschillende 
kenmerken van locaties zijn. Een detaillist kan ernaar streven bepaalde 
kenmerken terug te zien in de winkellocatie waardoor gestreefd wordt 
naar een bepaalde gradatie. De bid rent theorie van Alonso sluit daar 
direct op aan, want het streven naar een bepaalde gradatie kan (hoogste 
positie op de bid rent curve), echter moet dit financieel ook haalbaar zijn. 
Een locatie kan op een bepaald moment optimaal zijn, maar wanneer de 
(huur)prijs te hoog is door het opbieden van verschillende detaillisten 
houdt dit op en zal er moeten worden gezocht naar een of meerdere 
alternatieven. Het schema (figuur 4.1) van John England kan hierbij een 
oplossing zijn. Dit schema maakt het mogelijk om locaties te vergelijken 
door middel van scores en wegingen. Een ander goed hulpmiddel is de 
indeling van Jones en Simmons van de stad met de daarbij horende 
kenmerken, die zeker op een bepaalde locatie in een stad dienen voor te 
komen om een goede locatie voor detailhandel te kunnen zijn.   
 
De locatietheorieën op het schaalniveau van de detailhandel bepalen in 
grote mate de keuze voor een locatie in een deel van de stad. De keuze is 
op dat moment nog volledig waardevrij. De persoonlijke voorkeuren van 
de detaillist komen tot uiting wanneer er binnen een gebied gekozen 
wordt voor een specifiek pand. Hiermee wordt een link gelegd naar de 
algemene locatietheorieën en met name de behaviorale locatietheorie die 
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zich richt op het gedrag van de persoon, die de locatiekeuze neemt. De 
behaviorale locatietheorie stelt dat volledige rationaliteit niet bestaat, 
maar dat er sprake is van bounded rationality. Afhankelijk van de 
beschikbare hoeveelheid kennis en informatie wordt een beslissing 
genomen, waarbij persoonlijke motieven een zeer belangrijke rol spelen. 
Op basis van de kennis, informatie en persoonlijke voorkeuren wordt de 
meest optimale locatie gekozen, waarbij de gedragsmatrix van Pred een 
belangrijk hulpmiddel is. De meest optimale locatie, omdat volgens deze 
theorie de optimale locatie niet bestaat. 
Hieraan kan de theorie van Hotelling worden gekoppeld. De theorie van 
Hotelling is eigenlijk aan alle locaties te linken, omdat een ondernemer 
zich altijd laat leiden door de concurrentie. De locatie van de concurrent 
heeft daarom altijd invloed op de locatiekeuze van een andere 
ondernemer, omdat hier rekening mee wordt gehouden.  
 
Zoals in beide hoofdstukken over locatietheorieën duidelijk is geworden, 
zijn de theorieën op verschillende manieren met elkaar verbonden. De 
verbanden hebben te maken met het fundament waarop de theorieën 
zijn gebaseerd. Niet iedere theorie is van even grote waarde, maar heeft 
dan aannames die andere theorieën sterker maken en samen met de 
theorieën die volledig toepasbaar zijn geven ze een totaal beeld van 
theorieën die een rol spelen bij locatiebeslissingen van fietsenwinkels. In 
het vervolg van dit onderzoek zal duidelijk worden welke theorieën het 
gedrag van de detaillisten binnen deze branche verklaren en welke 
(locatie)kenmerken een belangrijke rol spelen. Om dit goed te kunnen 
onderzoeken wordt er gevraagd naar locatie(kenmerken), omdat door te 
kijken naar de (locatie)kenmerken duidelijk wordt welke theorieën van 
toepassing zijn op de branche. Dit omdat de meeste detaillisten niet 
denken in termen van theorieën, maar in kenmerken die binnen hun 
bounded rationality van belang worden geacht voor de winkellocatie. 
Deze locatie(kenmerken) staan in verband met de theorieën die van 
toepassing zijn op die kenmerken.  
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5. Empirisch onderzoek, detailhandel en locatietheorieën 
 
Dit hoofdstuk beoogt te laten zien welke onderzoeken zich in het verleden 
hebben gericht op het onderwerp van dit onderzoek. Er worden dan 
specifiek onderzoeken bedoeld die in het verleden onderzoek hebben 
gedaan naar de locatiekeuze van bedrijven in combinatie met de 
detailhandel. Het accent moet liggen op de detailhandel, waardoor dit 
een relatief specifiek thema dan wel onderwerp is.  De input uit het 
verleden kan een belangrijke rol van betekenis spelen in dit onderzoek 
omdat het mogelijk laat zien welke verbanden in het verleden zijn 
aangetoond.  
 
Zoals in de inleiding onder de wetenschappelijke relevantie werd vermeld 
is er geen wetenschappelijk onderzoek dat direct kijkt naar de relatie 
tussen de locatiekeuze en fietsenwinkels. Wanneer een schaalniveau 
hoger wordt gekeken en de fietsenwinkel wordt vervangen door de 
detailhandel in zijn algemeenheid, is het niet ondenkbaar uit een grotere 
bron informatie te kunnen putten. Het onderzoek van het Retail Congres 
is een bruikbaar onderzoek. Dit onderzoekt stelt dat de detaillist bij het 
zoeken naar een nieuwe locatie, allereerst moeten kiezen voor een 
vestigingsplaatsonderzoek. Dit onderzoek geeft weer wat de optimale 
plaats is voor de ondernemer en kijkt vanuit de invalshoek van de 
consument. De eisen die de consument stelt aan de locatie van een 
specifieke detaillist bepalen in grote mate de inhoud van het 
vestigingsplaatsonderzoek (Elias et. al., 2000, p. 8-10). De eisen die de 
consument stelt zijn (Dekker, 1996, p. 154): 

§ Bereikbaarheid van de locatie 
§ Samenstelling en omvang van het assortiment 
§ Service van de winkel 
§ Deskundigheid van het personeel 
§ Aard van het assortiment 
§ Prijsniveau 

§ Aanwezigheid van concurrentie voor de winkel 
§ Aanwezigheid van klantentrekkers 
§ Activiteiten in de nabijheid van de locatie 
§ Mogelijkheid tot funshopping (winkelen voor het plezier) 
§ Mogelijkheid tot runshoppen (snel boodschappen doen) 

Voor de ondernemer is het van belang om naast de eisen van de 
consument, ook goed te kijken naar de directe omgeving van een nieuwe 
locatie. De ondernemer zal daarom vestigingsplaatseisen voor zichzelf 
vast moeten stellen. De volgende eisen komen het meest voor (Elias et. al., 
2000, p. 9-15): 

§ Het pand, hierbij gaat het om de grootte van het pand waarbij er 
wordt gekeken of het verkoopvloeroppervlak aansluit bij het 
assortiment. Ook wordt er gekeken naar de uitstraling naar buiten 
toe en hoe het pand er van buiten uit ziet. Tot slot is het vaak ook 
van belang om te kijken naar de mogelijkheid om te laden en 
lossen wanneer producten aangeleverd worden.  

§ De ligging en bereikbaarheid, allereerst wordt er dan gekeken 
naar de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast 
spelen ook de verbindingen van het openbaar vervoer naar de 
locatie een rol en de mogelijkheid om met eigen vervoer naar de 
winkel te reizen.  

§ Aard van de omliggende bedrijven, er wordt dan gekeken naar 
winkels die in de nabijheid zijn gevestigd en bijvoorbeeld veel 
passanten trekken. Anderzijds kunnen er ook winkels zijn die 
klanten afschrikken. Tot slot wordt er gekeken naar de 
aanwezigheid van concurrentie.  

§ Vereiste omzet, er wordt dan gekeken naar de kosten die worden 
gemaakt om te kunnen bestaan als winkel. Aan de hand van die 
vaste kosten kan worden bepaald welke omzet minimaal moet 
worden behaald om rendabel te kunnen zijn op een specifieke 
locatie.  
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§ De omgeving, hierbij wordt er gekeken naar met name 
demografische kenmerken van de bevolking.  

Wanneer deze uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de 
hoofdstukken 3 en 4 van dit onderzoek blijkt dat er overeenkomsten zijn 
met de theorie. De theorie van Reilly komt direct terug omdat het 
onderzoek aangeeft dat er eerst moet worden gekeken naar de eisen die 
de consument stelt aan de locatie van de detaillist (Bolt, 2003, p. 16-22). 
Anderzijds komt ook Nelson ter sprake wanneer er onderscheid wordt 
gemaakt tussen funshopping en runshopping. Maar belangrijker nog zijn 
de overeenkomsten met de theorie van Myrdal die het heeft over 
detaillisten die zich in elkaars nabijheid vestigen omwille van 
locatievoordelen en de theorie van Alonso. Deze theorie stelt dat de 
(huur)prijs bepaalt of een detaillist zich op een specifieke locatie kan 
vestigen. Dit komt terug in het onderzoek van het Retail Congres, 
wanneer zij het hebben over de vereiste omzet die nodig is om een locatie 
te kunnen bekostigen. Ook de andere eisen die de detaillist volgens dit 
onderzoek stelt, komen terug in het theoretisch kader van dit onderzoek 
en zijn duidelijk weergegeven in het conceptueel model dat zich in 
hoofdstuk 1 bevindt.  
 
Wanneer er nog een schaalniveau hoger wordt gekeken en detailhandel 
wordt vervangen door het MKB (midden en kleinbedrijf) zijn er veel 
onderzoeken te vinden, echter is deze schaalsprong te groot om van 
directe betekenis in dit onderzoek te kunnen zijn. Desondanks zullen 
hieronder twee onderzoeken kort worden toegelicht.  
 
Figuur 5.1 is een goede samenvatting van het onderzoek van Derksen & 
van Dongen aan de Universiteit van Utrecht. De onderstaande figuur laat 
zien welke factoren van invloed zijn op de locatiekeuze van een bedrijf, 
waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de grootte van het bedrijf, 
de bedrijfsactiviteit en of de vestiging de eerste vestiging in Nederland is. 
Voor alle bedrijven zijn de geografische ligging, bereikbaarheid en de 

beschikbaarheid van een pand de belangrijkste factoren die bijdragen aan 
de locatiekeuze. Echter wordt hier direct duidelijk dat dit onderzoek zich 
richt op bedrijven van een totaal andere aard als de fietsenbranche waar 
dit onderzoek betrekking op heeft (Derken & van Dongen, 2010, p. 80-83). 
 
Figuur 5.1: Locatiekeuze op basis van bedrijfskenmerken 

 
Bron: Derken & van Dongen, 2010, p. 83 
 
Het andere onderzoek betreft een onderzoek van EIM dat onderzoek 
heeft gedaan naar het vestigingsbeleid van het MKB in Nederlandse 
gemeenten. Zoals duidelijk is, vallen fietsenwinkels onder het MKB, echter 
is MKB een ruim begrip aangezien het ook bedrijven met 100 werknemers 
kan betreffen in zeer veel verschillende branches. Ook de uitkomsten van 
dit onderzoek moeten daarom kritisch worden bekeken alvorens ze 
kunnen worden gebruikt in dit onderzoek. Het onderzoek maakt 
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onderscheid tussen startende en verhuizende ondernemers met 
betrekking tot criteria voor de nieuwe locatie (EIM, 2002, p. 10-16).  
Figuur 5.2 laat de belangrijkste 5 factoren per soort ondernemer zien: 
 
Figuur 5.2: Criteria vestigingskeuze 
Plaats Startende ondernemer Verhuizende ondernemer 
1. Bereikbaarheid Ruimtegebrek 
2. Omvang pand Bereikbaarheid 
3. Afzetgebied Imago locatie 
4. Imago locatie Uitbreidingsmogelijkheden 
5. uitbreidingsmogelijkheden Bestemmingsverandering  
Bron: EIM, 2002 bewerkt door de auteur 
 
Daarnaast dicht dit onderzoek ook een rol toe aan de gemeente, waarbij 
men de gemeente ziet als een marketeer die bedrijven probeert aan te 
trekken. Daarnaast is het onderzoek van mening dat het van belang is dat 
er goede samenwerking en communicatie is tussen ondernemers en de 
gemeente. Hiermee zijn parallellen te zien met de institutionele en 
evolutionaire locatietheorieën (EIM, 2002, p. 20-22).  
 
De conclusie van het onderzoek naar andere onderzoeken luidt dat er 
weinig onderzoek is dat zowel de detailhandel als locatiekeuze aan elkaar 
koppelt zonder direct een specifieke stad te onderzoeken. Het onderzoek 
van het Retail Congres is het enige onderzoek dat de 
detailhandelsbranche koppelt aan een locatiekeuze zonder daarbij 
specifiek in te gaan op een case. Al het andere onderzoek dat is gedaan 
naar de detailhandel en locatiekeuze heeft betrekking op specifieke 
gevallen. Zo is er veel onderzoek gedaan naar een detailhandelslocatie 
van een winkelcentrum in een bepaalde plaats. Echter zijn deze 
onderzoeken niet bruikbaar omdat ze veel te specifiek kijken, vooral op 
het niveau van straten. Onderzoek naar een specifieke branche is 
helemaal ongekend. Hiermee worden het wetenschappelijke en 

maatschappelijke belang van dit onderzoek wederom onderstreept. Dit 
onderzoek zal het eerste onderzoek zijn dat deze twee 
onderzoeksontwerpen met elkaar onderzoekt en daarbij speciaal kijkt 
naar de fietsenbranche. Het onderzoek is daarom zeer bruikbaar voor de 
fietsenbranche om bij te dragen aan oplossingen voor de huidige 
problematiek.  
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6. De rol van de overheid 
 
In dit onderzoek speelt de rol van de overheid een belangrijke rol om de 
derde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, namelijk: 
 
“Wat is de huidige rol van de gemeente met betrekking tot locaties voor 
fietsenwinkels en kan de rol van de gemeente anders worden ten behoeve 
van de fietsenwinkel(s)?” 

 
Is het van belang om de rol van de overheid te onderzoeken? Wanneer er 
over overheid wordt gesproken gaat het in de eerste plaats over de 
gemeente, die het meeste directe contact met de detailhandel heeft. De 
rol van de overheid is van belang, omdat de overheid op verschillende 
schaalniveaus acteert en daardoor op verschillende manieren invloed uit 
kan oefenen op locaties voor de detailhandel. De locatietheorieën, zoals 
ze beschreven en beoordeeld in het theoretisch kader, staan daarom niet 
op zichzelf: de overheid kan door het maken van beleid en haar 
bevoegdheden deze locatiefactoren beïnvloeden in zowel positieve als 
negatieve zin. De reden hiervoor is dat veel factoren, zoals de 
bereikbaarheid, sfeer, uitstraling en de veiligheid, direct in verband met 
overheidstaken staan. De overheid heeft met name invloed op de 
locatie(s) van detaillisten middels haar economische beleid en de 
ruimtelijke ordening, waarin de planning een belangrijke rol speelt (Spit & 
Zoete, 2005, p. 13). Allereerst zal er aandacht worden besteed aan het 
verschil tussen bottom-up en top-down, wanneer er naar overheden 
wordt gekeken, om daarna te volgen met het beleid dat in het verleden is 
gevoerd en de nieuwe Nota Ruimte. Na deze paragraaf zal de rol van de 
gemeente uitvoerig worden beschreven. Dit wordt gevolgd door een 
aantal korte paragrafen met daarin de rol van de provincie en regio. Tot 
slot is er een conclusie waarin de rol van de overheid wordt gekoppeld 
aan de locatietheorieën uit de theoretische kaders.  
 

6.1 Bottom-up of Top-down? 
Planning werkt door in de verschillende lagen van de overheid. Hierbij 
worden de termen top-down en bottum-up veelal gebruikt (Spit & Zoete, 
2005, p. 25-27). Zoals in de 5e nota wordt gesteld, moeten zaken zoveel 
mogelijk decentraal worden geregeld op het gemeentelijke niveau, de 
term bottom-up komt daarom veelvuldig voor. De definities van bottom-
up en top-down zijn als volgt: 
 

”top-down proces, waarin de plannen van hogere overheden het 
beleidskader en het toetsingskader vormen voor de plannen van lagere 
overheden. Tegelijkertijd vindt er een omgekeerd proces plaats: een 
bottom-up proces waarin de plannen van de lagere overheden getoetst 
worden door de plannen van de hogere overheden (Spit & Zoete, 2005, 
p. 28).” 

 
Samenvattend is bottom-up het geval wanneer er sprake is van een lagere 
overheidsinstantie, bijvoorbeeld de gemeente die een plan maakt en dit 
toetst met plannen van hogere overheden om te zien of het 
gemeentelijke plan niet in strijd is met overkoepelende en urgentere 
plannen van de hogere overheden. Top-down is in dit voorbeeld dat de 
rijksoverheid intervenieert in het beleid van lagere overheden, omdat 
deze niet in het belang van het land/provincie zijn en het algemeen 
belang niet dienen. De overheid en/of hogere overheden leggen lagere 
overheden in dat geval een plan op dat uitgevoerd dient te worden. Deze 
twee vormen van beleid zorgen ervoor dat er een goede afstemming 
mogelijk is tussen de verschillende overheidsniveaus (de Roo & Voogd, 
2004, p. 112-113). De overheid heeft niet altijd een dergelijke afstemming 
van beleid gehad. De rol van de overheid in de ruimtelijke ordening is 
gedurende de tijd aan verschillende veranderingen onderhevig geweest, 
waarvan de nieuwe wet ruimtelijke ordening uit 2008 het meest recente 
voorbeeld is. Hierover later meer in de volgende paragraaf. 
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6.2 Het detailhandelsbeleid van de overheid 
In het verleden was het voor detaillisten mogelijk om zich overal in de 
stad te vestigen (Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 1987, p. 
140-143). Door de loop der jaren is dit niet meer mogelijk en heeft de 
rijksoverheid vanaf 1971 grenzen gesteld aan detailhandel op perifere 
locaties (PDV beleid). De reden hiervoor was, dat de rijksoverheid bang 
was dat teveel detailhandel in perifere gebied zou leiden tot spanningen 
met de gewenste verzorgingsstructuur. Deze grenzen met betrekking tot 
perifeer beleid werden in 1984 versterkt door de notie dat (Bolt, 2003, p. 
62): 
 

”detailhandel slechts plaats mag vinden op bestaande en daartoe 
bestemde winkelgebied, of indien nodig , in hierop direct aangrenzende 
gebieden.” 

 
Dit heeft er in Nederland tot 1992 voor gezorgd dat er buiten de 
bestaande winkelgebieden, er op perifere locaties alleen winkels voor 
auto’s, boten, caravans, bouwmarkten en meubelbedrijven zich hebben 
gevestigd. De perifere locaties moesten goed bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. Daarnaast heeft dit PDV (perifere detailhandel 
vestiging) beleid ervoor gezorgd dat de binnensteden en andere 
winkelcentra tot die tijd economisch goed konden functioneren. Er zijn 
echter ook kanttekeningen te plaatsen bij dit beleid. Niet alle perifere 
locaties zorgden ervoor dat ze per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, 
daarnaast waren er steeds meer gemeenten die het initiatief namen tot 
de ontwikkeling van een PDV locatie terwijl uit distributieplanologisch 
onderzoek bleek dat hier geen vraag naar was. Desondanks waren er veel 
bedrijven geïnteresseerd, omdat ze zich in de buurt van elkaar wilden 
vestigen om zo een machtsblok te zijn ten opzichte van grote ketens in 
dezelfde branche. Daarnaast vond de overheid dat deze PDV locaties 
strategisch verspreid dienden te zijn in het land en dat niet iedere 
gemeente mocht overgaan tot de ontwikkeling van een PDV locatie. Door 
deze kanttekeningen is vanaf 1993 het GDV beleid ontstaan 

(grootschalige detailhandelsvoorzienig op perifere locaties). Dit 
betekende enerzijds een versoepeling van het PDV beleid, omdat de 
rijksoverheid de invulling van de mogelijke branches op de locatie overliet 
aan de gemeente. Echter was het ook een versterking omdat er meer 
eisen werden gesteld aan de locaties (Bolt, 2003, p. 62-65):  

§ Een winkel moet een verkoopvloeroppervlak hebben van meer 
dan 1500m². 

§ Er dient een detailhandelsstructuurnota te zijn, die aantoont dat 
de GDV locatie geen negatieve invloed heeft op de bestaande 
winkelstructuur. 

§ De GDV locatie moet goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer. 

§ De ontwikkelingen moeten in goede harmonie plaatsvinden met 
de inspectie ruimtelijke ordening en economische zaken. 

Duidelijke overeenkomsten tussen het PDV en het GDV beleid zijn de rol 
van het openbaar vervoer en dat de bestaande winkelstructuur 
beschermd wordt tegen deze winkelontwikkelingen op perifere locaties. 
De reden van een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is, 
omdat een goede bereikbaarheid per auto teveel negatieve invloed zou 
hebben op de bestaande winkelstructuur. De bescherming van bestaande 
winkellocaties is om concurrentie tussen regio’s en steden onderling te 
voorkomen (Bolt, 2003, p. 62-65). 
Ondanks de bescherming van de overheid is door schaalvergroting en 
vestiging van winkels buiten de bestemde winkelgebieden (veelal op 
perifere locaties) de detailhandelstructuur onder druk komen te staan. 
Met name de buurtwinkelcentra hebben hier onder te leiden, omdat blijkt 
dat mensen best iets verder willen reizen voor boodschappen die ze 
dagelijks doen, mits het aanbod elders dan groter is. Dit komt overeen 
met de theorieën van Nelson en Reilly. Daarnaast zijn mensen mobieler 
geworden, heeft de consument meer vrije tijd, is de consument 
prijsbewuster geworden en hoeven er minder vaak boodschappen 
worden gedaan als gevolg van technologische ontwikkelingen 
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(Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 1987, p. 140-143). Ook is de 
markt dynamisch en dat is het beleid van de overheid niet. Hierdoor zijn 
veranderingen in de markt altijd sneller aanwezig dan de planologie ze 
kan beantwoorden. De overheid loopt daardoor altijd iets achter op de 
vrije markt. Door die dynamiek is het de laatste jaren duidelijk geworden 
dat de detailhandel decentraliseert in drie fases, welke al zijn voltooid en 
een vierde fase die in opkomst is (England, 2000, p. 42-46): 

§ Ontstaan van supermarkten buiten de centra. 
§ Toename van warenhuizen in en buiten de centra. 
§ Het ontstaan van grote winkelcentra zoals bijvoorbeeld 

Rotterdam Alexandrium. 
§ Outlet Shopping Centra  zijn in opkomst.  

Als reactie op het PDV en GDV beleid is in 2006 de Nota Ruimte van kracht 
gegaan. Deze nota vervangt het PDV en GDV beleid met een integraal 
locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen waaronder ook de 
detailhandel wordt gerekend. Deze Nota Ruimte is de opvolger van de 
Vijde Nota Ruimtelijke Ordening waarin werd gesteld dat: ”decentraal wat 
kan, en centraal wat moet” (Ministerie van VROM, 2004, p. 4-9). De Nota 
Ruimte gaat hier op door, door lagere overheden meer 
verantwoordelijkheden te geven. De onderstaande uitgangspunten zijn 
van belang voor de provincie bij het opstellen van het integrale 
locatiebeleid en zijn tevens richtlijnen voor lagere overheden bij het 
opstellen van detailhandelsstructuurvisies (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, 2006, p. 9-11): 

§ Locatiebeleid wordt gedecentraliseerd. De Provincies en 
gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod dat 
afgestemd is op de vraagzijde. 

§ Nieuwe vestigingslocaties voor detailhandel mogen niet ten 
kosten gaan van de bestaande detailhandelsstructuur. 

§ De gemeente krijgt de mogelijkheid om in het bestemmingsplan 
een aparte bestemming te geven voor perifere detailhandel (er 

wordt nu een verschil gemaakt tussen “gewone” detailhandel en 
detailhandel op perifere locaties). 

§ Winkels die veel ruimte vereisen en te maken hebben met veel 
bezoekers passen goed bij bereikbare locaties (ook door het 
openbaar vervoer) waar sprake is van functiemenging. 

§ Mits mogelijk moet er worden gestreefd naar functiemenging op 
locaties. 

§  Op locaties, die speciaal bestemd zijn voor bedrijven/winkels, 
dienen alleen bedrijven en winkels zich te vestigen die door hun 
aard niet mogelijk zijn in een centrum of woonwijk.  

De laatste grote verandering in de ruimtelijke ordening en het beleid voor 
lagere overheden is de inwerkingtrede van de nieuwe wet Wro uit 2008. 
Deze nieuwe wet op de ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat het duidelijk 
is waar iedere overheid voor verantwoordelijk is en welke interventie 
mogelijkheden er zijn. De PKB, streekplan en het gemeentelijk 
structuurplan zijn vervangen door een structuurvisie die ieder decennium 
gemaakt dient te worden. Een andere grote verandering is dat de 
structuurvisie niet juridisch bindend is en lagere overheden hierdoor meer 
vrijheid wordt gegeven. Door de nieuwe wet is de rijksoverheid proactief, 
vooraf worden doelen gesteld die de provincies en gemeenten in hun 
bestemmingsplannen moeten overnemen. Toetsing op het 
bestemmingsplan van de gemeente door de provincie is niet meer 
mogelijk. Toch heeft de provincie door middel van het inpassingspan of 
een provinciale verordening de mogelijkheid om in te kunnen grijpen. De 
rijksoverheid kan dit met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) 
om ervoor te zorgen dat lagere overheden rekening houden met zaken 
van algemeen belang (Rijksoverheid, 2008).  
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6.3 De rol van de Gemeente 
De gemeente heeft een breed instrumentarium waarmee invloed 
uitgeoefend kan worden op de locatie(s) voor detaillisten. De Nota 
Ruimte heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden en vrijheden 
gegeven en ervoor gezorgd dat er structuurvisies geschreven moeten 
worden. Door het schrijven van structuurvisies en het vaststellen daarvan 
evenals het vaststellen van beleid geeft de gemeente inzicht aan de 
detailhandel. Er wordt op die manier duidelijkheid gegeven aan 
verschillende actoren met als gevolg dat investeringen worden 
gestimuleerd. De detailhandelsstructuurvisie moet iedere tien jaar 
opnieuw worden geschreven. Om dit document te kunnen schrijven is het 
van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de kenmerken van de 
bestaande detailhandelsstructuur. Hier wordt meestal gebruik gemaakt 
van de distributieplanologie. 
 
6.3.1.  Distributieplanologie 
De distributieplanologie is een onderdeel van de planologie waarin het 
draait om de organisatie van ruimte en spanningen tussen verschillende 
ruimtegebruikers. Er zijn verschillende actoren die gebruik willen maken 
van de schaarse ruimte, hierdoor kan ontwikkelingsplanologie niet 
worden gezien als waardevrije planologie (Bolt, 2003, p. 60-61). 
In het verleden was distributieplanologie een verplichte stap bij de 
voorbereiding van structuur- en bestemmingsplannen, echter na 1986 zijn 
gemeenten vrij om te bepalen welke methode ze gebruiken. Het is 
namelijk een methode om het verzorgingsgebied van een specifieke 
locatie in kaart te brengen. Op die locatie wordt dan gekeken naar het 
verzorgingsgebied van winkelvoorzieningen en het bereik van die 
voorzieningen. Aan de hand van verschillende factoren zoals afstand, 
fysieke barrières en de aantrekkingskracht van andere winkelcentra wordt 
de omvang van de consumentengroep bepaald voor een locatie. Op basis 
daarvan is het mogelijk om te bepalen welke uitbreiding en of 
ontwikkeling er mogelijk is (van der Laan, 2003).  Bij de distributieplanologie 

is het van belang dat er sprake is van goede samenwerking tussen de 
lokale overheid, projectontwikkelaars, wetenschappelijk onderzoek en de 
detailhandel. Door die samenwerking en het onderzoek wordt bepaald 
wat de optimale locatie, grootte en mogelijkheden er zijn voor 
winkelcentra en/of uitbreidingen daarvan (Wetenschappelijke raad voor het 
regeringsbeleid, 1987, p. 140-143). Ondanks dat distrutieplanologisch 
onderzoek niet meer verplicht is voor gemeenten, maken veel gemeenten 
hier alsnog gebruik van, omdat de uitkomsten gebruikt kunnen worden 
om de structuurvisie te onderbouwen (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 
2006, p. 13).  
  
6.3.2  De detailhandelsstructuurvisie  
Zoals eerder gezegd in dit hoofdstuk, moet iedere tien jaar de 
detailhandelsstructuurvisie herzien worden of vernieuwd. In de 
structuurvisie wordt het ruimtegebruik op lokaal niveau vastgesteld voor 
een langere termijn. Daarbij is het van belang dat de maatregelingen, die 
nodig zijn om dit ruimtegebruik in de toekomst te waarborgen, worden 
vastgesteld. Hierdoor is een structuurvisie een document dat de richting 
aangeeft van het toekomstige ruimtegebruik voor overheden, private 
partijen, bedrijven enzovoorts. Het geeft weer welk ruimtelijk beleid de 
gemeente nastreeft. Wanneer een deel van een structuurvisie 
overlapping heeft met een bestemmingsplan, is het bestemmingsplan 
juridisch geldend (Structuurvisies, 2010).  
In de detailhandelsstructuurvisie mag de gemeente niet op basis van 
economische argumenten bepaalde detaillisten uit een winkelgebied 
weigeren. Het argument dat door de komst van een winkel de andere 
winkels omzet zullen verliezen en wellicht failliet gaan is geen geldig 
argument, omdat dit bij de dynamiek van de markt hoort (Droogh, Frielink 
& Vlek, 2011, p. 14-15).Dit is vastgelegd in de Europese Dienstenrichtlijn die 
aangeeft dat winkels niet geweigerd mogen worden op een specifieke 
locatie op basis van economische motieven. Slechts op basis van 
argumenten met betrekking tot de ruimtelijke ordening mag een 
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winkel/detaillist op een locatie worden geweigerd, mits (Droogh, Frielink & 
Vlek, 2011, p. 17-18): 

§ Er mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van de 
nationaliteit van de ondernemer. 

§ Het algemeen belang anders in het geding is, een dwingende 
reden van algemeen belang is nodig om een detaillist te mogen 
mijden. 

§ Wanneer de nagestreefde doelen van de gemeente niet bereikt 
kunnen worden door de toewijzing van de detaillist op de door 
hem geambieerde locatie.  

 
Het is voor gemeenten niet verplicht om voor het gehele grondgebied een 
detailhandelsstructuurvisie te maken, sommige gemeenten doen dit 
bijvoorbeeld alleen voor het centrum. Het is beter om voor het gehele 
gebied van de gemeente een detailhandelsstructuurvisie te maken omdat 
de verschillende winkelgebieden invloed op elkaar hebben en dit op die 
manier in kaart wordt gebracht. Waar de nadruk op wordt gelegd in de 
structuurvisie is afhankelijk van de gemeente en de lokale ontwikkelingen 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 33-39). De structuurvisie heeft 
meerdere doelen:  

§ Het toetsen van initiatieven die door marktpartijen worden 
aangedragen. Door de structuurvisie kan de gemeente de 
keuze(s) beargumenteren. 

§ Het aanzetten tot nieuwe acties door de overheid en 
marktpartijen. In dit geval wordt samenwerking verwacht tussen 
publieke en private partijen. Te denken valt aan herontwikkeling, 
ontwikkelen van de openbare ruimte, parkeerbeleid etc.. Het is 
ontwikkelingsgericht.  

Input voor overig (ruimtelijk) beleid. Het detailhandelsbeleid kan 
doorwerken in ander gemeentelijke beleid. 
 
 

6.4  Gemeentelijke instrumentarium 
De detailhandelsstructuurvisie wordt in de periode waarvoor deze is 
bedoeld tot uitwerking gebracht. Om dit te doen heeft de gemeente de 
beschikking over een groot aantal instrumenten waarmee ze invloed uit 
kunnen oefenen op de detailhandel(locaties). Figuur 6.1 geeft een 
overzicht van dit instrumentarium dat is in te delen in een viertal 
categorieën. In de volgende subparagrafen wordt het instrumentarium 
per categorie behandeld.  
 
Figuur 6.1: Het gemeentelijke instrumentarium 

 

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 38 
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6.4.1  Organisatorische instrumenten 
Wanneer de structuurvisie wordt opgesteld, maakt de gemeente eigenlijk 
duidelijk waar de komende tijd beleid op zal worden gevoerd. De 
detailhandelsstructuurvisie is een beleidsvoornemen waardoor er een 
inspraakprocedure doorlopen moet worden. Die inspraak is eenzijdig 
zoals is vastgesteld in de Gemeentewet artikel 150. Dat wil zeggen dat bij 
inspraak officieel geen overleg mogelijk is met de bestuurders. Door de 
inspraak wordt aan belanghebbenden van het beleid de mogelijkheid 
geboden om hun mening te geven over het beleid dat wordt voorgesteld.  
In de praktijk is het echter beter om af te zien van artikel 150 en met 
belanghebbenden in overleg te gaan, zodat de inspraak tweezijdig is en de 
kans op het vergroten van draagvlak groter is (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, 2006, p. 39-40). In veel gevallen wordt er dan een commissie in 
het leven geroepen waarin zowel de lokale overheid als de betrokken 
ondernemers zijn vertegenwoordigd in samenwerking met adviseurs. 
Door goede samenwerking kan veel tijd worden bespaard op 
bezwaarprocedures, omdat de betrokken actoren elkaar regelmatig 
ontmoeten. Die samenwerking kan verder worden ingezet door 
publiekprivate samenwerking en ontwikkeling met een 
centrummanagement (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 39-40). 
Uiteraard is dit pas mogelijk zodra er overeenstemming is bereikt over het 
te voeren beleid.   
 
Het maken van brancheringsafspraken is een lastiger instrument omdat er 
enkele bezwaren zijn waar rekening mee moet worden gehouden. 
Branchering is een manier waarop het mogelijk wordt gemaakt om 
bepaalde detaillisten te mijden op een locatie. Branchering heeft zijn 
uitwerking in bestemmingsplannen (een juridisch instrument). Deze 
mogelijkheid staat in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), waarmee de 
toestemming is gegeven om in het bestemmingsplan regels op te nemen 
met betrekking tot branches die zich op specifieke locaties mogen of juist 
niet mogen vestigen. Hierdoor is het voor de gemeente mogelijk om een 

bepaalde branche op een locatie te mijden, mits er ruimtelijke 
argumenten worden aangevoerd en er geen sprake is van economische 
argumenten (Droogh, Frielink & Vlek, 2011, p. 16-17). 
 
De promotie van “nieuwe” bedrijventerreinen/winkelcentra is een 
organisatorische functie van de gemeente. De gemeente wil zich op een 
goede manier presenteren ten opzichte van potentiële investeerders  
(EIM, 2002, p. 15-16). Gemeenten kunnen door met promotie, beleid 
voeren om detaillisten en ondernemers aan te trekken. Dit beleid richt 
zich dan met name op het MKB binnen Nederland. Door diverse 
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen kunnen 
intentieverklaringen worden getekend om tot een sterke ontwikkeling van 
bijvoorbeeld een bedrijventerrein of winkelcentrum te komen (EIM, 2002, 
p. 27-28). De samenwerking tussen verschillende actoren is van groot 
belang om succesvol te zijn of om verval om te zetten in succes. Sommige 
winkelcentra zijn vervallen door stilstand. Detaillisten zitten dan vast aan 
routines, waardoor ze de slag missen ten opzichte van de grote 
winkelcentra. Het is voor de detailhandel van belang dat consumenten 
aantrekkelijk kunnen winkelen zodat er geen verlies aan koopkracht in die 
winkelcentra optreedt. Het promoten speelt hierbij een belangrijke rol 
(England, 2000, p. 46-48). 
 
6.4.2  Juridisch ruimtelijke instrumenten 
De juridisch ruimtelijke instrumenten hebben een dwingender karakter 
dan de organisatorische instrumenten. Ook worden deze instrumenten 
meer gezien als iets waar daadwerkelijk iets mee kan worden bereikt.  
Iedere gemeente in Nederland is belast met het maken van 
bestemmingsplannen, zoals vastgelegd in artikel 10 van de oude wet op 
de ruimtelijke ordening. De gemeente moet een bestemmingsplan 
opstellen voor het gebied buiten de bebouwde kom. Voor het gebied 
binnen de bebouwde kom is dit niet verplicht. De reden hiervoor is dat de 
ruimte binnen de bebouwde kom al voorzien is van een bestemming. 
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Middels diverse kaarten en een boekwerk waarin de voorschriften van het 
bestemmingsplan staan, wordt voor burgers, bedrijven en overheden 
duidelijk wat wel en niet mogelijk is met de ruimte. Het bestemmingsplan 
is namelijk juridisch bindend voor al deze actoren. Dit zorgt ervoor dat bij 
een wijziging van het ruimtegebruik, dit aangevraagd dient te worden bij 
de betreffende gemeente waar dit verzoek vervolgens wordt getoetst. Dit 
is een langdurig proces zoals figuur 6.2 laat zien (Spit & Zoete, 2005, p. 50-
51). Gemeenten zijn verplicht om iedere 10 jaar de bestemmingsplannen 
te actualiseren. Daarnaast moet de gemeente het ruimtelijk beleid 
jaarlijks controleren, om zo activiteiten die buiten het bestemmingsplan 
vallen direct aan te kunnen pakken. De procedure voor het 
bestemmingsplan is in de nieuwe wet Wro 2008 verkort. Dit komt omdat 
burgers geen bezwaar meer kunnen maken middels een zienswijze. 
Daarnaast is overheden de mogelijkheid geboden om een CBB (concrete 
beleidsbeslissing) in te dienen. Een concrete beleidsbeslissing geeft 
precies de locatie van een bestemming aan, alleen in het voortraject van 
het bestemmingsplan kunnen burgers daar bezwaar tegen maken 
(Rijksoverheid, 2008). Een andere verandering is dat tegenwoordig ook de 
detailhandel op perifere locaties als aparte bestemming aangegeven mag 
worden in bestemmingsplannen (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, 
p. 9-11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.2: Proces van het bestemmingsplan, nieuwe Wro 

 
Bron: Zundert, 2008, p. 39 
 
Voor detaillisten speelt het bestemmingsplan een belangrijke rol wanneer 
ze van locatie willen veranderen. In het bestemmingsplan moet op de 
potentiële nieuwe locatie de mogelijkheid zijn om detailhandel te 
vestigen. Zo niet dan moet er worden gezocht naar een nieuwe locatie of 
een wijziging in het bestemmingsplan plaatsvinden. Dat laatste zal niet 
zomaar gebeuren, omdat dit een kostbare aangelegenheid is. Voor 
uitbreiding van een winkel op een bestaande locatie heeft het 
bestemmingsplan ook invloed en moet er ook een bouwvergunning 
worden aangevraagd. Het kan zijn dat door de verbouwing het pand niet 
voldoet aan het bestemmingsplan, in dat geval moet er worden gevraagd 
om een vrijstelling van het bestemmingsplan. In de bouwvergunning 
worden ook de uitstraling etc. van het pand getoetst (vergunning). 
Voorheen gebeurde dit middels de artikel 19-procedure, echter is die 
procedure in de Wro 2008 vervangen door een projectbesluit waarin de 
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gemeente toestemming geeft om het bestemmingsplan te wijzigen. 
Binnen een jaar dient het projectbesluit omzet te zijn in een nieuw 
bestemmingsplan (Zundert, 2008, p. 47-53). 
 
Ook middels het handhaven en aanpassen van het vervoers,- en 
parkeerbeleid heeft de gemeente een juridisch instrument in handen. 
Hiermee wordt onder andere de inrichting van de infrastructuur bedoeld, 
middels het plaatsen van borden met informatie. Ook het beleid met 
betrekking tot parkeren, parkeertijden en het schrijven van boetes. De 
invulling van het vervoers,- en parkeerbeleid heeft ook veel betrekking op 
een financieel instrument van de gemeente dat in de volgende 
subparagraaf zal worden behandeld.  
Tot slot heeft de gemeente invloed op de openingstijden en het aantal 
koopzondagen dat de detailhandel open mag zijn. Afhankelijk van de 
normen die de rijksoverheid stelt mag de gemeente daar zelf invulling aan 
geven, mits die invulling niet in strijd is met het overkoepelende 
rijksbeleid. Het juridische instrumentarium heeft met name betrekking op 
mogelijkheden, waarmee de gemeente zonder enige tegenstand invloed 
heeft op de detailhandel. Deze instrumenten zijn wettelijk vastgelegd 
waardoor het omzeilen ervan niet zomaar mogelijk is (Rijksoverheid, 2010).  
 
6.4.3  Financiële instrumenten 
Zoals in alle vakken met betrekking tot ruimtelijke ordening en beleid op 
de universiteit wordt gezegd:”wie betaalt, bepaalt!” De overheid kan veel 
druk uitoefenen om de invulling van beleid voor elkaar te krijgen door 
financiële instrumenten. Dit kan op verschillende manieren een rol 
spelen. Veel voorkomend is het zogenaamde kopen van draagvlak in ruil 
voor de ontwikkeling elders, betaald door de gemeente. Voor de 
detailhandel en haar locatiekeuze speelt dit instrument ook een erg 
belangrijke rol. Zoals in hoofdstuk 4 duidelijk werd, spelen 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid een belangrijke rol in de keuze 
voor een locatie. Zo worden bij de theorie van Alonso, winkellocaties 

ingedeeld naar status waarbij toegankelijkheid een belangrijke rol speelt. 
Reilly voegde in zijn theorie daaraan toe dat de consument zich bij de 
keuze voor een winkel laat leiden door de toegankelijkheid ervan. De 
overheid is in Nederland belast met de inrichting van de infrastructuur op 
verschillende schaalniveaus. Het is de overheid, die bepaalt hoe 
verbindingen en wegen lopen en wat de invulling van de infrastructuur is. 
Het is in principe de overheid die in grote mate beleid maakt voor 
infrastructuur, maar zoals duidelijk werd in de vorige paragraaf is 
samenwerking met private partijen niet uitgesloten. Daarnaast is er ook 
veel samenwerking tussen gemeenten, omdat bedrijventerreinen en 
winkelcentra vaak een dermate grote impact op een gebied hebben dat 
samenwerken loont en er gezamenlijk een ruimtelijk economisch beleid 
wordt gevoerd (EIM, 2002, p. 28-35). Voor de detailhandel is het van belang 
dat de locatie toegankelijk is, een mooie locatie die slecht bereikbaar is 
werkt voor de detaillist namelijk niet. De consument zal dan op zoek gaan 
naar een winkel die beter bereikbaar is en wil daar dan ook een grotere 
afstand voor afleggen (Babin et al., 1994, p. 166-170). Wanneer er wordt 
gesproken over toegankelijkheid gaat het ook over de mogelijkheid tot 
parkeren. Het is voor een winkelgebied van groot belang dat de 
infrastructuur er naartoe goed is, maar ook dat er genoeg mogelijkheden 
zijn om te parkeren en bij voorkeur onbetaald parkeren. 
(Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 1987, p. 140-143).   
Een andere manier waarop door de gemeente veel invloed kan worden 
uitgeoefend middels investeringen, in de openbare ruimte. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de inrichting en de kwaliteit van de openbare 
ruimte. De openbare ruimte heeft daarnaast veel invloed op de  
aantrekkelijkheidwaarde van een locatie zoals John England stelt 
(England, p. 114-118). Te denken valt dan onder andere aan de inrichting 
van de voetgangerspaden, onderhoud van de stadscentra enzovoorts. Het 
doen en investeren in onderzoek naar de detailhandelsstructuur door 
adviesbureaus valt ook onder de financiële instrumenten van de 
gemeente.      
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6.4.4  Privaatrechtelijke instrumenten 
De gemeente heeft direct invloed op de locatiekeuze van bedrijven, 
omdat het gemeentelijk grondbedrijf in grote mate de grondprijzen 
vaststelt in de gemeente. Door die grondprijzen kan een specifieke locatie 
wel/niet haalbaar zijn voor een detaillist. Ook de huurprijs wordt hier 
door beïnvloed. De gemeente is een verkopende privaatrechtelijke partij 
bij gronduitgifte voor nieuwe bebouwing (EIM, 2002, p. 15-16). De prijs van 
de grond is afhankelijk van het ruimtegebruik en de bestemming (Spit & 
Zoete, 2005, p. 72-73). Daarnaast heeft de Grex-wet invloed op de rol van 
de gemeente als grondbedrijf. Door deze wet heeft de gemeente meer 
mogelijkheden om kostenafspraken te maken met projectontwikkelaars 
en kan de gemeente gemakkelijker eisen stellen aan 
projectontwikkelaars. De wet zorgt ervoor dat de gemeente meer 
opbrengsten kan halen uit de verkoop en ontwikkeling van grond 
(Rijksoverheid, 2008). 
Door middel van een grondexploitatieovereenkomst kan de gemeente 
invloed uitoefenen op de inhoud van het assortiment dat de detaillist op 
de locatie mag verkopen. Van belang bij deze overeenkomst is dat de 
overeenkomst niet in strijd is met het publiekrecht. 
 

6.5  De rol van de provincie en regio 
De provincie wordt sinds de Nota Ruimte en de nieuwe Wro gezien als het 
bestuurlijke niveau waarop ruimtelijke vraagstukken zich afspelen die het 
niveau van de gemeente overstijgen. De provincie is belast met onder 
andere het provinciale verkeers,- en vervoervoersbeleid en moet hierin 
afstemming vinden met het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen 
in de provincie. Om dit tot stand te kunnen brengen is het van belang dat 
de provincie zelf een structuurvisie ontwikkelt op de detailhandel. De 
wijze waarop dit gebeurd kan op twee manieren geschieden (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 21): 

§ Top-down, de provincie schetst de kaders 
§ Bottom-up, de provincie ontwikkelt een visie waarin de 

structuurvisies van gemeenten en regio’s richtinggevend zijn.  

In het geval van regio’s kan het noodzakelijk zijn dat er een structuurvisie 
wordt ontwikkeld voor een deel van de provincie. Dit kan het geval zijn 
wanneer er sprake is van grote detailhandelslocaties op perifere locaties. 
Deze ontwikkeling heeft namelijk ook invloed op de regio en niet alleen 
op de gemeente waarbinnen de ontwikkeling plaatsvindt. In het geval dat 
de gemeente hier niet mee akkoord gaat, is het voor de provincie 
mogelijk om bestemmingsplaninstructies te geven of door als provincie 
zelf een bestemmingsplan op te stellen (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 
2006, p. 20-21). Het vaststellen van een structuurvisie door de provincie 
zorgt ervoor dat er beleid wordt gemaakt, echter wordt het nog niet 
direct uitgevoerd. Om het beleid uit de structuurvisie uit te voeren heeft 
de provincie een aantal instrumenten tot haar beschikking: 

§ Provinciale structuurvisie 
§ Nota plan beoordeling 
§ PPC 

De provinciale structuurvisie geeft in hoofdlijnen aan waar welke 
ruimtelijke ontwikkelingen verwacht worden, waaronder de 
ontwikkelingen voor de detailhandel. De structuurvisie is niet bindend 
voor gemeente, maar is zelfbindend voor de provincie. Het geeft de 
richtlijnen aan van de provincie, maar de gemeente mag ervan afwijken, 
maar moet beargumenteren waarom ervan wordt afgeweken. In het 
geval dat de provincie doorwerking wil naar de gemeente, moet de 
provincie dat deel van de structuurvisie bestempelen als onderwerp van 
provinciaal belang en het opnemen in een provinciale verordening of door 
overleg met de gemeente. Ook achteraf kan de provincie ingrijpen door 
het indienen van een zienswijze, de gemeente het bestemmingsplan laten 
wijzigen, zelf opstellen van een provinciaal inpassingplan of het nemen 
van een provinciaal projectbesluit (Rijksoverheid, 2006). De Nota plan 
beoordeling is een andere manier van de provincie om invloed uit te 
oefenen op het bestemmingsplan van de gemeente. Deze nota zorgt 
ervoor dat de provincie concreet aangeeft waar het bestemmingsplan van 
de gemeente aan moet voldoen. In het geval van de detailhandel geeft 
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het dan aan waar de detailhandel aan moet voldoen. Deze nota stelt de 
normen waaraan een bestemmingsplan volgens de provincie moet 
voldoen (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 24). De PPC, 
provinciale planologische commissie is belast met het overleg en de 
coördinatie van het ruimtelijke beleid van de provincie. Deze commissie 
toetst plannen van regio’s en gemeenten, waardoor het voor deze lagere 
overheidsniveaus van belang is om kennis van de commissie te hebben en 
advies in te winnen, voordat begonnen wordt met het maken van plannen 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 26). 
  
Ook de regio maakt structuurvisies, in het geval van bovenlokale effecten. 
De effecten van ruimtelijke ontwikkelingen overschrijven dan de 
gemeentegrenzen. Een regionale structuurvisie beschrijft de 
ontwikkelingen in een regio, met daarin ook concrete beleidsbeslissingen, 
die bindend zijn. In visies met betrekking tot de detailhandel komt dit 
regelmatig voor bij grootschalige perifere ontwikkelingen van 
winkelcentra (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 27). 
 
6.6  De rol van de rijksoverheid 
Naast de rol van de rijksoverheid zoals in paragraaf 6.2 is beschreven 
heeft de rijksoverheid ook invloed op de detailhandel middels wetgeving. 
De meeste invloed heeft de vestigingswet op de detailhandel. De 
vestigingswet is in 1937 ingevoerd om ondernemers te beschermen. Die 
bescherming was nodig tegen zogenaamde wildgroei van ondernemers in 
dezelfde branche, die daardoor de marktpositie van de bestaande 
ondernemers zouden aantasten door slechte service etc.. De overheid 
was bang dat wanneer iedereen zomaar een onderneming mocht starten 
er teveel incapabele bedrijven zouden ontstaan, waar met name de 
consument de dupe van zou zijn. Door de vestigingswet werden starters 
getoetst op hun ondernemersvaardigheden en vaktechnische kennis 
(Bernardt, 1999, p. 35-37). In 1996 werd door de overheid besloten om tot 
een versoepeling van de vestigingswet over te gaan. De reden hiervan 

was dat de overheid de dynamiek van de economie wilde versterken door 
makkelijkere toetreding van nieuwe ondernemers. De bescherming van 
de branche zou moeten geschieden door de vele keurmerken etc. die er 
bestaan. Veel ondernemers en branches waren tegen deze versoepeling, 
echter zonder resultaat. Uiteindelijk heeft de versoepeling ertoe geleid 
dat er meer nieuwe ondernemers zijn gestart en dat de economische 
dynamiek is toegenomen. Voor de consument heeft de versoepeling ertoe 
geleid dat ondernemers meer tijd en geld besteden in het imago van hun 
onderneming. Door de toegenomen concurrentie moeten ondernemers 
zich van elkaar onderscheiden om hun klantenpotentieel uit te 
breiden(Bernardt, 1999, p. 35-37). De versoepeling van de vestigingswet 
heeft direct invloed op de locatiekeuze van winkels gehad, omdat men 
zich van de concurrent wilde onderscheiden, al dan niet met een mooiere, 
grotere winkel. Daarnaast is het aantal winkels/ondernemingen 
toegenomen waarvoor ruimte gemaakt moest worden. Het bovenstaande 
laat vooral de invloed van de overheid zien vanuit juridisch perspectief 
middels wetten en wetgeving, maar de rol van de overheid is specifieker 
en op meerdere vlakken aanwezig. 
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6.7  Conclusie rol van de overheid 
De overheid heeft op veel verschillende manieren de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op het locatiebeleid dan wel de locatiekeuze van 
detaillisten. Niet alles manieren zijn direct zoals bijvoorbeeld het beleid 
met betrekking tot de infrastructuur. Dit beleid zorgt ervoor dat er 
randvoorwaarden worden geschept of juist niet, waardoor detaillisten 
zich ergens willen vestigen. Directe invloed heeft de gemeente met 
bestemmingsplannen en nota’s met betrekking tot de detailhandel mits er 
geen afwegingen worden gemaakt op basis van economische 
argumenten. De rol van de gemeente is door haar instrumentarium vrij 
globaal en niet heel specifiek voor de fietsenbranche. Locaties kunnen 
aangemerkt worden voor een detailhandelslocatie, maar de winkel die 
zich op die locatie vestigt, is niet direct een taak voor de overheid. Ze 
bieden de ruimtelijke kaders waarbinnen ontwikkeld en gebouwd mag 
worden, maar de invulling wordt volledig aan de markt overgelaten. 
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen, echter is het 
moeilijk om dit te doen op basis van niet economische argumenten, 
waardoor het toch de markt is, die binnen de randvoorwaarden die door 
de overheid zijn opgesteld, een locatie zoekt. De overheid tracht door 
middel van marketing en promotie bedrijven aan te trekken, echter zal dit 
voornamelijk op het niveau zijn van grote ondernemingen en niet de 
fietsenwinkel als zelfstandige ondernemer, want deze bieden geen directe 
meerwaarde voor de gemeente. De institutionele locatietheorie kan 
hieraan worden gekoppeld, deze geeft het belang aan van goede 
samenwerking tussen marktpartijen en de overheid om tot een goede 
locatie te komen voor bedrijven (Pellenbarg et al., 2002). Samenwerking 
tussen publieke en private partijen kan de sleutel tot succes zijn. Door die 
samenwerking kunnen bedrijven en detaillisten effectief inspelen op de 
veranderde markt. Dit kan door te zoeken naar een nieuwe locatie, die 
beter aansluit bij de eisen, die de maatschappij op dat moment stelt 
(Nelson & Winter, 1982, p. 25-29). De instrumenten en invloed van de 
overheid hebben direct verband met de institutionele en evolutionaire 

locatietheorieën. Daarnaast heeft de overheid door haar instrumentarium 
een dermate grote invloed op de omgevingskenmerken van een locatie en 
op de locatie zelf, dat de input van de theorieën uit hoofdstuk 4 hier 
direct op aansluiten. 
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7. Methodologie 
 
In de hoofdstukken over locatie theorieën is uitgelegd welke theorieën 
met betrekking tot locaties een verklaring kunnen bieden voor de 
locatiekeuze van fietsenwinkels. Tevens is in hoofdstuk 2 een beschrijving 
gegeven van de hoofdkenmerken van de  fietsenbranche, fietsenwinkels 
en is huidige problematische situatie uiteengezet. Op basis daarvan is het 
conceptueel model opgesteld dat terug is te vinden in de inleiding. De 
veronderstellingen in dit conceptueel model zullen in dit onderzoek 
worden onderzocht. De rol van dit hoofdstuk is om een beschrijving te 
geven van de methoden, die worden gebruikt om de veronderstellingen 
die voortkomen uit het conceptueel model, te kunnen toetsen. Hiermee 
wordt de basis gelegd voor het beantwoorden van de drie deelvragen 
waarmee een antwoord kan worden gegeven op de centrale vraag van dit 
onderzoek. Paragraaf 7.1 geeft een omschrijving van de 
onderzoeksdoelgroep en het onderzoeksgebied. De volgende paragraaf 
7.2 zal een overzicht geven van de onderzoeksmethoden. Tot slot zal 
paragraaf 7.3 een overzicht geven van de te gebruiken toetsen. 
 
7.1  Onderzoeksdoelgroep en onderzoeksgebied 
De onderzoeksdoelgroep in dit onderzoek zijn fietsenwinkels. Onder een 
fietsenwinkel wordt in dit onderzoek een detaillist bedoeld waarvan de 
hoofddoelstelling in de bedrijfsvoering de verkoop en reparatie van 
fietsen is. Op die manier vallen warenhuizen, supermarkten en doe-het-
zelf zaken af die wel fietsen verkopen, maar waar de verkoop van fietsen 
niet de hoofddoelstelling is (Raivereniging, 2010). Daarnaast wordt er een 
tweede randvoorwaarde gesteld aan de detaillisten die fietsen verkopen. 
In dit onderzoek gaat het om fietsenwinkels, die een fysieke winkel 
hebben waar de consument zich naar toe kan begeven om zo de fietsen te 
zien of uit te proberen. De vele webwinkels die er op dit moment zijn, 
worden daarom buiten beschouwing gelaten (Nijssen et al., 1987, p. 127-
128). Deze webwinkels hebben veelal geen voorraden en kunnen niet alle 

producten aan de consument laten zien, zoals de fysieke fietsenwinkel dat 
kan. Daarnaast stellen zij relatief weinig eisen aan een locatie, omdat ze 
geen bezoekers hoeven te trekken naar het fysieke deel van hun 
bedrijfsvoering (Van Dasler, 2009, p. 25). Alles draait daar om de 
vindbaarheid van de website op internet. Fietsenwinkels die naast hun 
fysieke winkel een webwinkel hebben, hebben de beschikking over een 
fysieke winkel en maken derhalve wel deel uit van dit onderzoek.  
Wanneer er wordt gekeken naar detaillisten die zich hoofdzakelijk bezig 
houden met de verkoop en reparatie van fietsen in Nederland en die de 
beschikking hebben over een fysieke winkel, die toegankelijk is voor de 
consument, hebben we het over ongeveer 1500 winkels of 
verkooppunten in Nederland (Raivereniging, 2010).  
 
In principe heeft bijna iedere woonkern in Nederland de beschikking over 
een dergelijke winkel en zullen er derhalve meer winkels zijn in de 
dichtstbevolkte delen van ons land. Hiermee komen we bij het 
onderzoeksgebied van deze studie. Het zal uitsluitend gaan om de 
locatiekeuze van fietsenwinkels in Nederland. Van de ongeveer 1500 
fietsenwinkels in Nederland zal ruim de helft worden gecontacteerd ten 
behoeve van dit onderzoek. Om een scheve verdeling van de locaties van 
fietsenwinkels te voorkomen zal ernaar worden gestreefd om een zo 
evenwichtig mogelijke indeling per provincie te maken. Desondanks ben 
je in een dergelijk onderzoek altijd afhankelijk van de respons die het 
onderzoek krijgt.  
 
7.2  Onderzoeksmethoden 
In dit onderzoek zal er een tweedeling zijn in de gebruikte 
onderzoeksmethoden. Zo zal het grootste deel van het onderzoek bestaan 
uit een kwantitatief onderzoek (enquêteonderzoek)en zullen er ook 
kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt in de interviews die 
bij verschillende actoren afgenomen zullen worden.  
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7.2.1  Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 
Het kwantitatieve deel van dit onderzoek zal bestaan uit een uitgebreide 
enquête. Deze enquête moet een beeld geven van de locatie-eisen die 
fietsenwinkels stellen aan een winkellocatie. Daarnaast moet de enquête 
laten zien hoe deze detaillisten hun eigen locatie waarderen, wanneer er 
wordt gekeken naar dezelfde locatie eisen. Het laatste deel van de 
enquête zal gaan over de waardering voor de rol van de 
gemeente/overheid. 
Met dit kwantitatieve onderzoek worden er veel gegevens verzameld 
vanuit het perspectief van de detaillist van een fietsenwinkel. Op basis 
van dit kwantitatieve deel van het onderzoek kan antwoord worden 
gegeven op deelvraag 1 en 2 van dit onderzoek. Hierbij gaat het onder 
andere om het verband tussen de latente variabelen uit het conceptueel 
model op de fietsenwinkel en de locatiefactoren. Ook het verband tussen 
de verschillende locatiefactoren en de meest optimale locatie zoals in het 
conceptueel model weergegeven wordt in deze deelvragen onderzocht 
(hoofdstuk 1, p. 15). Ook deelvraag 3 kan worden beantwoord, echter 
wordt de rol van de overheid op die manier eenzijdig belicht. Om dit 
onderzoek beter generaliseerbaar te maken en om een vollediger beeld 
van de werkelijkheid te geven is er gekozen voor een tweede (kwalitatief) 
onderzoek. In dit kwalitatieve onderzoek wordt gekeken naar het causale 
verband tussen de gemeente/beleid en haar invloed op de verschillende 
locatiefactoren zoals weergegeven in het conceptueel model (hoofdstuk 1, 
p. 15). Daarnaast wordt er gekeken naar het verband tussen de gemeente 
en de meest optimale locatie.  
In de enquête komen alleen fietsenwinkels aan het woord en heeft de 
overheid/gemeente niet de mogelijkheid om een weerwoord te geven. 
Omdat het niet mogelijk is om van iedere fietsenwinkel die de enquête 
heeft ingevuld de betreffende gemeenten te interviewen is ervoor 
gekozen om enkele semi-gestructureerde interviews af te nemen bij 
actoren, die kunnen spreken namens de Nederlandse gemeenten. Om die 
reden zullen er interviews worden afgenomen met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en enkele onderzoekers die veel onderzoek 
doen naar de detailhandel/MKB en de overheid.  
Onderzoek van C.F. Philips heeft succesvol laten zien dat door gebruik te 
maken van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek er een completer 
beeld kan worden gevormd van het onderwerp van onderzoek (Philips, 
2005, p. 63-66). Aan de hand van de uitkomsten van het kwantitatieve 
onderzoek kunnen deze semi-gestructureerde interviews worden 
afgenomen en wordt duidelijk hoe de gemeenten tegen de locatiekeuzes 
van fietsenwinkels aankijken. Daarnaast kan middels deze interviews 
duidelijk worden of de detaillisten en overheden elkaars standpunten 
kennen en hiermee wordt wellicht een stap worden gezet naar `betere´ 
samenwerking.  
 
In dit onderzoek wordt er door het gebruik van verschillende typen 
onderzoeksmethoden multi-strategy research gedaan. In de wetenschap 
zijn er zeer veel tegenstanders voor dit  type van onderzoek (Bryman, 2004, 
p. 451-452). De kritiek is dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
verschillende epistemologische en ontologische veronderstellingen 
hebben en daardoor niet door elkaar kunnen worden gebruikt in één 
onderzoek.  
Echter zijn de verschillende soorten onderzoek maar beperkt verboden 
met de epistemologische veronderstellingen en kunnen de twee typen 
onderzoek juist door elkaar worden gebruikt omdat ze elkaar aanvullen. 
De resultaten van beide typen onderzoek kunnen worden gebruikt om 
resultaten te controleren en te vergelijken. Ze ondersteunen elkaar juist 
door elkaar aan te vullen. Dit wordt triangulatie genoemd (Bryman, 2008, p. 
451-452).  De meerwaarde van triangulatie ligt in dit onderzoek in het 
mogelijkerwijs uitsluiten van een eenzijdig beeld vanuit de detaillist, naar 
een totaalbeeld waarin de Nederlandse gemeenten ook hun standpunten 
en keuzes kunnen verdedigen. Daarnaast kunnen de resultaten die 
voortkomen uit de kwantitatieve enquête worden gecontroleerd en 
vergeleken met de uitkomsten van de kwalitatieve interviews.  
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7.2.2 Enquêteonderzoek 
Om over kwantitatieve onderzoeksresultaten te kunnen beschikken wordt 
er gebruik gemaakt van een enquête. Deze enquête zal worden 
toegestuurd via de email naar fietsenwinkels in Nederland (zie bijlage 2). 
De meeste eigenaren van fietsenwinkels hebben het relatief druk met het 
te woord staan van klanten of het uitvoeren van reparaties aan fietsen. 
Als gevolg hiervan heeft een mondelinge enquête weinig nut omdat je de 
detaillist indirect dwingt om direct tijd vrij te maken voor een onderzoek 
waaraan hij/zij misschien niet eens tijd wil besteden. Door de enquête te 
sturen per email laat je de detaillist vrij om de enquête al dan niet in te 
vullen, plus dat de detaillist zelf kan bepalen wanneer de enquête wordt 
ingevuld (Baarde en De Goede, 2001, p. 133-134). Een self-completion 
questionnaire zoals Bryman dit verwoord in zijn boek (Bryman, 2004, 
p.135).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nadeel van een self-completion questionnaire is het risico op een lage 
respons. Om een lage respons van het onderzoek te voorkomen wordt in 
de week voordat de enquête wordt gemaild, een email gestuurd naar alle 
fietsenwinkels met daarin informatie over de enquête en het onderzoek 
en de vraag om hieraan mee te werken (Bryman, 2004, p. 136-137). Omdat 
het onderzoek veel fietsenwinkels direct aangaat, wordt er verwacht dat 
dit ervoor zorgt dat de respons wordt vergroot. 

Een ander probleem is dat er weinig druk is om de enquête in te vullen. 
Ook kunnen vragen verkeerd worden begrepen en is er niemand om 
uitleg te verschaffen (Bryman, 2004, p. 134). Een ander probleem kunnen 
milling data zijn, vragen die niet worden ingevuld. Om deze drie nadelen 
op te vangen is er gekozen voor een relatief korte enquête, die is in te 
vullen in 5 minuten. Ook wordt er uitleg gegeven bij begrippen die voor 
problemen kunnen zorgen en is het invullen van iedere vraag verplicht. 
Door het niet invullen van een vraag kan er niet worden verder gegaan 
met de volgende vraag, een van de voordelen van een digitale enquête. 
 
De vragen in de enquête (zie bijlage 2) komen voort uit het conceptueel 
model. De enquête bestaat uit drie verschillende delen. Allereerst een 
deel dat zeer algemeen is en vraagt naar de verschillende kenmerken van 
de winkel. Zo worden de grootte van het verkoopvloeroppervlak, aantal 
personeelsleden (fulltime en parttime), aantal verkochte fietsen en 
adresgegevens gevraagd. Hiermee kan worden gekeken of er verschillen 
bestaan tussen verschillende typen winkels maar kan ook worden 
gecontroleerd of de enquête serieus is ingevuld. 
In het tweede en tevens grootste deel van de enquête wordt gevraagd 
naar de verschillende kenmerken van locatietheorieën die als 
steekwoorden voorkomen in het conceptueel model. Deze kenmerken 
komen in de enquête terug door detaillisten enerzijds te vragen naar de 
mate van belangrijkheid van een dergelijk kenmerk. Anderzijds door de 
eigen winkel te waarderen op basis van deze kenmerken. Ter voorkoming 
van het geven van gewenste antwoorden door de respondenten worden 
de vragen over locatiekenmerken en de waardering van de eigen locatie 
op basis van een locatiekenmerk afgewisseld. Na iedere vraag komt 
hierdoor een vraag met een totaal ander onderwerp of ander 
locatiekenmerk. Enkele vragen later volgt de vraag over de waardering.  
In het derde deel van de enquête wordt gevraagd naar de mate van 
waardering voor de gemeente. Tevens worden hier vragen gesteld over 
het detailhandelsbeleid van de gemeente en vormen van publiek-private 

Enquêtes hebben een groot aantal voordelen voor dit onderzoek: 
• Een grote groep is relatief gemakkelijk te bereiken 
• Lage kosten door de mogelijkheid van online enquêtes 

Het versturen van een brief plus retourenvelop is een te kostbare 
methode voor dit onderzoek met als gevolg de online enquête is 
gekozen. Het voordeel hiervan is dat de gegevens snel over te zetten 
zijn naar SPSS en er veel tijd wordt bespaard op het handmatig 
invoeren (Baarde en De Goede, 2001, p. 223). 
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samenwerking. Om vragen en variabelen met elkaar te kunnen vergelijken 
is er in de meeste vragen gebruik gemaakt van dezelfde 
antwoordcategorieën met een likert schaal. Op die manier is het mogelijk 
om de rangorde tussen deze ordinale variabelen te vergelijken. Er is 
sprake van ordinale variabelen omdat de meeste vragen, 
tevredenheidvragen zijn waarin de detaillisten aangeven of zij in meer of 
mindere maten tevreden zijn met of het belang van iets aangeven (De 
Vocht, 2002, p. 128). Ook zijn er enkele vragen waarin de respondenten 
meerdere keuzes mogen opgeven. Dit zijn nominale variabelen zonder 
rangorde. Tevens zijn er enkele open vragen die de kenmerken van de 
detaillist weergeven en waarmee een indeling in SPSS kan worden 
gemaakt.  
 
7.2.3  Semi-gestructureerde interviews 
Voor het tweede deel van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semi-
gestructureerde interviews met actoren die de rol van de overheid goed 
kunnen uitleggen (zie bijlage 4). Op de eerste plaats wordt er daarom een 
interview afgenomen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, 
maar ook enkele onderzoekers, die gespecialiseerd zijn in onderzoek over 
de detailhandel en beleid, zullen worden geïnterviewd. Er is gekozen voor 
een semi-gestructureerd interview in plaats van een gestructureerd 
interview omdat met deze manier van interviewen afgeweken kan en mag 
worden van de topiclijst. Het is daarom een relatief flexibel interview 
waarin de topics wel behandeld dienen te worden, echter is de structuur 
van het interview vrij. Daardoor kan er worden doorgevraagd op 
interessante aannames van de geïnterviewde en is er ruimte om te 
reageren op de richting waarin de geïnterviewde het interview probeert 
te sturen (Bryman, 2008, p. 436-442). De vragen zullen daarom open zijn, 
waardoor de geïnterviewde de mogelijkheid heeft om aan te geven wat 
hij/zij van belang vindt. 

Dit kwalitatieve deel van het onderzoek is kleiner dan het kwantitatieve 
deel, maar is nodig om het kwantitatieve deel te toetsen en om een 
algemeen beeld te kunnen geven over de rol van de overheid.  
 
7.3  Toetsen 
Om de verschillende deelvragen te kunnen beantwoorden zullen er 
statistische toetsen uitgevoerd dienen te worden met SPSS. Per deelvraag 
zullen er verschillende toetsen gebruikt worden waarvan hieronder een 
overzicht wordt gegeven. 
 
7.3.1    Frequentietabellen en Regressie analyse 
Om de eerste deelvraag:”Welke factoren spelen een belangrijke rol met 
betrekking tot de locatiekeuze?” te kunnen beantwoorden moet middels 
SPSS inzichtelijk worden gemaakt aan welke factoren fietsenwinkels een 
belangrijke rol toedichten. De vragen die hierop antwoord geven hebben 
betrekking tot de mate van belang van een bepaalde locatiefactor voor de 
detaillist.  
Allereerst zullen hier per locatiefactor frequentietabellen worden gegeven 
waarin de likertschaal uiteen wordt gezet. Frequentietabellen geven 
simpel weer hoe de verdeling van een variabele is in zowel absolute als 
relatieve frequenties (de Vocht, 2005, p. 19-24). De frequentietabellen 
geven simplistisch weer welk belang er per locatiefactor door de 
respondenten wordt gegeven.  
Om de onderzoeken of er een verband bestaat tussen verschillende 
locatiefactoren is het mogelijk om een regressie analyse uit te voeren. 
Doordat er sprake is van een likertschaal is het mogelijk deze analyse uit 
te voeren ondanks dat de variabelen niet interval of ratio zijn (de Vocht, 
2005, p. 135). Door een regressie analyse uit te voeren wordt de sterkte 
van het verband weergegeven tussen twee variabelen (locatiefactoren in 
dit onderzoek) middels de correlatie (r). De uitkomst is een getal tussen 
de -1 en +1 welke de richting van het verband aangeven. Wanneer de 
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correlatie (r) 0 is, is er sprake van geen verband tussen deze twee 
locatiefactoren (de Vocht, 2005, p. 135-138).  
Vervolgens is het van belang dat het gevonden verband wordt getoetst 
om te kijken of het significant is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
F-toets, waarbij de nul-hypothese is dat er geen statistisch verband is 
tussen de twee variabelen (locatiefactoren) en de populatie, in dit geval 
Nederlandse fietsenwinkels (de Vocht, 2005, p. 139-140).  
Wanneer er wordt gekeken naar het verband tussen verschillende 
variabelen (meer dan twee) kan er niet gebruik worden gemaakt van een 
regressie analyse, maar moet worden uitgeweken naar een multipele 
regressie analyse. Met deze analyse kunnen nieuwe verklarende 
variabelen worden gevonden, met als gevolg dat het conceptueel model 
aangepast dient te worden (hoofdstuk 1, p. 15). Het belangrijkste verschil 
ten opzichte van een normale regressie analyse is het feit dat er geen 
sprake mag zijn van multicollineariteit. Dit betekent dat de onafhankelijke 
variabelen onderlink niet  teveel met elkaar mogen correleren, r < 0.9 (de 
Vocht, 2005, p. 145-150). Ook nadat de correlaties tussen de verschillende 
variabelen (locatiefactoren) is berekend moet worden getoetst of deze 
correlaties significant zijn. Dit zal gebeuren middels een F-toets die de 
significantie van het gehele regressiemodel toetst en een F-toets die de 
significantie van de losse onafhankelijke variabelen toetst (de Vocht, 2005, 
p. 152-156). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het statistische programma 
SPSS. 
 
7.3.2  Kruistabellen en Chi² toets 
In de vragen die betrekking hebben op de waardering van de eigen 
winkellocatie, is er sprake van een likertschaal. Omdat er sprake is van 
meerdere antwoordcategorieën per vraag is heeft dit onderzoek te 
maken met een nominale meetschaal van de variabele. Echter is er een 
beperkte rangorde tussen de verschillende antwoordcategorieën 
waardoor er sprake is van een zwak ordinale meetschaal zoals vaak het 
geval is bij tevredenheidvragen (de Vocht, 2005, 12-17).  Met deze vragen in 

combinatie met de vragen over de locatiefactoren, die de respondenten 
in algemeenheid van belang vinden, kan antwoord worden gegeven op de 
tweede deelvraag:”Welke locatiekeuzes zijn daadwerkelijk gemaakt door 
detaillisten? 
In een kruistabel worden twee categorale variabelen tegen elkaar afgezet. 
In dit onderzoek zal het gaan om enerzijds de waarde die een respondent 
aan een locatiefactor toekent en anderzijds de waarde die diezelfde 
respondent geeft aan zijn/haar locatie wanneer naar die locatiefactor 
wordt gekeken. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt of de locatie 
voldoet aan de eisen die ze eraan stellen. Omdat de randvoorwaarden 
van een kruistabel zijn dat: de kruistabel overzichtelijk blijft door niet 
teveel categorieën, alle verwachte celfrequenties boven de 1 moeten 
liggen en er maximaal 20% van de verwachte celfrequenties tussen de 1 
en 5 mag liggen, worden de respondenten ingedeeld in twee groepen. Op 
die manier worden een aantal antwoordcategorieën samen gevoegd. Er is 
ervoor gekozen om neutraal bij de groep te voegen die de locatiefactor 
niet van belang vinden omdat neutraal niet een uitgesproken positief 
oordeel is (de Vocht, 2005, 113-114): 

§ Groep A,  respondenten die de locatiefactor van belang vinden 
(likertschaal antwoordcategorieën belangrijk en heel belangrijk). 

§ Groep B, respondenten die de locatiefactor niet van belang 
vinden (likertschaal antwoordcategorieën neutraal, onbelangrijk 
en totaal onbelangrijk). 

Door deze indeling wordt een verdeling gegeven van de antwoorden die 
zijn gegeven door de respondenten. Met behulp van de Chi² toets kan 
worden nagegaan of de verschillen in de kruistabel significant zijn (de 
Vocht, 2005, 114-116).  
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De Chi² toets, toetst of er een statistisch significant verband bestaat 
tussen twee categorale (nominale of ordinale variabelen). De toets 
vergelijkt of de waargenomen waarden Oij in de kruistabel overeenkomen 
met de verwachte waarden Eij en er sprake is van een statistische 
verband. De nulhypothese van een Chi² toets is dat alle variabelen 
onafhankelijk van elkaar zijn en er dus geen verband bestaat. Wanneer de 
nulhypothese wordt verworpen door de toets, is er sprake van een 
verband (de Vocht, 2005, 116-118).  

§ H0: De indelingscriteria zijn statistisch onafhankelijk 
§ HA: De indelingscriteria zijn statistisch niet onafhankelijk 

Wanneer H0 wordt verworpen, betekent dit bijvoorbeeld voor dit 
onderzoek dat groep A, waarvan de respondenten aangaven een 
bepaalde locatiefactor belangrijk te vinden, ook in de praktijk hiermee 
rekening hebben gehouden bij de keuze van hun eigen locatie. Er is dan 
een verband tussen theoretische afwegingen en daadwerkelijke keuzes in 
de praktijk. Wanneer H0 niet wordt verworpen, betekent dit dat er geen 
verband bestaat tussen de theorie en praktijk.  
Bij de Chi2 toetsen, die ten behoeve van dit onderzoek worden uitgevoerd 
met SPSS wordt een significantieniveau gehanteerd van 95%, 
weergegeven met α = 0.05. Dit betekent dat de kans dat de nulhypothese 
H0 ten onrechte wordt verworpen slechts 5% is (de Vocht, 2005, 55-57).  
Wanneer er sprake is van een verband, H0 wordt verworpen kan de 
sterkte van dit verband worden berekend met SPSS. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van Cramér’s V. De uitkomsten van Cramér’s V liggen 
altijd tussen de 0 (geen samenhang) en 1 (perfecte samenhang)(de Vocht, 
2005, 118-119).  
 
Om de derde onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt er ook 
gebruik gemaakt van frequentietabellen om de resultaten uit de enquête 
overzichtelijk weer te geven. Hier zullen daarnaast ook toetsen uitgevoerd 
worden waarbij wederom de Chi2 toets zal worden gebruikt en een 
indeling gemaakt moet worden van de antwoordcategorieën. Een 

belangrijk verschil met de voorgaande deelvragen is dat bij de 
beantwoording van deze deelvraag ook de resultaten van de semi-
gestructureerde interviews worden gebruikt.  
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8. Empirie: locatietheorieën theoretisch van belang 
 
In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord met 
behulp van de respons van de enquête en bewerkingen in SPSS. De 
onderzoeksvraag luidt: 
 
”Welke factoren spelen een belangrijke rol met betrekking tot de 
locatiekeuze?” 
 
In hoofdstuk 8.1 zal worden gekeken naar de locatiefactoren die van 
belang worden geacht door de fietsenwinkels. In hoofdstuk 8.2 zal 
worden gekeken of er een verband bestaat tussen de verschillende 
locatiefactoren. Bij de beantwoording van de vragen wordt alleen gebruik 
gemaakt van de vragen die gaan over de mate van belang die wordt 
gekoppeld aan een specifieke locatiefactor.  
 
8.1  Welke locatiefactoren zijn van belang  
Zoals in het conceptueel model (zie pagina) en in de hoofdstukken 3 en 4 
is gebleken, zijn er verschillende theorieën die kunnen worden toegepast 
op de locatiekeuze van de detaillist. Middels vragen naar de mate van 
belangrijkheid van de kern van deze theorieën is getracht een beeld te 
krijgen van de locatiefactoren die men belangrijk acht. Per locatiefactor 
zullen frequentietabellen worden gegeven waarin de likertschaal met 
frequenties uiteen wordt gezet. Frequentietabellen geven simpel weer 
hoe de verdeling van een variabele is in zowel absolute als relatieve 
frequenties (de Vocht, 2005, p. 19-24). De frequentietabellen geven 
simplistisch weer welk belang er per locatiefactor door de respondenten 
wordt gegeven.  
Het grootste percentage fietsenwinkels heeft de voorkeur voor een 
locatie in het stadscentrum. Op de tweede plaats staat een perifere 
locatie buiten de stad. De andere drie locaties kunnen bijna vergelijkbare 
percentages overleggen.  

 
Figuur 8.1: Frequentietabel locatievoorkeur 
Locatievoorkeur Aantal (N) Relatief (%) 
Stadscentrum 51 27.1 
Wijkwinkelcentrum 25 13.3 
Buurtwinkelcentrum 28 14.9 
Locatie in een woonwijk 22 11.7 
Perifere locatie 34 18.1 
Missing 28 14.9 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Aanwezigheid van een trekker:AWEIGHEID VAN EEN TREKKER: 

SAMENVATTING:  
Een trekker is voor de helft van de detaillisten van belang. Slechts een 
kleine groep hecht hier geen waarde aan. Opmerkelijk is dat trekkers 
veelal winkels uit het lagere kader zijn. 

 
De helft van de fietsenwinkels geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat 
er een trekker is in de omgeving van de locatie van de fietsenwinkel. 
Onder een trekker wordt een winkel/bedrijf verstaan dat van nature een 
grote groep consumenten trekt en veel reclame-uitingen heeft. Toch is er 
ook een groep van 13.3% die er helemaal geen belang aan hecht. Met 
name de groep die een neutraal standpunt heeft is met 22.9% groot. De 
aanwezigheid van een trekker is zo kun je hieruit concluderen voor de 
helft van belang. De andere helft bestaat voor een klein deel uit 
respondenten die er geen belang aan hechten en een grote groep met 
een neutraal standpunt.  
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Figuur 8.2: Belang van de aanwezigheid van een trekker 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 8 4.3 
Onbelangrijk 17 9.0 
Neutraal 43 22.9 
Belangrijk 69 36.7 
Heel belangrijk 23 12.2 
Missing 28 14.9 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Passanten: 

SAMENVATTING:  
Ruim de meerderheid vindt passanten belangrijk. Een zeer kleine groep 
hecht er geen waarde aan, terwijl de neutrale groep redelijk groot is.  
Passanten worden meestal belangrijk geacht. 

 
Wanneer er wordt gekeken naar het belang van passanten rondom de 
winkellocatie is het zelfde het geval zoals  figuur 8.3 weergeeft. 
 
Figuur 8.3: Belang van de aanwezigheid van passanten 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 4 2.1 
Onbelangrijk 14 7.4 
Neutraal 36 19.1 
Belangrijk 73 38.8 
Heel belangrijk 29 15.4 
Missing 32 17.0 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
 

Liefst 53% hecht veel belang aan de aanwezigheid van passanten, maar 
wederom een relatief grote groep van 19.1% heeft een neutraal 
standpunt. De groep die de aanwezigheid niet van belang vindt, is relatief 
klein met maar 9.5%. 
 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 

SAMENVATTING:  
Opmerkelijk is dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer totaal 
niet belangrijk wordt geacht. Slechts 23.9% gaf aan deze vorm van 
bereikbaarheid van belang te vinden. 

 
De groep respondenten die deze bereikbaarheid van belang vindt, is met 
28.2% erg klein. Het overgrote deel van de respondenten heeft een 
neutraal standpunt hierover. Daarnaast is de groep die het onbelangrijk 
vindt ook sterk vertegenwoordigd. De bereikbaarheid van de 
fietsenwinkel met het openbaar vervoer wordt, zo mag je uit deze 
gegevens concluderen, niet van belang gevonden. Interessant is de 
volgende variabele hierdoor, namelijk de bereikbaarheid met eigen 
vervoer.  
 
Figuur 8.4: Belang van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 5 2.7 
Onbelangrijk 39 20.7 
Neutraal 62 33.0 
Belangrijk 45 23.9 
Heel belangrijk 8 4.3 
Missing 29 15.4 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
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Bereikbaarheid met het eigen vervoer: 

SAMENVATTING:  
79.3% van de fietsenwinkels gaf aan dat de bereikbaarheid met het 
eigen vervoer belangrijk is. Er waren geen winkeliers die deze vorm van 
bereikbaarheid onbelangrijk vonden.  

 
De bereikbaarheid van de winkel met het eigen vervoer wordt zeer 
belangrijk gevonden. Onder het eigen vervoer verstaan we de fiets, 
brommer, auto etc.. De groep die dit onbelangrijk of totaal onbelangrijk 
vindt is niet vertegenwoordigd. Belangrijk vindt 79.3% van de 
respondenten deze vorm van bereikbaarheid. Fietsenwinkels geven dus 
niet om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, maar wel om de 
bereikbaarheid met het eigen vervoer. In dat opzicht zou het ook het 
belang van gratis parkeervoorzieningen hoog moeten scoren.  
 
Figuur 8.5: Belang van de bereikbaarheid met eigen vervoer 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 0 0.0 
Onbelangrijk 0 0.0 
Neutraal 10 5.3 
Belangrijk 74 39.4 
Heel belangrijk 75 39.9 
Missing 29 15.4 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output  
 
Gratis parkeervoorzieningen: 

SAMENVATTING:  
69.6% van de fietsenwinkels gaf aan dat gratis parkeren belangrijk is. 
3.2% vond dit niet belangrijk.  

 
 

Figuur 8.6: Belang van gratis parkeervoorzieningen 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 0 0.0 
Onbelangrijk 6 3.2 
Neutraal 22 11.7 
Belangrijk 86 45.7 
Heel belangrijk 45 23.9 
Missing 29 15.4 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Parkeren is belangrijk omdat de consument hun vervoermiddel moet 
kunnen parkeren. Deze veronderstelling klopt aangezien slechts 3.2% van 
de fietsenwinkels het onbelangrijk vind dat het parkeren gratis is. Het 
overgrote deel is van mening dat het belangrijk is om gratis 
parkeervoorzieningen voor de deur te hebben.  
 
Locatiewijziging door de komst van een concurrent: 

SAMENVATTING:  
Een locatiewijziging door de komst van een concurrent wordt niet als 
belangrijk gezien. De afwezigheid daarentegen van een concurrent is 
wel relatief belangrijk voor fietsenwinkels.  

 
Wanneer er wordt gekeken naar het belang van een locatiewijziging door 
de komst van een concurrent en het belang van de afwezigheid van een 
concurrent zijn er opvallende verschillen zoals in figuur 8.7 duidelijk is. De 
respondenten vinden een locatiewijziging niet van belang wanneer een 
concurrent zich vestigt in de omgeving, gezien het cumulatieve 
percentage van 24.4%. Een groep van 26.6% vindt het zelfs onbelangrijk. 
Echter vindt een groep van 43.1% het wel belangrijk dat er geen 
concurrent in de omgeving is, terwijl de groep die het niet van belang 
vindt dat er wel of geen concurrent is slechts 10.6% is. Fietsenwinkels 
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passen zich dus niet aan, aan het gedrag van de concurrent door op zoek 
te gaan naar een andere locatie. Het blijft in de meeste gevallen bij het 
zichtbaar irriteren aan de concurrent, zonder daadwerkelijke actie die van 
invloed is op de locatie. Dit is zeer waarschijnlijk te verklaren door de 
hoge kosten die gemoeid zijn voor het vinden en betrekken van een 
nieuwe locatie, echter kan dit onderzoek geen antwoord op die vraag 
geven en zijn dit slechts speculaties.  
 
Figuur 8.7: Belang concurrent 
 Belang locatiewijziging 

door komst concurrent 
Belang afwezigheid van een 
concurrent 

 (N) (%) (N)  (%) 
Totaal onbelangrijk 11 5.9 6 3.2 
Onbelangrijk 39 20.7 14 7.4 
Neutraal 62 33.0 57 30.3 
Belangrijk 36 19.1 63 33.5 
Heel belangrijk 10 5.3 18 9.6 
Missing 30 16.0 30 16.0 
Totaal 188 100 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Belang van de (huur)prijs: 

SAMENVATTING:  
De (huur)prijs wordt als belangrijk ervaren ten opzichte van de 
voorgaande locatiekenmerken. De prijs bepaalt dus nog altijd voor een 
groot deel de locatiekeuze. 

Tot slot is gevraagd naar de mate van belangrijkheid van de (huur)prijs ten 
opzichte van de voorgaande locatiefactoren, weergegeven in figuur 8.8. 
De (huur)prijs wordt als belangrijk ervaren door 61.7% van de 
respondenten. Het percentage respondenten dat de huurprijs niet 
belangrijk vindt, is zeer laag met slechts 3.3%. De restwaarden bevatten 
neutrale waarderingen en missing values.  
 

Figuur 8.8: Belang (huur)prijs t.o.v. de voorgaande locatiefactoren 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Totaal onbelangrijk 4 2.1 
Onbelangrijk 2 1.1 
Neutraal 34 18.1 
Belangrijk 92 48.9 
Heel belangrijk 24 12.8 
Missing 32 17.0 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
8.2  Verband tussen de verschillende locatiefactoren 
Het is tevens interessant om te bekijken of er een verband bestaat tussen 
de verschillende locatiefactoren. Om te onderzoeken of er daadwerkelijk 
een verband bestaat is het mogelijk om een variantie-analyse uit te 
voeren. Ondanks dat er sprake is van een likertschaal en de variabelen 
van een ratio of interval schaal zijn, is het mogelijk deze analyse uit te 
voeren (de Vocht, 2005, p. 135). Door een variantie-analyse uit te voeren 
wordt de hoeveelheid verklaarde variantie tussen de verschillende 
locatiefactoren berekend. De hoeveelheid verklaarde variantie geeft de 
mate weer dat locatiefactor A invloed heeft op de waarde van 
locatiefactor B. De uitkomst is een getal tussen de -1 en +1 welke de 
richting van het verband aangeeft. Een positieve correlatie geeft een 
positief verband weer tussen de factoren en een negatieve correlatie een 
negatief verband. Wanneer de correlatie (r) 0 is, is er sprake van geen 
verband tussen deze twee locatiefactoren (de Vocht, 2005, p. 135-138). 
Figuur 8.9 geeft de uitkomsten van de variantie-analyse weer.  
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Zoals in figuur 8.9 is te zien zijn er een drietal verbanden die eruit 
springen wat betreft Pearsons Correlation en welke tegelijkertijd ook 
significant zijn. Dat zijn de volgende verbanden: 

§ BelangTrekker vs. BelangPassanten 
§ BelangAfwezigheidConcurrent vs. BelangTrekker 
§ BelangAfwezigheidConcurrent vs. LocatiewijzigingDoorConcurrent 

Wanneer er wordt gekeken naar het verband tussen het belang van de 
aanwezigheid van een trekker en het belang van veel passanten is de 
correlatie 0.609. Deze correlatie betekent dat 37.08% van de uitkomsten 
van beide variabelen door elkaar worden verklaard. Een redelijk verband 
dat kan worden gekoppeld aan het theoretisch kader. Waarbij er wordt 
gesteld dat winkellocaties, waar een hogere dichtheid van winkels is 
automatisch zorgen voor een groter aantal passanten (Shen et al., 2006, p. 
171-173). Tegelijkertijd is dit te relateren aan een trekker, een winkel 
welke veel consumenten trekt en veel adverteert (Bolt, 2003, p. 34-36). 
Deze twee locatiefactoren hebben van nature veel invloed op elkaar 
omdat de meeste grote winkels, die veel consumenten en dus passanten 
trekken zich bevinden op plaatsen waar veel andere winkels zijn gevestigd 
(Bolt, 2003, p. 34-36). Een detaillist zal beide locatiefactoren graag 
terugvinden op de locatie van zijn of haar winkel.  
Het verband tussen het belang van de afwezigheid van een concurrent en 
het belang van een trekker is minder sterk met een correlatie van 0.420 
met 17.64% verklaarde variantie. Dit niet heel erg sterke verband is ook 
niet direct terug te koppelen aan het theoretisch kader, waarin de 
afwezigheid van een concurrent gekoppeld kan worden aan de theorie 
van Hotelling (Lambooy, 1988, p. 50-51). Het aantal passanten waarvan de 
grootte veelal wordt bepaald door de drukke winkellocatie, zoals Shen en 
anderen stellen, komt niet bepaald over met een locatie waar geen 
concurrenten zijn te vinden (Shen et al., 2006, p. 171-173). Statistisch is de 
kans op een concurrent zelfs groter wanneer er meer winkels aanwezig 
zijn.  

Het laatste verband tussen het belang van de afwezigheid van een 
concurrent en een eventuele locatiewijziging door de komst van een 
concurrent is wederom niet erg sterk met een correlatie van 0.446 en 
daarmee 19.89% verklaarde variantie. Het verband is makkelijker te 
verklaren, omdat de theorie van Hotelling hier direct betrekking op heeft 
en ervan uitgaat dat concurrenten zich op elkaar oriënteren. Ze bekijken 
elkaars situatie en marktgebied en anticiperen hierop door 
locatiewijzigingen. Het uiteindelijke doel is het versterken van het 
marktaandeel (Krugman, 1998). Het is daarom logischer te verklaren dat 
deze twee variabelen een lichte correlatie hebben. 
Uiteindelijk kan worden gesteld dat de verschillende locatiefactoren 
(variabelen in de variantie matrix) relatief weinig met elkaar in verband 
staan. Er zijn drie verbanden waarvan er twee kunnen worden verklaard 
vanuit het theoretisch kader. Hoofdstuk 9, dat vergelijkt in hoeverre er 
gehoor wordt gegeven aan het belang van locatiefactoren in de praktijk, is 
interessant, omdat hier duidelijk wordt welke locatiefactoren 
daadwerkelijk worden toegepast bij het vinden van een geschikte 
winkellocatie voor een fietsenwinkel.  
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 Figuur 8.9:  Variantie-Analyse   



 

8. Empirie: locatietheorieën theoretisch van belang   70 

 

8.3  Conclusie 
Er zijn verschillenden locatiefactoren die de respondenten van de enquête 
hebben gemarkeerd als belangrijk. De belangrijkste locatiefactor is de 
huurprijs. De hoogte van de huurprijs staat boven alle andere 
verschillende locatiefactoren, waarmee kan worden geconcludeerd dat de 
andere locatiefactoren worden beoordeeld in het perspectief van de 
(huur)prijs. Dit sluit aan bij de theorie van Alonso welke stelt dat de 
huurprijs en de mogelijkheden van de detaillist om deze te kunnen 
betalen, bepaalt welke locaties afvallen en welke locaties verder bekeken 
kunnen worden (Bolt, 2003, p. 62-64). De theorie stelt verder dat de 
(huur)prijs daarom de belangrijkste factor is (onbewust), omdat deze 
direct van invloed is op de andere locatiefactoren en bepaalt in welke 
prijsklasse de detaillist moet zoeken voor een geschikte locatie (Bolt, 2003, 
p. 62-70). Omdat de locaties met de hoogste (huur)prijs over het algemeen 
het beste scoren op de verschillende locatiefactoren, zoals bijvoorbeeld 
het aantal passanten en de aanwezigheid van een trekker, zullen de 
goedkopere locaties minder goed zijn. Dit verband is middels figuur 8.9 
(variantie analyse) aangetoond. 
Belangrijke andere locatiefactoren zijn de aanwezigheid van een trekker 
en hiermee wordt direct de theorie van Myrdal ondersteund, welke 
aangeeft dat detaillisten willen profiteren van de (schaal)voordelen van 
een locatie (Bolt, 2003, p. 34-36 & (Knaap, 1998, p. 3-7). Wanneer er wordt 
gekeken naar de antwoorden van de respondenten op de vraag of er een 
trekker aanwezig is en zo ja welke, worden er zeer veel verschillende 
typen winkels als trekkers gezien. Het overgrote deel van de trekkers 
waren supermarkten waarbij de Lidl en Albert Heijn het meest werden 
genoemd. Daarnaast werden er zeer veel verschillende doe-het-zelf 
winkels genoemd als een trekker voor de fietsenwinkel(s). Bij de grotere 
ketens werden met name de Hema en in mindere mate de Blokker en het 
Kruitvat genoemd. Naast deze ketens werden er verschillende andere 
trekkers gevonden, die slechts één of enkele keren werden genoemd, 
zoals NS stations en autodealers. Opmerkelijk is dat de (winkel)ketens die 

werden genoemd, kunnen worden ingedeeld in het lagere kader. Dit zijn 
niet de grote warenhuizen die veelal als een trekker worden gezien 
(m.u.v. de Hema). Over het algemeen werden relatief simpele 
supermarkten gezien als een trekker, die voor een fietsenwinkel van 
belang wordt geacht. Een verklaring hiervoor is het feit dat de meeste 
fietsenwinkels zich niet op de dure locaties bevinden, maar vaak terug te 
vinden zijn in een buurtwinkelcentrum of in de omgeving daarvan. In een 
dergelijk winkelcentrum is de supermarkt de winkel met verreweg het 
grootste bereik door folders en omdat mensen hier altijd naartoe moeten 
om in de alledaagse behoeften te kunnen voorzien.  
Naast de aanwezigheid van een trekker is ook het  aantal passanten van 
groot belang evenals de bereikbaarheid van de locatie middels het eigen 
vervoer van de consument en de parkeerfaciliteiten, waarmee het model 
van England wordt bevestigd (England, 2000, p. 115). 
Het belang van de afwezigheid van een concurrent was een gemixte 
uitkomst waarbij de groepen die het van belang en niet van belang 
vonden ongeveer even groot waren.  
Opvallend is dat de respondenten uit het onderzoek de bereikbaarheid 
van de fietsenwinkel met het openbaar vervoer absoluut niet belangrijk 
vinden. Er wordt alleen waarde gehecht aan de bereikbaarheid met het 
eigen vervoer. Daarnaast is ook een locatiewijziging door de komst van 
een concurrent niet direct voor een grote groep respondenten van 
belang.  
Een echt sterk verband tussen de verschillende locatiefactoren is niet 
gevonden. De meeste correlaties waren erg laag, slechts het verband 
tussen de aanwezigheid van een trekker en de passanten is redelijk te 
noemen. Hiermee wordt het verband tussen de theorie van Alonso en 
Myrdal gelegd.  
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9. Empirie: daadwerkelijke locatiekeuze(s) 
 
In dit hoofdstuk wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord met 
behulp van de respons van de enquête en bewerkingen in SPSS. De 
onderzoeksvraag luidt: 
 
” Welke locatiekeuzes zijn daadwerkelijk gemaakt door detaillisten?” 
 
In tegenstelling tot de vorige vraag, die ging over de mate van belang die 
wordt toegekend aan verschillende locatiefactoren, gaat het hier om de in 
het verleden/heden gemaakte locatiekeuzes. Dit hoofdstuk moet duidelijk 
maken welke locatiefactoren belangrijk worden geacht en die ook 
daadwerkelijk terugkomen in de praktijk. Omdat er sprake is van 
categorale variabelen die tegen elkaar worden afgezet, wordt er gebruik 
gemaakt van kruistabellen. In de kruistabel staan de verwachte en 
waargenomen waarden die een respondent aan een locatiefactor toekent 
en anderzijds de waarden die diezelfde respondent geeft aan zijn/haar 
locatie wanneer naar die locatiefactor wordt gekeken. Op die manier 
wordt inzichtelijk gemaakt of de locatie voldoet aan de eisen die ze eraan 
stellen.  
Omdat de randvoorwaarden van een kruistabel zijn dat: de kruistabel 
overzichtelijk blijft door niet gebruik te maken van teveel categorieën, alle 
verwachte celfrequenties boven de 1 moeten liggen en er maximaal 20% 
van de verwachte celfrequenties tussen de 1 en 5 mag liggen, worden de 
respondenten ingedeeld in twee groepen. Op die manier worden een 
aantal antwoordcategorieën samen gevoegd. Er is voor gekozen om de 
antwoordkeuze neutraal, bij de groep te voegen die de locatiefactor niet 
van belang vindt. Dit omdat neutraal een niet uitgesproken positief 
oordeel is (de Vocht, 2005, 113-114): 

§ Groep A,  respondenten die de locatiefactor van belang vinden 
(likertschaal antwoordcategorieën belangrijk en heel belangrijk). 

§ Groep B, respondenten die de locatiefactor niet van belang 
vinden (likertschaal antwoordcategorieën neutraal, onbelangrijk 
en totaal onbelangrijk). 

Door deze indeling wordt een verdeling gegeven van de antwoorden die 
zijn gegeven door de respondenten. Met behulp van de Chi² toets kan 
worden nagegaan of de verschillen in de kruistabel significant zijn (de 
Vocht, 2005, 114-116). De toets vergelijkt of de waargenomen waarden Oij 
in de kruistabel overeenkomen met de verwachte waarden Eij en er 
sprake is van een statistische verband. De nulhypothese van een Chi² 
toets is dat alle variabelen onafhankelijk van elkaar zijn en er dus geen 
verband bestaat. Wanneer de nulhypothese wordt verworpen door de 
toets, is er sprake van een verband (de Vocht, 2005, 116-118).  

§ H0: De indelingscriteria zijn statistisch onafhankelijk 
§ HA: De indelingscriteria zijn statistisch niet onafhankelijk 

Wanneer H0 wordt verworpen, betekent dit bijvoorbeeld voor dit 
onderzoek dat groep A, waarvan de respondenten aangaven een 
bepaalde locatiefactor belangrijk te vinden, ook in de praktijk hiermee 
rekening hebben gehouden bij de keuze van hun eigen locatie. Er is dan 
een verband tussen theoretische afwegingen en daadwerkelijke keuzes in 
de praktijk. Wanneer H0 niet wordt verworpen, betekent dit dat er geen 
verband bestaat tussen de theorie en praktijk.  
Bij de Chi2 toetsen, die ten behoeve van dit onderzoek worden uitgevoerd 
met SPSS wordt een significantieniveau gehanteerd van 95%, 
weergegeven met α = 0.05. Dit betekent dat de kans dat de nulhypothese 
H0 ten onrechte wordt verworpen slechts 5% is (de Vocht, 2005, 55-57).  
Wanneer er sprake is van een verband, H0 wordt verworpen kan de 
sterkte van dit verband worden berekend met SPSS. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van Cramér’s V. De uitkomsten van Cramér’s V liggen 
altijd tussen de 0 (geen samenhang) en 1 (perfecte samenhang)(de Vocht, 
2005, 118-119).  
 



 

9. Empirie: daadwerkelijke locatiekeuze(s)   73 

 

9.1  Verband tussen locatiefactoren en de praktijk 
 
Aanwezigheid van een trekker: 

SAMENVATTING: 
In de praktijk zoeken fietsenwinkels naar een locatie waar voor hen een 
trekker in de omgeving is. De theorie van Myrdal verklaart het gedrag 
van fietsenwinkels goed evenals de theorie van Reilly. 

 
Middels vraag 9 (zie bijlage 2), hoe belangrijk vindt u de aanwezigheid van 
een grote trekker in de omgeving van uw winkel? En vraag 11 (zie bijlage 
2), is er een grote trekker in de omgeving van uw winkel, wordt gekeken 
of de theorie en praktijk met elkaar overeenkomen. Door een chi2 toets 
uit te voeren, waarvan de uitkomsten in figuur 9.1 terug zijn te vinden, 
wordt een verband gevonden tussen enerzijds de theoretische 
antwoorden en de antwoorden in de praktijk op het locatievraagstuk, dat 
verband houdt met de aanwezigheid van een trekker volgens de theorie 
van Myrdal (Bolt, 2003, p. 34-36). Daarnaast kan ook de ruimtelijke 
interactietheorie van Reilly het gedrag van fietsenwinkels verklaren. Deze 
theorie stelt dat de ligging van een winkel ten opzichte van andere 
winkelgebieden direct invloed heeft op de richting van de 
koopstromen(passanten) (Bolt, 2003, p. 48-57). 
De kruistabel voldoet aan alle criteria die een chi2 toets hieraan stelt, 
waardoor de uitkomsten direct van toepassing zijn op dit onderzoek.  
 
Figuur 9.1: Chi2 toets aanwezigheid van een trekker 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
159 29 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
15.511 1 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA -.313 .313 
Bron: Bewerking SPSS Output 

Omdat er sprake is van een verband wordt de alternatieve hypothese HA 

aangenomen. Dit betekent dat de indelingscriteria statistisch niet 
onafhankelijk van elkaar zijn. De respondenten hebben zowel theoretisch 
als in de praktijk hetzelfde gedrag vertoond. Dit betekent dat de theorie, 
die wijst op de schaalvoordelen van een trekker, een verklaring biedt op 
het gedrag van de fietsenwinkels in Nederland, met betrekking tot het 
zoeken naar een geschikte locatie. Zoals in hoofdstuk 8 duidelijk werd uit 
figuur 8.7 vinden fietsenwinkels de aanwezigheid van een trekker relatief 
belangrijk en dit uit zich in de praktijk door te zoeken naar een locatie 
waar een trekker aanwezig is, of een locatie waar geen trekker aanwezig 
is voor de respondenten die hier geen belang aan hechten. Het verband is 
redelijk sterk met een waarde van .313 Cramer’s V, waardoor 
aangenomen wordt dat dit verband generaliseerbaar is voor de gehele 
fietsenbranche in Nederland.  
 
Passanten: 

SAMENVATTING: 
Passanten zijn van belang voor fietsenwinkels, hierdoor zoeken ze een 
locatie waar veel passanten aanwezig zijn. De aanwezigheid van een 
trekker speelt hierin een belangrijke rol. De theorieën van Alonso, 
England en Myrdal verklaren dit gedrag van de fietsenwinkels.  

 
Het verband tussen het belang dat detaillisten hechten aan de 
aanwezigheid van passanten (vraag 12, zie bijlage 2) en de beoordeling 
van het aantal passanten op de locatie van de fietsenwinkel (vraag 10, zie 
bijlage 2) is ook significant te noemen. Omdat er sprake is van een 
verband wordt de alternatieve hypothese HA aangenomen. Dit betekent 
dat de indelingscriteria statistisch niet onafhankelijk van elkaar zijn. De 
respondenten hebben zowel theoretisch als in de praktijk hetzelfde 
gedrag vertoond. In hoofdstuk 8 wordt in figuur 8.8 aangegeven dat het 
merendeel van de respondenten het belangrijk vind dat de winkellocatie 
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is gevestigd op een locatie waar relatief veel passanten/voorbijgangers 
zijn.  
 
Figuur 9.2: Chi2 toets aantal passanten 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
156 32 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
23.507 1 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA .388 .388 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
De theorie van Alonso over de bid rent theorie en de stellingname van 
Shen en anderen, dat het belangrijk is voor detailhandel dat er passanten 
zijn, verklaren het gedrag van de fietsenbranche in Nederland (Shen et al., 
2006, p. 174-177). Alonso voegt hieraan toe dat de locatie in de meeste 
gevallen duurder wordt naarmate er veel passanten zijn (Bolt, 2003, p. 62-
64). Dit wordt onderstreept door England, welke aangeeft dat de 
voetgangersdensiteit van groot belang is voor het succes van een 
winkellocatie (England, 2000, p. 115). Het verband tussen het aantal 
passanten en het belang dat hieraan gehecht wordt is redelijk sterk te 
noemen en is het sterkst gevonden verband in dit onderzoek met een 
waarde van.388 Cramer’s V. Hieruit mogen we concluderen dat het voor 
de locatie van een fietsenwinkel in de eerste plaats van belang is dat er 
passanten zijn. Echter zijn er (financiële)beperkingen voor een dergelijke 
locatie, omdat de locaties met de hoogste passantendensiteit tevens het 
kostbaarst zijn (Bolt, 2003, p. 62-64). Hierbij komt ook de theorie van 
Myrdal kijken, omdat deze stelt dat bij concentraties van winkels, het 
aantal consumenten/passanten toeneemt, omdat het winkelgebied 
aantrekkelijker is om eventueel een grotere afstand te overbruggen. 
Myrdal verklaart het gedrag van fietsenwinkels daarom ook.  
 
 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 

SAMENVATTING: 
Fietsenwinkels houden geen rekening met de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer bij de locatiekeuze. De theorieën van Reilly en 
Myrdal kunnen daardoor geen verklaring voor het gedrag bieden.  

 
De bereikbaarheid van de fietsenwinkel met het openbaar vervoer komt 
in de enquête terug in vraag 13 en 15 (zie bijlage 2). Zoals duidelijk werd 
in hoofdstuk 8, hechten de respondenten geen tot zeer weinig belang aan 
de bereikbaarheid van de winkel met het openbaar vervoer.  
Er is geen verband tussen de theorie waarin naar voren kwam dat 
detaillisten bereikbaarheid met het openbaar vervoer niet van belang 
vinden en de daadwerkelijke bereikbaarheid. Het gevonden verband is 
niet significant waardoor H0 de hypothese wordt. De indelingscriteria zijn 
statistisch onafhankelijk, wat betekent dat fietsenwinkels in de praktijk 
geen rekening houden met de bereikbaarheid van de winkel met het 
openbaar vervoer. Wanneer er een frequentietabel wordt gemaakt 
waarin de daadwerkelijke bereikbaarheid wordt weergegeven blijkt dat 
het merendeel van de fietsenwinkels een goede bereikbaarheid heeft 
(67.7%). De fietsenwinkels vinden dit niet van belang, echter zijn de 
meeste winkels toch goed bereikbaar. Dit verklaart waarom er geen 
verband is tussen de theorie en praktijk. 
 
Figuur 9.3: Chi2 toets  bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
158 30 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
3.002 1 .083 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
H0 .138 .138 
Bron: Bewerking SPSS Output 
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Omdat er geen verband is, kunnen de theorieën van England en Reilly het 
gedrag van fietsenwinkels niet verklaren. De mesofactoren die volgens 
Reilly verklaren in hoeverre een winkelgebied bezocht wordt door de 
consument, bieden wat betreft de bereikbaarheid van de winkels met het 
openbaar vervoer geen verklaring voor de fietsenbranche in Nederland 
(Babin et al., 1994, p. 166-170 & Bolt, 2003, p. 48-52).  
 
Figuur 9.4: Frequentietabel beoordeling bereikbaarheid met OV 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 7 4.4 
Slecht 13 8.2 
Neutraal 31 19.6 
Goed 79 50.0 
Zeer goed 28 17.7 
Missing 30 16.0 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Bereikbaarheid met het eigen vervoer: 

SAMENVATTING: 
In de praktijk kijken fietsenwinkels bij hun locatiekeuze goed naar de 
bereikbaarheid van deze locatie. De bereikbaarheid is belangrijk 
waardoor de theorieën van Reilly, England en Nelson een verklaring 
bieden voor het ruimtelijke gedrag van deze fietsenwinkels.  

 
Er is ook geen significant verband tussen de theorie (vraag 16, zie bijlage 
2) en de praktijk (vraag 14, zie bijlage 2) over de bereikbaarheid van de 
winkel met het eigen vervoer. Omdat er geen significant verband is, wordt 
de H0 hypothese aangenomen. Omdat de kruistabel niet helemaal voldoet 
aan de eisen die een chi2 toets hieraan stelt, is deze uitkomst niet direct 
toepasbaar. Er is namelijk één cel (25%) die een waarde onder de 5 heeft, 
waar het maximum 20% is (de Vocht, 2005, 114-116).  

Figuur 9.5 laat de frequenties zien van de beoordeling van de 
bereikbaarheid van fietsenwinkels. In hoofdstuk 8 werd door 79.5% van 
de respondenten aangegeven dat de bereikbaarheid  met het eigen 
vervoer belangrijk is (figuur 8.10). 77.7% van de detaillisten is 
daadwerkelijk goed bereikbaar. Omdat het overgrote deel positief is over 
de bereikbaarheid en negatieve respons slechts 3.2% is, is er een tweede 
chi2 toets uitgevoerd, waarbij alleen de positieve respons met elkaar 
vergeleken is in de praktijk en theorie. Dan blijkt zoals figuur 9.6 aangeeft 
dat er inderdaad sprake is van een significant verband. 
 
Figuur 9.5: Frequentietabel beoordeling bereikbaarheid eigen vervoer 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 0 0.0 
Slecht 6 3.2 
Neutraal 6 3.2 
Goed 80 42.6 
Zeer goed 66 35.1 
Missing 30 15.9 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Dit betekent dat er een verband bestaat tussen de detaillisten die 
aangaven het van belang te vinden dat de winkellocatie bereikbaar is met 
het eigen vervoer en de daadwerkelijke bereikbaarheid van deze winkels. 
Dit verband is het sterkste verband met een Cramer’s V van 0.430. 
De theorie van Reilly, die stelt dat het van belang is voor een winkel om 
bereikbaar te zijn, verklaart het gedrag van fietsenwinkels (Bolt, 2003, p. 
59-61). Daarnaast biedt wederom het model van England een verklaring. 
Dit model stelt dat de toegankelijkheid van een winkel en een 
winkelgebied van groot belang is voor de waardering van een locatie. 
Tevens komt dit overeen met de cumulatieve werfkrachttheorie van 
Nelson, die stelt dat de consument kiest voor een winkel die toegankelijk 
is (Bolt, 2003, p. 22-23). 



 

9. Empirie: daadwerkelijke locatiekeuze(s)   76 

 

Figuur 9.6: Chi2 toets bereikbaarheid eigen vervoer 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
136 52 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
25.144 1 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA .430 .430 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Aanwezigheid van concurrentie:  

SAMENVATTING: 
De meeste fietsenwinkels hebben een concurrent in de omgeving, 
ondanks dat men liever geen concurrent ziet. De theorie van Hotelling 
biedt een verklaring: concurrenten zoeken elkaar op om 
marktpotentieel van elkaar af te pakken.  

 
Er is geen sprake van een significant verband tussen enerzijds het belang 
van de afwezigheid van een concurrent en de daadwerkelijke situatie met 
betrekking tot een concurrent, zoals figuur 9.7 duidelijk maakt. Vraag 22 
en 24 uit de enquête hebben betrekking op dit vraagstuk. De 
respondenten van het onderzoek hebben geen vergelijkbare locatie 
wanneer er wordt gekeken naar hun theoretische voorkeur voor een 
locatie en de aan,- of afwezigheid van een concurrent. 43.1% Vindt het 
belangrijk dat er geen concurrent aanwezig is, echter is de groep die het 
onbelangrijk vindt met 10.6% vertegenwoordigd. De groep die het niets 
uitmaakt is zeer groot met 30.3%. Beide groepen (van belang en niet van 
belang) zijn daarmee ongeveer gelijk.   
 
 
 
 
 

Figuur 9.7: Chi2 toets belang afwezigheid concurrentie + concurrent 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
158 30 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
1.434 1 .231 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
H0 .095 .095 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Gesteld kan worden dat wat betreft de aanwezigheid van een concurrent, 
dat de meeste winkels uitgesproken tegen de aanwezigheid zijn, echter in 
de praktijk blijkt dat de meeste winkels te maken hebben met een 
concurrent in de omgeving, figuur 9.8 laat dit zien. 
 
Figuur 9.8: Frequentietabel aanwezigheid van een concurrent 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Ja 113 60.1 
Nee  46 24.5 
Missing 29 15.4 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
De theorie van Hotelling verklaart het gedrag van fietsenwinkels, omdat 
er geen verband aanwezig is.  Zoals Hotelling stelt zoeken winkels elkaar 
uiteindelijk op om marktaandeel van elkaar af te snoepen (Lambooy, 1988, 
p. 50-51).  Een situatie waarin er geen concurrent aanwezig is, is 
tegenwoordig bijna onmogelijk. Omdat men de voorkeur heeft voor geen 
concurrenten, maar deze er zeer zeker wel zijn zoals figuur 9.7 aangeeft, 
zullen winkels zich gedragen zoals Hotelling stelt. Men richt zich erop om 
terrein en dus marktpotentieel van de concurrent af te pakken (Krugman, 
1998). 
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Locatiewijziging door de komst van een concurrent: 

SAMENVATTING: 
De locatie van een concurrent heeft weinig invloed op de eigen 
winkellocatie. Concurrenten zoeken marktpotentieel van elkaar op om 
dit van elkaar af te pakken zoals Hotelling stelt.  

 
Wanneer er wordt gekeken naar het verband tussen het belang van de 
afwezigheid van een concurrent en een eventuele locatiewijziging door de 
komst van een concurrent blijkt dat dit een significant verband is. Het 
grootste deel van de respondenten heeft een neutrale mening wat betreft 
een locatiewijziging door de komst van een concurrent. Slechts 24.4% van 
de respondenten vindt een wijziging van belang. Dit gegeven ten opzichte 
van het belang van geen concurrent in de omgeving geeft een redelijk 
sterk verband met een Cramer’s V van 0.374.  
Theoretisch betekent dit dat de locatie van een concurrent niet direct van 
belang is voor de locatie van de eigen winkel, zoals in de voorgaande chi2 
toets duidelijk werd. Concurrenten passen zich aan elkaar aan om geen 
marktpotentieel te verliezen, echter gaan ze elkaar niet uit de weg. 
Wederom verklaart de theorie van Hotelling het ruimtelijke gedrag van de 
fietsenbranche in Nederland met betrekking tot de locatie van de 
concurrent(en).  
 
Figuur 9.9: Chi2 toets locatiewijziging door concurrentie 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
158 30 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
22.099 1 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA .374 .374 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
 

Gratis parkeervoorzieningen: 

SAMENVATTING: 
Een zwak significant verband. Detaillisten houden met hun locatiekeuze 
rekening met de aanwezigheid van gratis parkeervoorzieningen. De 
theorieën van Reilly en Nelson bieden hier een verklaring voor.  

 
Het laatste verband dat is getoetst is het verband tussen het belang van 
gratis parkeren (vraag 20 uit de enquête, zie bijlage 2) en vraag 18. Hier is 
sprake van een significant verband waardoor de HA wordt geaccepteerd. 
De kanttekening die bij dit verband moet worden gemaakt, is dat het 
verband zwak is, in tegenstelling tot de andere gevonden verbanden.  
Zoals in figuur 8.6 in hoofdstuk 8 is te zien, gaf het merendeel van de 
respondenten aan dat gratis parkeren belangrijk is. Gezien het significante 
verband betekent dit in de praktijk dat de meeste respondenten ook 
tevreden zijn over hun parkeervoorzieningen en dat ze hier rekening mee 
hebben gehouden bij de locatiekeuze. 
Volgens de theorie van Nelson evenals de theorie van Reilly zijn 
parkeervoorzieningen van belang. Deze voorzieningen zijn van belang om 
de consument naar de winkellocatie te bewegen, omdat dit de locatie 
toegankelijk maakt, waardoor de drempel lager is om een eventuele 
afstand te overbruggen (Bolt, 2003, p. 22-23). Reilly stelt dat de meso 
factoren die te maken hebben met de kenmerken van het winkelgebied 
zelf van invloed zijn op de mate van aantrekkelijkheid van het 
winkel/gebied voor de consument. Parkeervoorzieningen spelen hierin 
een belangrijke rol (Bolt, 2003, p. 59-61). Belangrijk om nogmaals te 
benadrukken is dat dit gevonden verband zwak is. 
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Figuur 9.10: Chi2 toets (gratis) parkeergelegenheid 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
159 29 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
4.644 1 .031 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA .171 .171 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
In de voorgaande toetsen is getoetst of er verbanden aanwezig waren 
tussen de theoretische voorkeur(en) van de respondenten (fietsenwinkels 
in Nederland) en hun locatie in de praktijk. In het vervolg van dit 
hoofdstuk wordt er gekeken naar de respondenten die aangegeven 
hebben dat ze momenteel aan verhuizen denken of dit binnen een jaar 
hebben gedaan.   
 
Verhuisplannen: 
In totaal hebben 30 respondenten aangegeven dat het locatievraagstuk 
voor hen van toepassing is in de toekomst of van toepassing is geweest in 
het afgelopen jaar. Vraag 26 uit de enquête vroeg naar de reden(en) van 
de verhuisplannen, waarbij er meerdere antwoorden ingevuld mochten 
worden. Figuur 9.11 laat zien hoe de verdeling is.  
 
Figuur 9.11: Frequentietabel redenen verhuisplannen 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Uitbreiding is nodig 20 42.6 
Huidige locatie is te duur 2 4.3 
Elders is meer marktpotentieel 8 17.0 
Er is teveel concurrentie 1 2.1 
De locatie voldoet niet meer 10 21.3 
Anders 6 12.8 
Totaal 47 100.00 
Bron: Bewerking SPSS Output 

De meest voorkomende reden voor een verhuizing is dat de 
fietsenwinkel(s) uit willen breiden, gevolgd door een locatie die niet meer 
voldoet aan de eisen die de eigenaar er aan stelt. Deze twee redenen 
kunnen ook overlap hebben waardoor uitbreiding verreweg de 
voornaamste reden is het verhuizen. Wanneer er wordt gekeken naar de 
respondenten die “anders” hebben ingevuld blijkt dat dit over het 
algemeen gaat om startende of uitbreidende (een nieuwe winkel of 
uitbreiding op de huidige locatie) ondernemers en verhuizingen als gevolg 
van herstructurering van het winkelcentrum waarin ze zijn gevestigd. In 
vraag 27 van de enquête wordt gevraagd naar de partij(en) die onderzoek 
hebben gedaan naar de geschiktheid van de nieuwe locatie van de 
fietsenwinkel. De fietsenwinkels doen vooral zelf onderzoek naar de 
geschiktheid van een nieuwe locatie.  
 
Figuur 9.12: Frequentietabel onderzoek naar nieuwe locatie 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Fietsenwinkel zelf 29 87.9 
Onderzoeks,- en adviesbureau 2 6.1 
De gemeente 1 3.0 
Anders 1 3.0 
Totaal 47 100.00 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Omdat de fietsenwinkels zelf het onderzoek doen naar de geschiktheid 
van een locatie, biedt de behaviorale locatietheorie een verklaring. Deze 
theorie gaat ervan uit dat een ondernemer niet volledig rationeel is, maar 
te maken heeft met bounded rationality. Locatiebeslissingen worden dan 
genomen op basis van beperkte rationaliteit (Simon, 1961, p. 24-25). 
Daarnaast wordt de beperkte rationaliteit van de ondernemer beïnvloed 
door persoonlijke motieven en de beperkingen van beschikbare kennis. 
Op basis hiervan kan een ondernemer nooit de perfecte locatie kiezen, 
maar de meest optimale locatie, afhankelijk van de persoonlijke 
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omstandigheden waarin de ondernemer verkeert (Derksen & van Dongen, 
2010, p. 13). 
De gedragsmatrix van Pred biedt een volledige verklaring voor het gedrag 
van de ondernemer. De matrix laat zien dat naarmate de ondernemer 
meer tijd besteedt aan het verzamelen van goede informatie over 
locaties, waarmee zijn kennis toeneemt, hij steeds dichter in de buurt 
komt van de best mogelijke locatie (Adema, 2005, p. 9). Het is dus mogelijk 
om door te investeren in kennis en informatie om een betere locatie te 
kunnen vinden. Een klein deel van de respondenten in dit onderzoek 
heeft dit uitbesteed aan andere partijen zoals advies,- en 
onderzoeksbureaus of de kamer van koophandel.  
 
9.2  Conclusie 
Er zijn verschillende locatiefactoren die een belangrijke rol spelen bij de 
locatiekeuze van ondernemers voor een fietsenwinkel in Nederland. Zoals 
in de voorgaande paragrafen is beschreven is er getoetst middels chi2 
toetsen of de fysieke locatie van de fietsenwinkels van de respondenten 
overeenkomen met de theoretische wensen. Door het verband tussen de 
realiteit en wensbaarheid te toetsen, wordt duidelijk welke 
locatiefactoren (theorieën) daadwerkelijk een stempel drukken op de 
locatiekeuzes in de praktijk. 
De theorie van Myrdal speelt een belangrijke rol bij het verklaren van de 
locatiekeuze. Deze theorie, waarbij het begrip cumulatieve causatie 
centraal staat, onderstreept het belang van clustering van winkels. 
Detaillisten willen zich in elkaars omgeving vestigen om zo te kunnen 
profiteren van de schaalvoordelen die hieruit voortvloeien (Bolt, 2003, p. 
34-36). Door de clustering van winkels wordt het winkelgebied 
aantrekkelijker voor grotere winkels die uiteindelijk als trekker kunnen 
fungeren. Een trekker is een winkel die een grote hoeveelheid 
consumenten aanspreekt en daardoor zorgt voor passanten. Daarnaast 
zijn dit vaak winkels/ondernemingen, die investeren in reclame-uitingen 
waar de omliggende winkels van meeprofiteren (Knaap, 1998, p. 3-7). In 

deze studie is een redelijk sterk verband gevonden tussen de realiteit en 
de praktijk wat betreft de aanwezigheid van een trekker. Veel 
fietsenwinkels vinden het van belang dat er een trekker aanwezig is en uit 
de beoordeling van de locatie(s) blijkt veelal een trekker aanwezig te zijn. 
Deze trekkers zijn in grote mate supermarkten, doe-het-zelf winkels en 
warenhuizen zoals de Hema. Het lagere kader detailhandel wordt dus 
door de fietsenwinkels gezien als een trekker. De theorie van Myrdal 
biedt ook een verklaring voor het belang van het aantal passanten. Dit 
omdat door clustering van winkels een aantrekkelijker winkelgebied 
ontstaat, dat in staat is om meer consumenten aan te trekken dan een 
winkelgebied dat kleinschalig is opgezet (Bolt, 2003, p. 34-36). 
De theorie van Alonso en daarmee samenhangend de stellingname van 
Shen en anderen, dat het aantal passanten van belang is voor een winkel, 
wordt door dit onderzoek ook gezien als verklaring voor het gedrag van 
de fietsenwinkels (Shen et al., 2006, p. 174-177). Het merendeel van de 
fietsenwinkels vindt het van belang dat er passanten aanwezig zijn. 
Hiermee hangt de huurprijs samen, omdat de populaire locaties de 
locaties zijn waar grote passantenstromen zijn, met als gevolg het 
huurprijsopbod (van Dijk, 2009, p. 10). Als gevolg hiervan zullen 
fietsenwinkels hun locatie-eisen bij moeten stellen aan de financiële 
mogelijkheden. Ook England geeft in zijn model aan dat de waarde van 
een winkellocatie afhankelijk is van het aantal passanten. Het aantal 
passanten wordt in dit model de voetgangersdensiteit genoemd (England, 
2000, p. 115). Dit model geeft tevens het belang van de bereikbaarheid van 
de winkellocatie met het openbaar vervoer aan. Voor deze locatiefactor is 
echter geen verband gevonden. De fietsenwinkels in het onderzoek 
vonden de bereikbaarheid met het openbaar vervoer niet belangrijk, 
echter waren de meeste winkels goed bereikbaar door de aanwezigheid 
van een halte. England stelt dat de bereikbaarheid met het eigen vervoer 
van groot belang is voor de waarde van een winkellocatie (England, 2000, p. 
115). Ook de ruimtelijke interactie theorie van Reilly onderstreept het 
belang van een goede bereikbaarheid. Deze theorie bekijkt de 
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winkel(gebied) vanuit het oogpunt van de consument. Door een 
aantrekkelijk winkel(gebied) kunnen consumenten uit andere plaatsen 
worden aangetrokken om hier hun inkopen te doen (Babin et al., 1994, p. 
166-170). Een winkel(gebied) kan zich onderscheiden door goede macro,- 
en meso-factoren zoals een goede bereikbaarheid en 
parkeervoorzieningen (Bolt, 2003, p. 59-61). De detaillisten in dit onderzoek 
gaven aan dat de bereikbaarheid van de winkel met het eigen vervoer van 
groot belang is. Middels de toetsing blijkt tevens dat er een redelijks sterk 
verband is tussen de werkelijke locatie en de locatievoorkeuren van de 
fietsenwinkels. Deze theorieën bieden hierdoor een goede verklaring.  
 
De theorie van Reilly verklaart ook het gedrag van fietsenwinkels wanneer 
er wordt gekeken naar de parkeervoorzieningen. Hier is sprake van een 
verband tussen enerzijds de wensen en anderzijds de praktijk, echter is 
het verband zwak. Middels de macro- en meso factoren kan een 
winkel(gebied) zich onderscheiden van andere gebieden en zo 
aantrekkelijk zijn (Bolt, 2003, p. 59-61). Ook England en Nelson 
onderstrepen de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen 
(England, p. 114-118). De cumulatieve werfkracht theorie van Nelson heeft 
echter teveel aannames waardoor deze verder geen verklaring kan bieden 
voor de fietsenbranche in Nederland. 
Ook de theorie van Hotelling geeft een goede verklaring voor het  
concurrentiegedrag van fietsenwinkels in de praktijk. Er is geen verband 
tussen de aanwezigheid van een concurrent en het belang van de 
afwezigheid van een concurrent. Dit versterkt de verklarende kracht van 
de theorie, die er juist vanuit gaat dat concurrenten elkaar niet ontlopen, 
maar elkaar opzoeken om potentieel marktterrein van elkaar af te 
snoepen (Lambooy, 1988, p. 50-51).  
 
Wanneer er wordt gekeken naar de redenen voor de verhuizing naar een 
nieuwe locatie van fietsenwinkels gaat het voornamelijk om de grootte 
van de nieuwe locatie. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt naar de 

geschiktheid van een nieuwe locatie, wordt voor 87.9% door de 
fietsenwinkel zelf uitgevoerd. Hiermee wordt de behaviorale 
locatietheorie ondersteund als een verklaring voor dit gedrag. Deze stelt 
dat een ondernemer niet volledig rationeel is, maar beperkt rationeel 
(bounded rationality) (Simon, 1961, p. 24-25).  Omdat een ondernemer niet 
van alle kennis en informatie op de hoogte is en omdat persoonlijke 
motieven en omstandigheden een rol spelen, kan nooit de beste locatie 
worden gekozen. Er wordt daarom gesproken over de meest optimale 
locatie die beschikbaar is op basis van de beschikbare hoeveelheid kennis 
en informatie in combinatie met de persoonlijke motieven van de 
ondernemer (Derksen & van Dongen, 2010, p. 13). Een ondernemer kan de 
mogelijkheid vergroten om een zo goed mogelijke locatie te kiezen door 
het vergroten van kennis en informatie (Adema, 2005, p. 9).  Dit kan onder 
andere door het inschakelen van een onderzoeks- en adviesbureau 
(Cohen, 2000, p. 10). 
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10. Empirie: de rol en waardering van de gemeente 
 
De laatste onderzoeksvraag gaat in op de rol van de gemeente met 
betrekking tot het detailhandelsbeleid en de evaluatie van de 
fietsenwinkels van dit beleid. In de enquête (zie bijlage 2) gaat deel drie 
volledig over de rol van de gemeente. Dit kan een eenzijdig beeld 
schetsen van de gemeente, omdat alleen fietsenwinkels in Nederland aan 
het woord komen in de enquête. Om een completer beeld te schetsen 
wordt tevens gebruik gemaakt van interviews met andere partijen, zoals 
de vereniging van Nederlandse gemeenten, de kamer van koophandel etc. 
. Centraal in dit hoofdstuk staat de volgende vraag: 
 
Hoe evalueren fietsenwinkels de rol van de gemeente met betrekking tot 
de locatie en hoe kunnen de locatiewensen van  fietsenwinkels worden 
vastgelegd in beleid?  
 
Paragraaf 10.1 beschrijft de relatie van de fietsenwinkels met de 
gemeente. 10.2 zal verder in gaan op de waardering van het 
gemeentelijke beleid, gevolgd door paragraaf 10.3 die kijkt naar publiek 
private samenwerking. De conclusie en antwoord op de derde 
onderzoeksvraag wordt gegeven in paragraaf 10.4. 
 
10.1  De relatie met de gemeente 

SAMENVATTING: 
Fietsenwinkels zien de gemeente voornamelijk als een beperkende 
factor. Ondanks dat geeft 33,5% aan een goede relatie te hebben met 
de gemeente tegenover 6,9% van de winkels met een slechte relatie.  

 
Op de vraag hoe de fietsenwinkels hun relatie omschrijven met de 
gemeente werden de volgende antwoorden gegeven. Zoals is te zien in 
figuur 10.1 heeft het grootste deel van de fietsenwinkels een neutraal 
standpunt ten opzichte van de gemeente. Een groep van 33.5% heeft een 

goede relatie met de overheid en slechts 6.9% heeft een slechte relatie 
met de overheid.  Hieruit kan worden geconcludeerd dat de relatie met 
de gemeente niet geweldig is.  
 
Figuur 10.1: Frequentietabel relatie gemeente 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 1 0.5 
Slecht 12 6.4 
Neutraal 80 42.6 
Goed 56 29.8 
Zeer goed 7 3.7 
Missing 32 17.0 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Figuur 10.2: Frequentietabel rol van de gemeente door de fietsenwinkel 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Stimulerende rol 37 23.6 
Beperkende rol 94 59.9 
Anders 26 16.6 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Het grootste deel van de fietsenwinkels geeft aan dat ze de gemeente als 
een beperkende factor zien. Slechts 23.6% ziet de gemeente als een 
stimulerende factor. Middels een chi2 toets wordt gekeken of er een 
verband bestaat tussen de omschrijving van de relatie met de gemeente. 
Hierbij worden zeer slecht, slecht en neutraal gezien als een slechte 
relatie met de gemeente en goed plus zeer goed als een goede relatie. De 
uitkomsten chi2 toets staan in figuur 10.3. 
Er bestaat een significant verband tussen de waardering van de gemeente 
(de relatie met de gemeente) en de rol die de fietsenwinkels de gemeente 
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toedichten. Dit verband is redelijk sterk met een Cramer’s V van 0.404. 
Het idee dat de relatie niet geweldig is, wordt hiermee onderstreept.  
 
Figuur 10.3: Chi2 toets waardering van de gemeente 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
130 54 0 (0%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
21.045 1 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA -.404 .404 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
10.2  Waardering van het gemeentelijke beleid 

SAMENVATTING: 
78.2% van de fietsenwinkels is niet bekend met het detailhandelsbeleid 
van de gemeente!  Het parkeerbeleid wordt niet erg positief 
beoordeeld. Beleid ten aanzien van de bereikbaarheid en openbare 
ruimte scoren redelijk, maar verbetering wordt door winkels gevraagd.  

 
Zoals uit figuur 10.1 blijkt is de relatie van de fietsenwinkels met de 
gemeente niet optimaal en wordt dit bevestigd door het predicaat van 
een beperkende factor. Dit predicaat heeft het merendeel van de 
fietsenwinkels de gemeente gegeven. Het detailhandelsbeleid van de 
gemeente is veelal vastgelegd in een nota detailhandel en komt terug in 
de structuurvisie voor de detailhandel (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 
2006, p. 33-39). Een percentage van 78.2% van de respondenten is niet tot 
redelijk bekend met het detailhandelsbeleid van de gemeente. Slechts 
17.0% is goed bekend met het detailhandelsbeleid. Dit is erg weinig 
aangezien dit beleid bepaalt welke mogelijkheden er voor de detailhandel 
zijn. De losse percentages kunnen worden teruggevonden in figuur 10.4. 
 
 

Figuur 10.4: Frequentietabel bekendheid met detailhandelsbeleid 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Niet 14 9.5 
Een beetje 42 28.6 
Redelijk 59 40.1 
Bekend 23 12.2 
Erg bekend 9 4.8 
Missing 41 21.8 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Interessant is om de mate van bekendheid met het detailhandelsbeleid te 
vergelijken met de waardering van het detailhandelsbeleid. Ook hier is 
het merendeel van de respondenten negatief tot neutraal gestemd. Zeer 
waarschijnlijk komt dit, omdat de meeste fietsenwinkels niet goed op de 
hoogte zijn van het detailhandelsbeleid, waardoor ze er geen goed beeld 
van hebben.  Verder overheerst het gevoel dat het beleid slecht is, omdat 
ze er niet bekend mee zijn. Hier kunnen echter geen uitspraken over 
worden gedaan, want hier is niet naar gevraagd in dit onderzoek. 
Desondanks liegen de cijfers in figuur 10.5 niet en zijn deze niet positief 
voor de gemeente. 
 
Figuur 10.5: Frequentietabel waardering t.a.v. het detailhandelsbeleid 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 6 3.2 
Slecht 33 17.6 
Neutraal 74 39.4 
Goed  31 16.5 
Zeer goed 3 1.6 
Missing 41 21.8 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
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Wanneer er wordt gekeken naar de waardering van het parkeerbeleid is 
21.3% van de fietsenwinkels uitgesproken negatief over het beleid en is 
23.4% positief, er is echter een grote groep van 33.0% die het 
parkeerbeleid niet positief dan wel negatief waardeert.  
Zoals uit hoofdstuk 10 bleek, vinden fietsenwinkels de 
parkeermogelijkheden van groot belang voor hun winkellocatie. Met de 
waardering van het parkeerbeleid vergeleken, betekent dit dat veel 
winkels niet geheel tevreden zijn over de gemeente met betrekking tot dit 
type beleid. Vanuit het oogpunt van de fietsenwinkels schieten de 
gemeenten hierop tekort en zijn er verbeteringen mogelijk en van belang.  
 
Figuur 10.6: Frequentietabel waardering beleid t.a.v. het parkeerbeleid 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 8 4.3 
Slecht 32 17.0 
Neutraal 62 33.0 
Goed  40 21.3 
Zeer goed 4 2.1 
Missing 42 22.3 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
De bereikbaarheid van de fietsenwinkel kan worden ingedeeld in de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de bereikbaarheid met het 
eigen vervoer, waaronder de auto, fiets, lopen etc. vallen. De 
fietsenwinkels in dit onderzoek gaven aan weinig belang te hechten aan 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid met het 
eigen vervoer daarentegen was erg belangrijk (hoofdstuk 9, p. 74).  
Figuur 10.7 laat zien dat 12.8% van de fietsenwinkels niet tevreden is met 
het beleid met betrekking tot de bereikbaarheid. Een percentage van 
29.3% is tevreden. De groep die neutraal is, bedraagt 35.6%. Ondanks dat 
de groep die niet tevreden is niet heel groot is, is er sprake van een grote 
groep die neutraal is en daarmee niet uitgesproken positief is ten opzichte 

van dit beleid. Daarom kan worden gesteld dat dit beleid van de 
gemeente veelal tekort schiet wanneer het moet voldoen aan de eisen 
van fietsenwinkels.  
In dit onderzoek is niet gevraagd naar de reden(en) waarom een 
fietsenwinkel wel of niet tevreden is. Als gevolg hiervan kunnen daarover 
geen uitspraken worden gedaan, omdat ze niet verifieerbaar zijn. Wat wel 
gesteld kan worden is dat de fietsenwinkels niet geheel tevreden zijn en 
dat gemeenten er goed aan doen om hiernaar te kijken. De 
bereikbaarheid is namelijk van groot belang om consumenten aan te 
trekken en positief gestemd te houden ten opzichte van de winkel(locatie) 
factoren (Bolt, 2003, p. 59-61). 
 
Figuur 10.7: Frequentietabel waardering beleid t.a.v. de bereikbaarheid 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 2 1.1 
Slecht 22 11.7 
Neutraal 67 35.6 
Goed  49 26.1 
Zeer goed 6 3.2 
Missing 42 22.3 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
De openbare ruimte, die volgens John England van groot belang is om als 
winkel(gebied) consumenten aan te trekken, scoort redelijk goed 
(England, 2000, p. 115). 29.3% Van de winkels is hier positief over 
gestemd en slechts 11.7% is negatief. Wel is er een grote groep van 36.7% 
die een neutraal standpunt inneemt (figuur 10.8).  
Wanneer er wordt gekeken naar de waardering van het beleid van de 
gemeente, zijn de meeste fietsenwinkels het meest positief, maar nog 
steeds niet erg positief over het beleid ten opzichte van de openbare 
ruimte. Het beleid ten aanzien van het parkeren en de bereikbaarheid 
worden niet erg positief gewaardeerd. Van groot belang is tevens dat 
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meer detaillisten zich vertrouwd voelen met het detailhandelsbeleid dat 
de gemeente voert. De enquête gaf namelijk aan dat het overgrote deel 
van de detaillisten slecht tot redelijk op de hoogte was van dit beleid. Als 
gevolg hiervan wordt het beleid ook niet zeer positief gewaardeerd. Hier 
ligt een belangrijke rol voor de gemeente om de detailhandel van het 
beleid op de hoogte te stellen of eventueel bij dit beleid te betrekken, 
mits dit al niet is gebeurd. Hierover meer in paragraaf 10.3. 
 
Figuur 10.8: Frequentietabel waardering beleid t.a.v.  openbare ruimte 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Zeer slecht 6 3.2 
Slecht 16 8.5 
Neutraal 69 36.7 
Goed  49 26.1 
Zeer goed 6 3.2 
Missing 42 22.3 
Totaal 188 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
10.3  Publiek private samenwerking met de gemeente 

SAMENVATTING: 
Eén op de drie fietsenwinkels uit de enquête werkt met de gemeente 
samen. Redenen om niet samen te werken zijn: geen tijd voor, de 
gemeente werkt niet samen en samenwerking biedt geen meerwaarde. 

 
Samenwerking tussen publieke en private partijen wordt veelal gezien als 
de manier om het draagvlak voor planvorming te vergroten. Doordat de 
inspraak tweezijdig is, wordt de kans op een groter draagvlak vergroot 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 39-40). Een ander voordeel van 
publiek private samenwerking is dat de verschillende betrokken partijen 
op de hoogte zijn van elkaars wensen en niet wenselijke situaties, 
waardoor er veel tijd kan worden bespaard op bezwaarprocedures 

(Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2006, p. 39-40). Echter is publiek private 
samenwerking niet verplicht met als gevolg dat gemeenten hiervan af 
kunnen zien om uiteenlopende redenen. De fietsenwinkels in dit 
onderzoek is gevraagd of zij met de gemeente samenwerken. Slechts 
23.4% van de fietsenwinkels doet dit ten opzichte van 58,5% die dit niet 
doet. Wanneer de missing values niet mee worden gerekend is dit 
ongeveer 1 op de 3 winkels.  
In vraag 33 van de enquête is aan de groep fietsenwinkels die niet met de 
gemeente samenwerken gevraagd wat de reden is van het niet 
samenwerken. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in figuur 10.9.  
 
Figuur 10.9: Frequentietabel redenen voor geen samenwerking 
 Aantal (N) Relatief (%) 
Geen tijd voor 23 19.7 
Gemeente werkt niet samen 45 38.5 
Geen meerwaarde 25 21.4 
Anders 24 20.5 
Totaal 117 100 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Er kan geen actor worden aangewezen,  die er schuldig voor is, dat er 
weinig samenwerking is met de gemeente. 41.1% Van de fietsenwinkels 
werkt niet samen met de gemeente, omdat ze hier geen tijd voor hebben 
of er geen meerwaarde in zien. Daarnaast gaf 38.5% van de fietsenwinkels 
aan dat de gemeente waarin hun winkel is gevestigd niet samenwerkt met 
private partijen (in dit geval de fietsenwinkels/detailhandel) of dat ze niet 
af weten van het bestaan van samenwerking.  
De groep fietsenwinkels die “anders” heeft ingevuld is met een omvang 
van 20.5% redelijk groot. Redenen die veel werden genoemd zijn in 
volgorde van de frequentie: 
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§ Samenwerking is nog niet voorgekomen omdat dit tot nu toe niet 
nodig is geweest 

§ De gemeente komt haar afspraken nooit na  
§ De ondernemersvereniging regelt dit voor mijn winkel 

Wat kwalijk is, is dat blijkt dat veel detaillisten geen vertrouwen of een 
meerwaarde zien in samenwerking met de gemeente. Geen meerwaarde 
gaf 21.4% aan en tevens werd het gebrek aan vertrouwen ook veelvuldig 
genoemd in de categorie “anders”. Een reactie die hierin werd gegeven 
en welke schrijnend is om nog meer samenwerking te verwachten van 
detaillisten is de volgende: 
 

”…en als ze iets in overleg doen, dan kan er nooit iets worden veranderd 
aan de plannen zoals zij die hebben aangegeven. Maar dan schrijven ze 
wel in de krant dat het in goed overleg met de winkeliers is gegaan.” 

 
Samenwerking met de gemeente blijkt bij een groot deel van de 
fietsenwinkels geen optie wegens tijdsgebrek en het niet zien van de 
eventuele meerwaarde van samenwerking. Het stereotype beeld van een 
gemeente die niet samenwerkt en in geval van samenwerking haar eigen 
plannen doordrukt, draagt niet bij aan het vergroten van samenwerking.  
Door samenwerking kunnen betere resultaten worden behaald, echter 
moeten gemeenten actiever samenwerking zoeken.  
Waarom moet de gemeente samenwerking zoeken? Zij zijn het beste op 
de hoogte van nieuwe planvorming zoals gebleken is uit bijvoorbeeld de 
bekendheid van het detailhandelsbeleid. Wanneer de gemeente private 
partijen, in dit geval fietsenwinkels benadert of overtuigt van de 
voordelen van samenwerking, kunnen er in de toekomst mooie plannen 
ontstaan, die een breed draagvlak genieten.  
 
 
 
 
 

10.4  De rol van de overheid bekeken vanuit de interviews 
De informatie die in deze paragraaf wordt gegeven vloeit voort uit de 
interviews en dus het kwalitatieve deel van dit onderzoek. Er is bewust 
gekozen voor deze interviews om zo het kwantitatieve gedeelte van dit 
onderzoek te toetsen en om een algemeen beeld te kunnen schetsen met 
betrekking tot de rol van de gemeente. Er zijn interviews afgenomen met: 

§ Mevr. Timmer, beleidsmedewerker economische zaken en 
detailhandel binnen de gemeente Gouda. 

§ Dhr. van der Ham, mede-eigenaar van het onderzoeks,- en 
consultancybureau Meijer & van der Ham. 

Er is voor deze twee personen gekozen om de volgende redenen. De 
gemeente Gouda is een gemeente in Nederland die redelijk gemiddeld is 
te noemen, wanneer er wordt gekeken naar de sociaaldemografische 
kenmerken van de stad. De keuze is specifiek gevallen op één gemeente 
omdat het niet mogelijk is om iedere gemeente in Nederland hierover te 
interviewen. De keuze voor Dhr. van der Ham komt voort uit de vele 
onderzoeken en rapporten die zijn bureau heeft uitgevoerd voor onder 
andere de fietsenbranche en de Bovag (brancheorganisatie). Door deze 
eerdere onderzoeken wordt er veel verwacht van zijn expertise met 
betrekking tot zowel het beeld van de overheid als de fietsenwinkels zelf. 
 
Rol van de gemeente (overheid): 

SAMENVATTING: 
Er zijn grote verschillen tussen de handhaving van bestemmings,- en 
structuurplannen per provincie. Als gevolg hiervan is de rol van de 
gemeente/overheid niet geheel duidelijk en beleid niet transparant. 

 
Uit het kwantitatieve onderzoek kwam naar voren dat de meeste 
detaillisten de gemeente als een beperkende factor zien. Hiermee werden 
de geïnterviewden geconfronteerd. Zo is het voor fietsenwinkels moeilijk 
om zich te vestigen op een goedkope perifere locatie, maar willen een 
aantal winkels dit wel? Ook werd duidelijk dat het niet alleen de 
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gemeente is die de detaillist al dan niet zou beperken, maar dat de 
provincie tegelijkertijd de gemeente kan beperken aldus Mevr. Timmer: 
 

“De provincie Zuid-Holland is erg strikt wanneer je deze vergelijkt met 
bijvoorbeeld Noord-Brabant. De provincie wil dat je als gemeente zijnde 
niet afwijkt van het provinciaal beleid met als gevolg er frictie kan 
ontstaan. De gemeente staat dan tussen twee partijen in wanneer een 
detaillist zich bijvoorbeeld wilt vestigen op een perifere locatie… “ 

 
Als gevolg hiervan wordt de gemeente dus gedwongen om enerzijds de 
detaillist te wijzen op het beleid van de provincie, waar niet vanaf 
geweken mag worden en anderzijds wordt ze gecontroleerd door de 
provincie op haar striktheid. Per gemeente is het dan de vraag of ze direct 
wijzen op het provinciaal beleid en hiermee direct een besluit nemen, of 
dat ze kijken naar eventuele andere mogelijkheden en zo een 
constructieve houding innemen. Uit ditzelfde interview met Mevr. 
Timmer werd duidelijk dat de gemeente een constructieve houding in kan 
nemen door proberen te bemiddelen met de provincie om een specifiek 
advies te vragen voor een bepaalde case (REO in de provincie Zuid-
Holland). Mevr. Timmer stelt: 
 

“Advies wordt in een dergelijk geval gegeven/gevraagd aan REO 
(regionaal advies) om eventueel toch van de regels af te wijken.”  

 
Echter is het laatste woord aan de provincie waardoor het logisch is dat 
de gemeente wordt gezien als de beperkende actor. Het is namelijk de 
gemeente die het slechte nieuws moet overbrengen. Echter, zo stelt Dhr. 
van der Ham zijn er ook gemeenten die direct wat losser zijn met 
betrekking tot de detailhandel en direct open staan voor de dialoog: 
 

“… zijn er ook gemeenten die de fietsenbranche indirect een hoge 
prioriteit geven. Hiermee doel ik op het fietsen zelf, dus gezond bezig zijn 
in plaats van de auto pakken. Er liggen mogelijkheden voor de 

gemeenten om op een constructieve manier met de winkels in gesprek te 
gaan  om te kijken wat men voor elkaar kan betekenen.” 

 
Tegelijkertijd werd duidelijk dat er regionaal grote verschillen zijn met 
betrekking tot de striktheid van het provinciale beleid. In het interview 
met Mevr. Timmer werd de vraag gesteld, wat er zou gebeuren wanneer 
een grote winkel dreigt te verhuizen naar een buurgemeente, omdat ze er 
met de gemeente niet uit komen om een nieuwe locatie te betrekken op 
een bedrijventerrein.  
 

“Zolang het binnen Midden-Holland is, de regio waar we het over 
hebben, dan krijgen we een lastig verhaal. Dan zou een buurgemeente 
het wel toestaan op een locatie waar het niet zou passen, met als gevolg 
scheve gezichten. In dat geval zul je als gemeente proberen deze winkel 
te behouden. Maar als iedere gemeente zich aan het beleid houdt dan is 
er geen frictie tussen gemeenten en zal deze winkel zich vestigen in een 
andere regio…” 

 
Hieruit blijkt dat het wat betreft de regio’s waarbinnen de provincies zijn 
opgedeeld over het algemeen goed zit, omdat de betrokken gemeentes 
zich aan dezelfde regelgeving houden, maar ook werd duidelijk uit dit 
antwoord dat er verschillen zijn met andere regio’s. Verschillen tussen 
provincies, want zoals Mevr. Timmer eerder in het interview aangaf is de 
provincie Zuid-Holland erg strikt en maakt ze vrijwel geen uitzonderingen 
met betrekking tot het detailhandels,- en ruimtelijk beleid. Andere 
provincies zijn veel minder strikt waardoor het beleid niet overal gelijk is 
in Nederland, zo stelt Mevr. Timmer:  
 

“Waarom wel, omdat deze provincie minder strikt is in het naleven van 
het beleid en makkelijker uitzonderingen maakt. Voor detaillisten zijn 
deze locaties erg interessant, omdat ze goed toegankelijk zijn, maar 
vooral omdat ze goedkoper zijn en meer m2 hebben, waardoor het 
mogelijk is om een grote winkel te hebben met een groot assortiment 
tegen een relatief lage prijs.” 
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In andere provincies is het daarom voor sommige detaillisten wel mogelijk 
om zich te vestigen op een perifere locatie, terwijl er voor deze perifere 
locaties (GDV, zie hoofdstuk 6) speciale regels zijn. Als gevolg hiervan is er 
geen sprake van een transparant beleid wat voor scheve verhoudingen 
kan zorgen aangezien, zo stelt Dhr. van der Ham: 
 

“…hier ligt een probleem. De eerste detaillist die de mogelijkheid wordt 
geboden om zich te vestigen op een industrieterrein heeft het grootste 
voordeel. Het is van belang dat gemeenten zorgen voor een gelijk 
speelveld! Het is vervelend als er verschillen zijn tussen gemeenten en 
provincies met betrekking tot het naleven van het beleid of het maken 
van uitzonderingen.” 

 
Ook stelt Mevr. Timmer dat: 
 

“… er een spanningsveld is tussen het enerzijds willen huisvesten van 
deze keten, maar anderzijds spanningen met het beleid omdat het hier 
niet in past.”  

 
Omdat er verschillen tussen provincies zijn en de gemeente steeds om 
advies moet vragen aan het REO van de provincie heeft de gemeente 
Gouda om verandering gevraagd. Die veranderingen moeten ertoe leiden 
dat er duidelijkheid wordt geboden aan de detaillist die op zoek is naar 
een locatie. Dit is een goed voorbeeld van bottom-up beleid van de 
overheid (Spit & Zoete, 2005, p. 25-27). Tegelijkertijd moeten procedures 
minder lang duren waardoor sneller duidelijk wordt voor de detaillisten 
wat wel en niet mogelijk is en op welke termijn. Het volgende citaat van 
Mevr. Timmer onderstreept dit:  
 

“… wij hebben als Gemeente Gouda daarom ook gevraagd aan de 
provincie om de wetgeving en het instrumentarium te veranderen t.b.v. 
GDV locaties, zodat er kan worden voldaan aan de huidige vraag en 
procedures minder lang duren. Een nieuwe regionale detailhandelsvisie, 

maar de provincie is terughoudend. Daarom gevraagd aan de provincie 
om desnoods bedrijventerreinen aan te wijzen waar dit wel mogelijk is.” 

Een gelijk speelveld en een transparante overheid zijn de belangrijkste 
ingrediënten om detaillisten tevreden te houden en om wrijvingen tussen 
regio’s in de toekomst te voorkomen. Volgens Dhr. van der Ham ligt hier 
een taak voor de overheid: 
 

“De overheid moet één lijn trekken. De burger is tegenwoordig niet meer 
gericht op het eigen dorp, maar is door de groeiende mobiliteit ook van 
plan om naar andere gemeenten te reizen. Daarom is het van belang dat 
er een gelijk speelveld is.” 

 
Het beleid van de gemeente: 

SAMENVATTING: 
Veel detaillisten zijn veelal niet op de hoogte van het gemeentelijke 
detailhandelsbeleid, waar vervolgens irritaties uit voort kunnen 
vloeien. De gemeente onderkent dit en stelt dat detaillisten pas 
interesse in dit beleid tonen als hun plannen vergevorderd zijn. 

 
Dhr. van der Ham stelt: 
 

“…veel winkels hebben klachten met betrekking tot de openbare ruimte 
en het beleid van de gemeente dat daarop is gericht. Zo wordt het veel 
fietsenwinkels onmogelijk gemaakt om bijvoorbeeld de reparatiefietsen 
buiten te zetten of reclame-uitingen op de stoep te zetten. Dat zijn voor 
de detaillisten punten van irritatie. Anderzijds zijn er ook gemeenten die 
dit gedogen.” 

 
Hiermee wordt duidelijk dat winkels zich kunnen irriteren aan het beleid 
van de gemeente en dat er per gemeente verschillen zijn (gedoogbeleid of 
niet). Het algemene detailhandelsbeleid kennen veel detaillisten niet zoals 
voortkwam uit het kwantitatieve onderzoek. Daarom werd in het 
interview met Mevr. Timmer gevraagd naar de oorzaken hiervan: 
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“…ik denk dat veel detaillisten zich niet realiseren dat er ruimtelijke 
regels zijn voor detailhandel. Je komt er pas achter als je, je wilt 
verplaatsen en blijkt dat de mooie plannen die je hebt gemaakt niet 
overeenstemmen met het bestemmingsplan. Dit is voor veel mensen niet 
duidelijk ook voor particulieren niet. De ruimtelijke regelgeving is niet 
bekend.” 

 
De gemeente legt de verantwoordelijkheid hiermee eigenlijk naar de 
detaillisten zelf. Deze bedenken op een later tijdstip welk eventuele 
beleid en regelgeving van toepassing kunnen zijn op hun 
wensen/veranderingen. Omdat ikzelf van mening ben dat de gemeente 
dergelijke algemene regelgeving en beleid aan de man moet brengen om 
zo transparant en duidelijk te zijn, werd hier in het interview met Mevr. 
Timmer naar gevraagd:  
 

“Wij hebben het wel gepubliceerd op de gemeentelijke website, maar als 
je niet weet waar je naar moet zoeken, ga je het niet vinden. Voor de 
meeste ondernemers komt het pas in beeld als zij al ver zijn met hun 
planvorming. Dan is het een teleurstelling. De gemeente Gouda heeft een 
ondernemersloket waar je als ondernemer naar toe gaat als je een plan 
hebt. Daar zitten medewerkers die kijken naar de bestemmingsplannen, 
vergunning, APV.” 

 
Echter in dit geval wordt beleid dus pas duidelijk zodra ernaar gevraagd 
wordt. Een oplossing zou het publiceren van dit beleid of de 
detailhandelsnota kunnen zijn in hardcopy en dit naar alle detaillisten 
sturen. In dat geval kunnen detaillisten niet klagen over de 
onmogelijkheden van hun plannen omdat ze dit vooraf hadden kunnen 
weten. Dit idee werd als goed gezien door Mevr. Timmer. Gemeenten 
doen er veel aan om detaillisten te bereiken ter verbetering van het 
detailhandelsklimaat in de gemeente, echter hen bereiken is erg moeilijk. 
Uit het kwantitatieve onderzoek bleek ook dat fietsenwinkels over het 
algemeen niet erg te spreken zijn over het beleid met betrekking tot de 

bereikbaarheid van winkels en de parkeervoorzieningen. Mevr. Timmer 
stelt dat het niet altijd van belang is dat een consument direct voor de 
deur van de betreffende winkel kan parkeren:  
 

“…ondernemers willen dat consumenten altijd voor hun deur kunnen 
parkeren en hebben het idee dat klanten hier veel behoefte aan hebben. 
Terwijl dit voor het fun-shoppen niet hoeft, wel voor het run-shoppen. De 
vraag is in welke categorie een fietsenwinkel valt, dat is erg moeilijk. Van 
oudsher wil je het bij mensen in de wijk hebben in de bestaande 
winkelcentra. Mensen moeten er op de fiets naartoe kunnen. 
Tegenwoordig gaan mensen doelgerichter winkelen en kun je de fiets in 
de auto meenemen. Dit is een bespreekgeval voor nieuw beleid als je 
kijkt naar de ontwikkelingen in die branche en de ruimte die ze nodig 
hebben voor een showroom. De gemeente is dan een negatieve factor, 
omdat hier niet altijd direct aan kan worden voldaan.” 

 
Dhr. van der Ham daarentegen, stelt dat het in de huidige samenleving 
van belang is dat er wel voor de deur kan worden geparkeerd. Doordat 
veel vrouwen zijn gaan werken en mensen meer willen doen op een dag is 
het van belang dat winkels toegankelijk zijn. Daarnaast hebben veel 
gemeenten en hogere overheden jarenlang anti-autobeleid gevoerd:  
 

“…als gevolg hiervan wil je als man/vrouw werken, kinderen naar school 
brengen, boodschappen doen, sporten en je fiets nog even snel naar de 
fietsenmaker brengen en dat op één dag. Door die maatregelingen die 
anti-auto zijn is dit moeilijker geworden, maar belangrijker nog is dat 
men dit allemaal wil met een drukke agenda. Bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden kunnen daarom niet goed genoeg zijn.” 

 
De opvattingen van Dhr. van der Ham en Mevr. Timmers staan haak s 
tegenover elkaar, waarbij Dhr. van der Ham meer de kant van de 
fietsenwinkels kiest. Nu heeft Dhr. van der Ham wel een nuance 
toegevoegd aan zijn stelling, namelijk: 
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“…is wel een verschil tussen een speciaalzaak en een “gewone” 
fietsenwinkel. Bij een speciaalzaak wil je voor de deur kunnen parkeren, 
maar bij een “gewone” fietsenwinkel is dit minder urgent omdat je daar 
vaak een leenfiets krijgt.” 

 
Er blijft een grote discrepantie bestaan tussen enerzijds hetgeen de 
gemeente van belang acht voor de bereikbaarheid en 
parkeervoorzieningen en anderzijds de fietsenwinkels. De manier om 
nader tot elkaar te komen is samenwerking. 
 
Samenwerking met de gemeente: 

SAMENVATTING: 
Het idee over samenwerking verschilt voor detaillisten en de gemeente. 
Dit zorgt ervoor dat “echte” detaillisten vaak niet samen werken met 
de gemeente en dat de uitkomsten van de samenwerking niet conform 
het idee van de detaillist zijn met als gevolg gemengde gevoelens.  

 
Om onenigheid over beleid te voorkomen dan wel in te perken is 
samenwerking een middel. Samenwerking tussen de gemeente en de 
detaillisten, ook wel PPS genoemd. Zoals uit het kwantitatieve onderzoek 
van deze studie bleek, werkt één op de drie fietsenwinkels samen met de 
gemeente. Zowel Dhr. van de Ham als Mevr. Timmer vonden dit een 
redelijk tot goede score. Daarnaast gaf Dhr. van der Ham aan dat: 
 

“De ondernemer van een fietsenwinkel is in mijn optiek constructief. Ze 
willen vooruit en hier is samenwerking met de gemeente een goede 
mogelijkheid voor.” 

 
Echter wat bleek uit de kwantitatieve studie is dat veel detaillisten vinden 
dat ze de mogelijkheid tot samenwerking te laat te horen krijgen van de 
gemeente en dat plannen al vast staan, omdat de gemeente volgens hen 
het hoogste woord heeft. Ook Mevr. Timmers gaf aan dat samenwerking 
een goede manier is om de detaillist te bereiken en te betrekken bij het 

gemeentelijke beleid. In Gouda spreekt men dan van het SOG 
(vertegenwoordiging van winkeliersverenigingen), echter moet er goed 
naar de samenstelling van het bestuur worden gekeken van 
vertegenwoordigende organisaties. Zoals Mevr. Timmer aangaf: 
 

“De samenwerking met de SOG is wel goed, alleen moet je kijken naar de 
samenstelling van het bestuur. Zijn dit wel de echte detaillisten? Hier 
plaatsen wij onze vraagtekens soms bij, want er mogen wel wat meer 
echte winkeliers in het bestuur zelf plaats nemen. Maar goed de SOG 
geeft wel een nieuwsbrief uit met veel informatie. Daar maken we ook 
gebruik van als we een boodschap kwijt willen aan de winkeliers.” 

 
In het geval van de SOG in Gouda is er naar mijn mening sprake van 
samenwerking, echter zitten er een aantal niveaus tussen de 
vertegenwoordigers namens de SOG en de winkeliers zelf. Dit omdat de 
SOG bestaat uit vertegenwoordigers uit een winkeliersvereniging en de 
winkeliers achteraf te horen krijgen waarover er wordt gesproken met de 
gemeente. Deze samenwerking is daarom redelijk indirect, omdat de 
detaillist later te horen krijgt middels een nieuwsbrief wat er is 
vastgelegd. Samenwerking is er wel, echter kunnen er vraagtekens 
worden geplaatst of de samenwerking op deze manier als wenselijk wordt 
ervaren door de detaillisten die het SOG zou moeten vertegenwoordigen. 
In het interview is dit ook voorgelegd aan Mevr. Timmer waarop het 
onderstaande werd gesteld:  
 

“Toen de nieuwe detailhandelsnota uitkwam hebben wij wel 
verschillende partijen aangeschreven zoals de SOG en andere 
winkeliersverenigingen. Bij inspraak bij formele activiteiten proberen wij 
altijd verschillende partijen te betrekken.We hebben ook een werkgroep 
flankerend beleid, waarbij we detaillisten die in het verleden niet 
tevreden waren hebben aangeschreven hierin zitting te nemen en het 
SOG de opdracht gegeven om winkeliers te zoeken.” 
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Hiermee probeert de gemeente meer partijen te betrekken en daarmee 
dus indirect meer draagvlak voor haar besluitvorming te creëren. Dit 
werkt in de gemeente Gouda goed, echter zo stelt Mevr. Timmer heb je 
vaak te maken met dezelfde personen die zich voor dit soort 
samenwerking aanmelden en zijn dit de mensen met een sterke binding 
met de stad Gouda. De echte winkeliers zijn schaars vertegenwoordigd, 
omdat ze het vaak druk hebben. Echter speelt, bij deze manier om meer 
animo te krijgen voor samenwerking, de SOG een centrale rol met het 
zoeken naar winkeliers. Ik opteer voor het door de gemeente zelf actief 
benaderen van detaillisten, waarop Mevr. Timmer het volgende stelt: 
 

”…ik denk eerlijk gezegd dat dit al gedaan wordt door onze account 
manager en de vergaderingen/open avonden die worden georganiseerd 
over de programmering van vb. de winter etc..Zij hebben meer zicht op 
de dagelijkse gang van zaken en hebben direct contact met de winkeliers. 
We kennen veel mensen in de stad, maar veel detaillisten hebben weinig 
tijd.” 

 
Het argument dat detaillisten weinig tijd hebben, wordt wederom naar 
voren gebracht. Echter zoals uit het kwantitatieve onderzoek bleek, stelt 
slechts 19.7% van de detaillisten dat het geen tijd heeft voor 
samenwerking (figuur 10.9). Detaillisten stellen juist dat ze niet 
samenwerking, omdat de gemeente niet samenwerkt of omdat ze de 
meerwaarde van samenwerking niet zien. Daarnaast gaven enkele 
detaillisten aan dat samenwerking in hun ogen niet veel betekent, omdat 
de gemeente uiteindelijk alles zelf bepaalt en samenwerking ziet als een 
manier om het uit te leggen, maar zonder werkelijke inspraak van de 
detaillist. Hier is sprake van een spanningsveld, want zodra niet geheel 
duidelijk is wat beide partijen onder samenwerking verstaan en deze 
versies teveel van elkaar verschillen, zal samenwerking nooit goed kunnen 
verlopen. Door het combineren van het kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoek wordt zo duidelijk dat hier een duidelijke discrepantie is. Mevr. 
Timmer bevestigd dit: 

“…veel kun je voorkomen door transparant te zijn door afwegingen en 
het goed uit te leggen. Dit kan er toch toe leiden dat het voor 
teleurstellingen zorgt voor de ondernemer en is het de PR-machine van 
de gemeente die stelt dat het in goed overleg is gegaan. Dat klopt maar 
de ondernemer is wellicht niet 100% tegemoet gekomen. Het klinkt 
bekend. 
Je hebt dan veel met elkaar gepraat en de gemeente heeft voet bij stuk 
gehouden, omdat er geen goede redenen waren om af te wijken van de 
regels. Als gemeente stel je dan dat het in goed overleg is gegaan, omdat 
je transparant bent geweest en het hebt uitgelegd, terwijl de detaillist 
teleurgesteld is en de uitslag wellicht niet accepteert.” 

 
Ook Dhr. van der Ham gaf aan de houding van de detaillisten te begrijpen 
dat ze geen meerwaarde zien in samenwerking met de gemeente:  
 

“Als er geen samenwerking is, is het voor de detaillist onduidelijk wat ze 
hieraan kunnen hebben.” 

 
Gemeenten geven aan dat detaillisten moeilijk te bereiken zijn om samen 
te werken, terwijl de detaillisten aangeven dat ze samen willen werken, 
maar dat de gemeente waarin ze zijn gevestigd niet samen werkt met 
private partijen of dat ze er geen meerwaarde in zien. De manier waarop 
de gemeente naar detaillisten zoekt om te participeren kan ervoor zorgen 
dat detaillisten niet veel van samenwerking afweten. Dit omdat de 
gemeente veelal samenwerking zoekt met afgevaardigden van 
winkeliersverenigingen en niet direct met de winkeliers. Anderzijds zien 
sommige detaillisten geen toegevoegde waarde in samenwerking, wat te 
koppelen is aan de manier waarop beide partijen in de samenwerking 
stappen en de vooroordelen die er zijn ten aanzien van de gemeente. 
Echter samenwerking kan lonen en ervoor zorgen dat er samen een breed 
gedragen economisch-ruimtelijk beleid wordt gevormd (EIM, 2002, p. 28-
35). 
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Locatiekeuze en de rol van de gemeente  

SAMENVATTING: 
De gemeente speelt geen rol van betekenis bij de locatiekeuze van een 
detaillist. De makelaar zoekt in samenspraak met de detaillist naar een 
passende locatie. Wel kan de gemeente rekening houden met de eisen 
die de detaillist aan een locatie stelt en zo meedenken.  

 
Zoals eerder werd gesteld, in het hoofdstuk over de rol van de gemeente, 
bestaat er een verschil tussen verschillende regio’s in Nederland met 
betrekking tot het locatiebeleid voor de detailhandel. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. Onderstaand gaat 
het niet over de locatiekeuze voor een specifieke gemeente, maar voor 
een plaats binnen de gemeente. Allereerst werd aan Mevr. Timmer de 
vraag gesteld of detaillisten de gemeente direct benaderen met hun 
plannen en locatie-eisen.  
 

“Wij horen dat heel weinig en we zouden dat graag meer willen horen. 
Ze melden zich meestal bij een makelaar (= hun functie). Wij zouden 
graag de eisen willen weten, omdat je hier dan op in kunt spelen. “ 
 

De makelaar vervult een tussenfunctie en zoekt namens de detaillist naar 
een locatie die voldoet aan de eisen die er door de detaillist aan zijn 
gesteld. Over de huurprijs wordt ook door deze makelaars onderhandeld, 
maar valt de gemeente buitenspel  zoals Mevr. Timmer stelt: 
 

“…hier staat de gemeente buiten. Retailers (grote organisaties/ketens) 
hebben hun eisen zoals per se een A1 locatie en als ze die niet krijgen dan 
gaan ze elders heen. “ 

 
Dhr. van der Ham stelt tevens dat de rol voor de gemeente marginaal is. 
Het enige dat gemeenten kunnen doen is dat ze niet beperken, maar juist 
meewerken. In de huidige situatie waarin de locatie van fietsenwinkels 

onder druk staat door de concurrentie met internetwinkels is het 
belangrijk dat een gemeente meedenkt en zorgt voor een gelijk speelveld 
(Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 24-26): 
 

“…de gemeente ervoor zorgen dat ze niet moeilijk doen, wanneer een 
reparatiepunt zich op een goedkope locatie wil vestigen. Daarnaast is het 
van belang dat de overheid ervoor zorgt dat het speelveld gelijk is.  
De gemeente kan wel bemiddelen voor het behouden/aantrekken van 
één reparatiepunt of het bieden van mogelijkheden middels beleid voor 
een dubbele winkel. Dan bedoel ik bijvoorbeeld een bouwmarkt en 
fietsenwinkel in één winkel.  

 
In het bovenstaande geval wordt er creatief omgegaan met het 
bestemmingsplan door het koppelen van een bouwmarkt, die de 
mogelijkheid heeft om zich op een GDV locatie te vestigen en een 
fietsenwinkel waarvoor dit eigenlijk niet is toegestaan (Bolt, 2003, p. 62-65). 
Echter is het op die manier wel mogelijk om fietsenwinkels of 
reparatiepunten een locatie te bieden zodat de inwoners van een 
gemeente de beschikking blijven houden over een dergelijke voorziening. 
Zoals Mevr. Timmer stelt: 
 

“…zal de gemeente altijd wel strijden voor een fietsenwinkel of 
meerdere in de stad. Je draait het dan om, je wilt aantrekkelijk zijn voor 
je inwoners waardoor je ernaar streeft dat te kunnen bieden.” 
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10.5  Conclusie 
De meeste fietsenwinkels zien de gemeente als een beperkende factor. 
Uit dit onderzoek blijkt tevens dat er een verband bestaat tussen de 
relatie die de fietsenwinkels met de gemeente hebben en het feit dat ze 
de gemeente als een beperkende factor zien. 
Kijkende naar de waardering van het beleid van de gemeente werden veel 
zaken duidelijk. De detaillist kan een locatie wel willen betrekken die 
volledig aan zijn/haar locatie-eisen voldoet, echter de gemeente heeft 
ook veel invloed op de locatie middels haar beleid (Spit & Zoete, 2005, p. 
13). Om die reden is in de enquête gevraagd naar de waardering van dit 
beleid en uit de uitkomsten bleek dat vooral de groep, die een neutrale 
mening heeft, erg groot is. Onder neutraal wordt in dit onderzoek de 
groep mensen verstaan die zeker niet positief zijn, maar ook niet 
uitermate negatief. Deze groep is niet enthousiast. 
Het detailhandelsbeleid is relatief onbekend bij de meeste fietsenwinkels, 
daarmee is er ook een verband tussen de waardering van het 
detailhandelsbeleid dat niet als geweldig wordt getypeerd en de relatieve 
onbekendheid ermee. Het lijkt alsof veel detaillisten een negatief beeld 
hebben van het detailhandelsbeleid, omdat ze het niet goed kennen. Hier 
ligt een duidelijke taak voor de gemeente om dit beleid inzichtelijk te 
maken, eventueel middels publiek private samenwerking.  
Daarnaast is het locatiebeleid van gemeenten niet transparant, omdat het 
per provincie anders is, in welke mate er van bestemmings- en 
structuurvisies mag worden afgeweken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10.10: Frequentietabel, hoe ziet men de overheid het liefst? 

Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Het parkeerbeleid evenals het beleid ten behoeve van de bereikbaarheid 
worden niet enthousiast gewaardeerd, echter het beleid ten aanzien van 
de openbare ruimte is redelijk goed gewaardeerd. De openbare ruimte is 
tevens van groot belang, omdat deze in belangrijke mate invulling geeft 
aan de waardering van de consument voor een winkel(gebied). Dit heeft 
direct invloed op het aantrekken van consumenten en dus passanten 
(England, 2000, p. 46-48). Waarschijnlijk wordt het beleid van de overheid 
beter gewaardeerd wanneer detaillisten hierbij worden betrokken.  Dit 
onderzoek kan dit alleen niet laten zien. Uit paragraaf 10.2 bleek dat veel 
detaillisten niet samen met de gemeente werken. 
Slechts 1 op de 3 fietsenwinkels werkt wel eens samen met de gemeente, 
de geïnterviewde personen vonden dit een redelijk goede score. Wanneer 
gevraagd wordt waarom er niet wordt samengewerkt, zijn het met name 
heb hebben van te weinig tijd en er geen meerwaarde in zien, de redenen 
die aangedragen worden. Echter werd ook enkele keren aangegeven dat 
ze geen vertrouwen hebben in samenwerking met de gemeente, 
waarmee direct de basis van samenwerking, namelijk vertrouwen 
ontbreekt. Uit de interviews bleek dat de samenwerking veelal niet goed 
verloopt of er weinig wordt samengewerkt omdat beide betrokken 
partijen een ander idee over samenwerking hebben. Hierin moet 

 Aantal (N) Relatief (%) 
Proactief 21 11.2 
Meedenkend 61 32.6 
Samenwerkende gemeente 30 16.0 
Minder beperken, meer mogelijk 
maken 

44 23.5 

Gemeente die de detailhandel 
beschermt 

27 14.4 

Anders 4 2.1 
Totaal   
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duidelijkheid komen. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid actiever 
detaillisten benadert en betrekt bij besluitvorming en PPS.  
 
In vraag 39 en 40 van de enquête werd tot slot gevraagd of de detaillisten 
wensen dat de gemeente op een andere manier handelt, 44.3% 
antwoordde hierop “ja” tegen 33.5% “nee”. Figuur 10.10 laat zien hoe de 
detaillisten de overheid het liefst zien veranderen. Omdat de detaillisten 
aan geven dat ze graag verandering zien, biedt dit perspectieven voor 
samenwerking.  
Vooral een meedenkende gemeente wordt op prijs gesteld. Ook een 
samenwerkende gemeente wordt graag gezien (3e plaats). Hiermee wordt 
in ieder geval een mogelijkheid geboden aan de gemeente(n) tot 
samenwerking met de detailhandel of specifieker gezegd de 
fietsenwinkels in Nederland. 23.5% ziet de gemeente graag veranderen in 
een gemeente die meer mogelijk maakt in plaats van het beperken. Dit 
komt overeen met het al eerder genoemde, beperkende imago van de 
gemeente. Concluderend kan worden gezegd dat de fietsenbranche open 
staat voor meer samenwerking met de gemeente, maar dat er 
vertrouwen gewonnen dient te worden tussen beide partijen om echt 
succesvol te kunnen zijn. Met betrekking tot de locatiekeuze van 
fietsenwinkels kan dit ervoor zorgen dat er samen naar de best passende 
locatie op dat moment kan worden gezocht (Nelson & Winter, 1982, p. 25-
29). Dit sluit aan bij de institutionele locatietheorie waarin publieke en 
private partijen in overleg met elkaar plannen ontwikkelen. Over het 
algemeen geldt dit voor grote bedrijven die direct een economische 
meerwaarde zijn voor de gemeente (Pellenbarg et al., 2002). Het zou echter 
geen vreemde gedachte zijn wanneer de gemeente(n) hiervan afstand 
doen en zoveel mogelijk in gesprek gaan met detaillisten om tot een 
goede locatie en relatie te komen. Een groep detaillisten die zich door het 
niet samenwerken van de gemeente gepasseerd voelt en hierdoor op 
zoek gaat naar een nieuwe locatie kan een sterke positie verwerven ten 
opzichte van de gemeente. Door zich met elkaar te bundelen en samen 

uit te kijken naar een nieuwe locatie in een andere gemeente, zijn ze een 
gemis bij een vertrek uit de betreffende gemeente. Hierdoor kan het de 
gemeente er veel aan gelegen zijn om deze bedrijven binnen de 
gemeente te behouden. Concessies zullen in de toekomst door beide 
partijen moeten worden gedaan en afspraken over samenwerking worden 
gemaakt om tot een ontwikkeling van sterke winkellocaties te komen 
(EIM, 2002, p. 27-28). 
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11. Conclusie 
 
De centrale vraag die de basis is van dit onderzoek luidt: 

“Op basis van welke vestigingsplaatsfactoren baseren fietsenwinkels hun 
locatiekeuze en hoe kunnen gemeenten deze locatie- eisen van 
fietsenwinkels faciliteren in beleid?” 
 
De centrale vraag komt voor uit de huidige situatie die de fietsenbranche 
parten speelt. Door de opkomst van internetwinkels die producten ver 
onder de adviesprijs verkopen, lopen de verkopen van fietsenwinkels 
terug (Meijer & van der Ham Management Consultants, 2006, p. 15-17). 
Daarnaast speelt ook het branchevreemd verkopen van fietsen een zeer 
belangrijke rol met als gevolg dat veel fietsenwinkels zich willen vestigen 
op een goedkopere locatie om deze “oneerlijke” concurrentie aan te 
kunnen gaan.  
Wetenschappelijk is het interessant om te kijken welke locatietheorieën 
een verklaring bieden voor het gedrag van fietsenwinkels. Daarnaast is 
ook een vergelijking tussen het daadwerkelijke ruimtelijke gedrag en 
hetgeen winkels theoretisch aangeven van belang te vinden 
wetenschappelijk interessant. Op die manier wordt duidelijk wat het 
gedrag van deze detaillisten is. Maatschappelijk is het goed om te 
onderzoeken waar winkels waarde aan hechten, welke locatiefactoren 
worden belangrijk geacht? Maar belangrijker nog in de ruimtelijke context 
is de rol van de gemeenten middels haar ruimtelijke beleid. Wat doet een 
gemeente voor de detailhandel, meer specifiek in dit onderzoek de 
fietsenwinkels in Nederland? Hoe ervaren deze winkels dit beleid, waar 
zijn de knelpunten en hoe kunnen die knelpunten worden opgelost?  
 
Uit de enquête, die onder fietsenwinkels in Nederland is verspreid, werd 
duidelijk welke vestigingsplaatsfactoren een belangrijke rol spelen voor de 
locatiekeuze. De (huur)prijs wordt als belangrijkst ervaren en heeft direct 

invloed op de andere vestigingsplaats/locatiefactoren. Hiermee biedt de 
theorie van Alonso direct een verklaring voor deze theoretische 
stellingname van de fietsenwinkels. Deze theorie stelt namelijk, dat het 
(huur)prijsopbod ervoor zorgt dat er een schifting plaatsvindt met 
mogelijke locaties (Bolt, 2003, p. 62-70).  Op basis van die schifting wordt er 
op een A/B/C niveau naar een locatie gekeken. Vervolgens wordt er naar 
de andere vestigingsplaatsfactoren gekeken.   
Na de (huur)prijs wordt de aanwezigheid van een trekker als zeer 
belangrijk ervaren. Een opvallend gegeven is: dat fietsenwinkels onder 
een trekker een ander type winkel verstaan als dat je na het bestuderen 
van de theorie van Myrdal zou verwachten. Voor fietsenwinkels in 
Nederland zijn met name de grotere winkelketens in het lagere segment 
een trekker. Hierbij moet dan worden gedacht aan de vele 
supermarktformules, doe-het-zelfzaken en niet de grote warenhuizen. De 
verklaring voor deze uitkomst heeft te maken met het schaalniveau en de 
locatie waarop fietsenwinkels acteren. Fietsenwinkels zul je niet vaak 
vinden op een A-locatie in het centrum van de stad. Dit omdat deze 
locatie niet betaalbaar is. Als gevolg hiervan zie je dat deze winkels zich in 
buurt,- en wijkwinkelcentra en in woonwijken vestigen (Shen et al., 2006, p. 
171-173). Op dat schaalniveau is een supermarkt een grote trekker voor de 
dagelijkse boodschappen. De vele reclamefolders, die iedere week 
worden bezorgd, hebben als gevolg dat er veel passanten rondom deze 
winkelformules worden aangetrokken. Dit is interessant voor 
fietsenwinkels en legt tevens een link naar het aantal passanten. Het 
aantal passanten wordt ook als zeer belangrijk ervaren.  
Naast de (huur)prijs, aanwezigheid van een trekker en het aantal 
passanten spelen ook de bereikbaarheid met het eigen vervoer en 
parkeervoorzieningen een belangrijke rol als vestigingsplaatsfactoren.  
De bovengenoemde vestigingsplaatsfactoren werden in de enquête 
aangegeven als belangrijk, echter zijn dit theoretische gegevens. In 
hoeverre deze factoren in de praktijk zijn terug te vinden op de locatie 
van de deelnemende fietsenwinkels aan de enquête werd vervolgens 
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onderzocht in de tweede onderzoeksvraag. De verwachting was dat hier 
verschillen tussen zouden bestaan.  
 
Zoals aangegeven vinden winkels de aanwezigheid van een trekker 
belangrijk. In de praktijk blijken fietsenwinkels zich ook in de 
aanwezigheid van een supermarkt en/of doe-het-zelf keten te vestigen. 
Voor dit ruimtelijke gedrag biedt de theorie van Myrdal een verklaring. 
Deze theorie stelt dat detaillisten zich in elkaars omgeving vestigen om te 
kunnen profiteren van schaalvoordelen, die daaruit voortvloeien. De 
supermarktformules en doe-het-zelf ketens investeren veel in reclame-
uitingen, waar de omliggende winkels van profiteren (Knaap, 1998, p. 3-7). 
Er is ook sprake van een verband tussen enerzijds het theoretisch belang 
dat wordt gegeven aan de aanwezigheid van passanten en anderzijds de 
passanten in de praktijk. Fietsenwinkels bevinden zich meestal op een 
locatie waar sprake is van passanten. Ook hier biedt de theorie van 
Myrdal een verklaring voor, aangezien de aanwezigheid van een trekker 
en het aantal passanten van elkaar afhankelijk zijn. Daarnaast bieden ook 
de theorieën van Alonso en Shen hier een verklaring voor. Zij stellen dat 
het aantal passanten van belang is voor een winkel, maar dat de grootte 
van de passantenstroom ook invloed heeft op de (huur)prijs middels het 
prijsopbod (van Dijk, 2009, p. 10). England stelt dat winkels zich moeten 
vestigen op een locatie met een hoge voetgangersdensiteit. Ook stelt 
England dat de bereikbaarheid van groot belang is voor een winkel 
(England, 2000, p. 115). In de praktijk zijn de meeste fietsenwinkels goed 
bereikbaar met het eigen vervoer van potentiële consumenten en 
hiermee komt dit overeen met het theoretische belang dat eraan wordt 
gehecht. Ook zijn de meeste fietsenwinkels goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Opvallend is dat hier geen waarde aan wordt gehecht.  
 
Fietswinkels geven aan dat ze de aanwezigheid van een concurrerende 
winkel niet van belang vinden. In de praktijk blijkt dat de meeste 
fietsenwinkels te maken hebben met een concurrent in de omgeving. De 

theorie van Hotelling biedt hier een verklaring voor. Deze theorie stelt dat 
detaillisten zich in elkaars naburigheid vestigen om zo marktpotentieel 
van elkaar te veroveren (Lambooy, 1988, p. 50-51). Tot slot zijn ook de 
parkeervoorzieningen van groot belang en wordt hier in de praktijk 
gehoor aan gegeven met een locatie die deze voorziening voldoende 
heeft. De theorie van Reilly biedt hier een verklaring voor door te stellen 
dat winkels zich willen onderscheiden van elkaar door bijvoorbeeld 
parkeervoorzieningen voor de deur (Bolt, 2003, p. 59-61). 
In de praktijk vestigen fietsenwinkels in Nederland zich op een locatie 
waar een trekker aanwezig is, passantenstromen zijn, goed bereikbaar 
met het eigen vervoer is en waar voldoende parkeervoorzieningen 
aanwezig zijn. Wanneer dit wordt vergeleken met wat men vooraf aangaf 
als zijnde belangrijke vestigingsplaatsfactoren, komt dit overeen. 
Fietsenwinkels vestigen zich daadwerkelijk op locaties die voldoen aan 
hun eisen. Dit verklaart tevens waarom de meest genoemde reden voor 
het verhuizen naar een nieuwe locatie, de grootte van het pand is. Dit 
wordt gevolgd door de redenen dat het pand niet meer voldoet en er 
elders meer marktpotentieel is. Hierbij moet wel worden vermeldt dat 
deze vraag alleen is gesteld aan winkels die het afgelopen jaar zijn 
verhuist of verhuisplannen hebben (n=47).   
 
Wanneer er wordt gekeken naar de partijen die betrokken zijn bij het 
onderzoek naar een nieuwe locatie blijkt dat de fietsenwinkels dit 
voornamelijk zelf doen (87,9%). De behaviorale locatietheorie is daarmee 
van toepassing. Deze theorie gaat uit van bounded rationality, een 
detaillist is niet volledig rationeel. Dit komt omdat volgens deze theorie 
een detaillist niet van alle kennis en informatie op de hoogte is. Omdat 
persoonlijke motieven en omstandigheden een rol spelen, kan nooit de 
beste locatie worden gekozen. Er wordt daarom gesproken over de meest 
optimale locatie die beschikbaar is, op basis van de beschikbare 
hoeveelheid kennis en informatie, in combinatie met de persoonlijke 
motieven van de ondernemer (Derksen & van Dongen, 2010, p. 13).  De 
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input, die de detaillisten in de enquête van dit onderzoek hebben 
gegeven, is ook gebaseerd op diezelfde bounded rationality. 
Locatiefactoren die van toepassing zijn op hun huidige locatie, waarover 
men tevreden is, kunnen worden verbeterd, mits ze de beschikking 
hebben over de juiste informatie. Nu bevindt de winkel zich op de meeste 
optimale locatie, maar een betere locatie is absoluut mogelijk. Om die 
locatie te vinden is het belangrijk om de huidige kennis te vergroten. Dat 
kunnen winkels bereiken door een onderzoeks- en adviesbureau hier 
onderzoek naar te laten doen. Zeker voor het vraagstuk dat nu speelt en 
een goedkopere huisvesting beter voor de concurrentiepositie is. 
 
De gemeente wordt voornamelijk als een beperkende factor gezien door 
de deelnemende fietsenwinkels. De winkels die de gemeente als een 
beperkende factor zien, zijn tevens de winkels met een relatief slechte 
band met diezelfde gemeente (significant verband getoetst). Wat opviel 
en tegelijkertijd ook tegenvalt is dat veel detaillisten totaal niet op de 
hoogte zijn van het detailhandelsbeleid van de gemeente. Uit het 
interview met Mevr. Timmer (Gemeente Gouda), kwam naar voren dat 
gemeenten hier de schuld leggen bij de detaillist. Deze zou pas kijken naar 
de ruimtelijke regels en het beleid op het moment dat hun eigen 
planvorming in een vergevorderd stadium verkeerd.  
De fietsenwinkels en Dhr. van der Ham stellen juist dat gemeenten weinig 
gedogen en dat het beleid niet transparant is. Dat het beleid niet 
transparant is blijkt uit het interview met Mevr. Timmer. Uit dit interview 
bleek dat er per provincie verschillen zijn om van bestemmings,- en 
structuurplannen af te kunnen wijken. Hierdoor is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat een fietsenwinkel zich in Gelderland op een GDV locatie mag 
vestigen, maar dat dit in Zuid-Holland absoluut niet mogelijk is. Dit kan 
zorgen voor veel frustratie en een negatieve relatie met de gemeente.  
Dit blijkt uit de gegevens over samenwerking met de gemeente. Eén op de 
drie fietsenwinkels werkt samen met de gemeente. De fietsenwinkels die 
niet samenwerken, geven aan dat ze weinig waarde zien in 

samenwerking, er geen tijd voor hebben of dat de gemeente niet 
samenwerkt.  
Samenwerking is essentieel om tot een goede verstandhouding te komen 
en voor de gemeente om draagvlak voor haar ruimtelijke plannen te 
krijgen. Duidelijk is dat er een discrepantie bestaat tussen wat de 
gemeente en detaillisten onder samenwerking verstaan. Voor veel 
gemeenten is samenwerking het uitleggen van beleid met een 
mogelijkheid om enige inspraak te hebben, echter blijft het zoals Mevr. 
Timmer stelt: 
 

“… wel redelijk PPS, niet formeel met handtekeningen maar wel gelijk 
met elkaar optrekken. We luisteren goed naar de ondernemer.” 

 
Men is niet gelijkwaardig aan elkaar, met als gevolg dat het welbekende 
vooroordeel helaas wordt bevestigd, namelijk dat samenwerking een 
manier is om plannen door te drukken en er later in de media wordt 
verkondigd dat het in goed overleg is gebeurd. Dit is hoe veel detaillisten 
het zien, ondanks dat dit niet de bedoeling is van de gemeente. Zoals 
eerder gezegd, hebben beide partijen een ander verwachtingspatroon bij 
samenwerking. Het is van belang dat duidelijk wordt wat men van de 
samenwerking kan verwachten, zodat ontevreden partijen zoveel 
mogelijk voorkomen kunnen worden. 
 
Een ander punt van kritiek op de rol van de gemeente bij samenwerking is 
dat ze zelf niet op zoek gaat naar detaillisten, maar dit bijvoorbeeld 
overlaat aan een partij waarin winkeliersverenigingen zijn 
vertegenwoordigd. Door zelf actief detaillisten te benaderen, is het 
mogelijk om een betere vertegenwoordiging van deze winkeliers te 
krijgen, in plaats van een vaste groep. Mevr. Timmer gaf aan dat het vaak 
dezelfde personen zijn die worden betrokken. Ondanks dat fietsenwinkels 
als één van de redenen voor het niet samenwerken met de gemeente 
aangaven dat ze geen tijd hebben, denk ik dat door actieve benadering 
van gemeenten er meer detaillisten over de streep worden getrokken om 
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toch samen te werken. Wat je aandacht geeft, groeit! Alleen op die 
manier kan er meer waardering worden gekweekt voor het 
(ruimtelijke)beleid van de gemeente. 
 
Waardering is hard nodig, want zoals uit dit onderzoek blijkt wordt het 
beleid van de gemeente niet erg positief beoordeeld door fietsenwinkels. 
Het merendeel van de fietsenwinkels is zelfs niet bekend met het 
detailhandelsbeleid. Het oplossen van dit probleem, door alle winkeliers 
een exemplaar van bijvoorbeeld een detailhandelsnota te sturen, werd 
positief ontvangen. 
Duidelijk werd ook dat het beleid ten aanzien van de bereikbaarheid en 
parkeervoorzieningen niet als geweldig wordt beoordeeld, de openbare 
ruimte scoort iets beter. Maar dit is iets dat altijd zal blijven, aangezien 
het niet mogelijk is om iedereen volledig tegemoet te komen. Nederland 
is niet voor niets bekend om haar poldermodel. 
 
Naar aanleiding van de analyse en de bovenstaande conclusies kunnen er 
een aantal aanbevelingen worden gegeven: 

1. Ga als gemeente soepeler om met het bestemmingsplan en GDV 
beleid. De huidige situatie, waarin de marktwerking onder invloed 
van veel internetwinkels en branchevervaging, ervoor zorgt dat 
fietsenwinkels te maken hebben met zware concurrentie, zal de 
spreiding van deze winkels veranderen. Het zal niet meer mogelijk 
zijn om in iedere gemeente een fietsenwinkel te herbergen die 
economisch levensvatbaar is. Echter verlies je als gemeente dan 
een voorziening die veel inwoners zullen missen. Door soepeler 
om te gaan met het beleid is het mogelijk dat er bijvoorbeeld een 
reparatiepunt of winkel in afgeslankte vorm in een gemeente kan 
blijven bestaan, echter op een goedkopere locatie, Dhr. van der 
Ham stelt:                  
 
“De gemeente kan geen rol spelen voor niet levensvatbare winkels, hier 
is de marktwerking juist voor. Wel kan de gemeente ervoor zorgen dat ze 

niet moeilijk doen, wanneer een reparatiepunt zich op een goedkope 
locatie wil vestigen.”  

2. Zorg er als overheid voor dat je transparant blijft. Zoals is 
geopperd in hoofdstuk 10, wordt er verwacht dat de gemeente in 
de toekomst te maken krijgt met winkels die het assortiment 
combineren. Door bijvoorbeeld een doe-het-zelf winkel te starten 
die tevens fietsen verkoopt, is het mogelijk om zonder al te veel 
moeite een GDV locatie te betrekken. Het is daarom van belang 
dat de overheid transparant is ten aanzien van haar ruimtelijke 
beleid. De verschillen tussen provincies zijn hier een goed 
voorbeeld van en kunnen zorgen voor langdurige processen waar 
beide partijen niet gelukkig mee zijn. Het is van belang dat de 
overheid ervoor zorgt dat het speelveld gelijk is en het voor 
iedere winkel op dezelfde manier al dan niet mogelijk is om zich 
op een specifieke locatie te vestigen.  

3. Houd als gemeente rekening met de uit dit onderzoek 
voortgekomen locatiefactoren, die fietsenwinkels van belang 
achten. Een meewerkende dan wel meedenkende gemeente 
wordt graag gezien. 

4. Gemeenten zien detaillisten graag langs komen met hun plannen 
om zo samen naar een geschikte locatie te zoeken. Dit gebeurt te 
weinig en zou een goede verandering zijn. Juist omdat 
fietsenwinkels het zoeken naar een geschikte locatie zelf 
faciliteren, moet je hier als ondernemer gebruik van maken.  

 
Tot slot moet duidelijk worden gesteld, dat de opvattingen met 
betrekking tot de gemeenten niet generaliseerbaar zijn. In het onderzoek 
is gekozen voor de gemeente Gouda als onderzoeksgemeente, omdat dit 
een relatief gemiddelde gemeente is. Per gemeente zijn er verschillen, 
echter kunnen de uitkomsten wel worden gebruikt om per gemeente na 
te gaan wat hier wel/niet mogelijk is en hoe zij staan ten aanzien van de 
detailhandel en haar locatie-eisen. 
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Bijlage 1 – Locatietheorieën  
 
Klassieke locatietheorieën: 
De twee grondlegger van de locatietheorieën zijn Weber en Von Thünen. 
Beide theorieën worden onderstaand behandeld.  
 
Theorie van Weber 
De locatietheorie van Weber is voor dit onderzoek relevant omdat Weber 
als eerste ook keek naar de voordelen van een locatie. De theorie van Von 
Thünen is voor dit onderzoek moeilijk toepasbaar, maar zal kort worden 
aangehaald, omdat de theorie van Weber hieruit voortkomt. Weber 
richtte zich met zijn theorie op industriële ondernemingen, die destijds 
volop in ontwikkeling waren gedurende de industrialisatie in 1909 (Rutger, 
2009, p. 6). Weber keek niet alleen naar de transportkosten, maar 
onderscheidde zich van Von Thünen, door tevens te kijken naar de 
voordelen die specifiek bij een plaats horen en van invloed zijn op de 
productiekosten. Weber maakt onderscheid tussen verschillende 
vestigingsplaatsfactoren door de vestigingsplaatsfactoren, die van belang 
zijn voor de keuze voor een bepaalde locatie, te isoleren. Dit noemt hij de 
standortfaktoren (Lambooy, 1988, p. 45-46 ). Standortfaktoren zijn factoren 
die op verschillende locaties invloed hebben op de kosten, deze kosten 
verschillen per locatie. De standortfaktoren zijn daarom de voordelen die 
specifiek bij een bepaalde locatie behoren. De vestigingsplaatsfactoren 
worden door Weber verdeeld in: (Lambooy, 1988, p. 45-46 & van der Ree, 
2000, p. 6-7 ). 

§ Geldigheid, hierbij gaat het om de aanwezigheid van grondstoffen 
die nodig zijn voor de productie en niet te ver weg liggen. 

§  Functionele samenhang, er wordt gekeken naar andere bedrijven 
die de verwerking van de grondstoffen (uit de geldigheid) tot 
producten nodig hebben. Het zoeken naar afzetmogelijkheden. 

§ Aard, dit zijn natuurlijke, technische en sociaal-culturele factoren. 
Te denken valt aan de aanwezigheid van infrastructuur. 

 Wanneer men naar een locatie voor een bedrijf zoekt, dient met volgens 
Weber met deze bovenstaande factoren rekening te houden. Een locatie 
met de minste economische kosten is in zijn theorie de optimale 
productielocatie voor industriële bedrijvigheid. In dat geval is de 
afzetmarkt op korte afstand evenals de grondstoffen. De transportkosten 
drukken hierdoor met name een stempel op de locatie, echter wordt er 
ook rekening gehouden met de standortfaktoren die de voordelen van 
een specifieke locatie aangeven (Rutger, 2009, p. 7).   
 
Theorie van Von Thünen 
De kern van de theorie is dat de prijs van producten niet alleen wordt 
bepaald door de grondprijs, maar dat de transportkosten veel invloed 
hebben op de prijs van een product. Deze theorie werd bereikt door te 
kijken naar de relatie tussen het grondgebruik en de ligging van de grond 
(productieruimte) tot de afzetmarkt (Lambooy, 1980, p. 59-62). In de theorie 
ging Von Thünen ervan uit, dat de transportkosten afhankelijk zijn van de 
afstand en de kwantiteit van het vervoer. De maximale winst van een 
product was daardoor afhankelijk van de marktprijs (V), productiekosten 
(E) en de transportkosten (T). De formule voor de maximale winst werd zo 
P = V – (E + T) (Lambooy, 1988, p. 42-43).  
Een andere manier waarop hij redeneerde is het begrip economic rent. 
Von Thünen zei hierover dat de ligging ten opzichte van de markt 
doorwerkt op de aard van de productie door middel van de 
transportkosten (Lambooy, 1980, p. 61). Met die economic rent werd 
uitgerekend op welke afstand van de afzetmarkt bepaalde producten 
geproduceerd konden worden, zodat er nog winst mogelijk was. 
Transportkosten zijn de rode draad in de theorie van Von Thünen. 
Afhankelijk van de transportkosten werd de optimale plaats voor een 
bedrijf om zich te vestigen bepaald. Die locatie zal een plaats zijn waarin 
er nog sprake is van een positieve economic rent (Rutger, 2009, p. 5-6). De 
locatie voor bedrijven was dus afhankelijk van de afstand en daaraan 
herent de transportkosten (Krugman, 1998). 
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Wanneer de klassieke locatietheorieën worden gekoppeld aan het 
vraagstuk van deze studie, wordt duidelijk dat ze niet direct relevant zijn. 
De theorie van Weber is hier deels een uitzondering op door als eerste te 
kijken naar de voordelen die bij een specifieke locatie horen. Echter 
hebben zowel de theorieën van Von Thünen als Weber betrekking op 
agrarische en industriële ondernemingen die een heel andere aard 
hebben als fietsenwinkels. Deze theorieën worden hier genoemd omdat 
ze aan de basis staan van alle locatietheorieën en daarom niet onvermeld 
kunnen worden. Als eerste zagen ze het verband tussen de locatie en de 
afstand tot de afzetmarkt, een principe dat ook nu nog geldig is.  
 
Neoklassieke locatietheorieën: 
De theorie van Christaller en de theorie van Hotelling worden gezien als 
de twee toonaangevende neoklassieke locatietheorieën. Deze 
borduurden verder op de klassieke locatietheorieën. 
 
Theorie van Christaller 
De kritiek van Christaller op Weber was dat zijn theorie niet van 
toepassing was op niet-industriële bedrijvigheid. Ook vond Christaller dat 
in de voorgaande theorieën teveel werd gekeken naar de 
transportkosten. De vraagzijde van productie, waarmee de afzetmarkt 
wordt bedoeld, kwam niet aan de orde. Christaller legde daarom de 
relatie tussen het ruimtelijke patroon van woonkernen en de 
marktfunctie ook wel de afzetmarkt genoemd (van der Ree, 2000, p. 3-4). 
De kern van het model van Christaller is de hiërarchie van centrale 
plaatsen. Deze hiërarchie betekent dat er een verband is tussen de 
omvang van een plaats en hun functionele structuur. De 
randvoorwaarden die van toepassing zijn bij deze theorie zijn (Lambooy, 
1980, p. 117-119): 

§ Alle personen hebben hetzelfde inkomen en dezelfde voorkeuren. 
§ Schaalvoordelen en agglomeratievoordelen bestaan niet. 
§ Er is sprake van een isotrope ruimte 

§ De bevolking is buiten de nederzettingen gelijkmatig verspreid. 
§ Iedereen is op de hoogte van wat de markt te bieden heeft 
§ Er is volledige mededinging op de markt. 

Op deze randvoorwaarden werd veel kritiek geuit, omdat deze in de 
praktijk niet mogelijk zijn (Lambooy, 1992). Ervan uitgaande dat de 
bovengenoemde randvoorwaarden van toepassing waren, diende er een 
patroon van marktplaatsen te ontstaan met hiërarchie, want grotere 
plaatsen hebben een groter bereik  (Lambooy, 1988, p. 47). Voorzieningen 
hebben een drempelwaarde, wat inhoudt dat er een minimum draagvlak 
nodig is om voort te kunnen bestaan. De drempelwaarde is per type 
voorziening verschillend. De reikwijdte is de maximale afstand die een 
consument af wil leggen. De reikwijdte in combinatie met de 
drempelwaarde bepalen de omvang van het afzetgebied van een plaats. 
In het model kijkt Christaller naar de centraliteit van een plaats. 
Centraliteit is in deze theorie de mate waarin een plaats een verzorgende 
functie heeft voor het achterland. De centrale plaats is de plaats waar 
producten worden geproduceerd. Tegelijkertijd is dit ook de afzetmarkt 
voor bedrijven, waar consumenten naartoe trekken om in hun 
voorkeuren te worden voorzien (Rutger, 2009, p. 7). Op die manier ontstaat 
er een patroon waarbij er in grootte wisselende plaatsen voorkomen en 
waartussen een hiërarchische structuur bestaat. Iedere plaats heeft een 
eigen marktgebied dat weer wordt gegeven met zeshoeken zodat er geen 
gebieden zijn waarvan de bevolking niet in hun voorzieningen wordt 
voorzien.  
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Figuur B1.1: Centrale plaatsen volgens Christaller 

 
 
Zoals in figuur B1.1 is te zien zijn er zeven plaatsen met een voorziening in 
het midden. Een consument in plaats M1 blijft voor die specifieke 
voorziening binnen de eigen gemeentegrens. In het geval dat er een 
nieuwe voorziening in plaats M1 komt zullen de reikwijdte en 
drempelwaarde toenemen. M1 biedt de consument namelijk meer 
voorzieningen dan de andere omliggende gemeenten, namelijk N1. Door 
die extra voorziening is het marktgebied nu toegenomen waardoor er  
sprake is van buitenbereik. In het voorbeeld is gemeente M1 de gemeente 
die in de hiërarchie boven de andere zes staat (Lambooy, 1988, p. 47-51). 
De centrale plaatsen theorie van Christaller verschilt met de voorgaande 
theorieën omdat nu wordt gekeken naar de consument, middels de 
drempelwaarde en reikwijdte van bepaalde voorzieningen. Voor de 
locatie van bedrijven speelt dit een belangrijke rol, omdat de mogelijkheid 
om te kunnen bestaan afhankelijk is van consumenten en afzetgebied. 
Plaatsen die hiërarchisch gezien bovenaan staan, zijn voor bedrijven een 
interessante locatie om zich te vestigen. Berry en Garisson hebben de 
theorie van Christaller verbeterd en meer up-to-date gemaakt.  
 

Intra-stedelijke verzorgingsstructuur van Berry en Garisson 
Deze theorie is de verbeterde versie van de theorie van Christaller met 
betrekking tot het spreidingspatroon van woonkernen. Allereerst werd 
afgestapt van het idee van een gelijk verdeelde isotrope vlakte en werd 
het begrip drempelwaarde verdiept toegevoegd (Lambooy, 1988, p. 117-
119). Door deze twee aanpassingen kan de instra-stedelijke 
verzorgingsstructuur worden toegepast om het spreidingspatroon van 
winkels binnen een stad te verklaren. De kern van de theorie is dat de 
vraag van een product gelijkmatig afneemt wanneer de afstand tussen de 
aanbieder en de consument groter wordt. Die afstand is afhankelijk van 
de drempelwaarde. Er moet namelijk een minimaal aantal consumenten 
met koopkracht aanwezig zijn  in een gebied om überhaupt een 
winkelvestiging met bestaansrecht te kunnen herbergen (Bolt, 1995, p. 38). 
Dit betekent dat als een winkel honderd verschillende producten 
verkoopt, er een indeling per product gemaakt moet worden. Ieder 
product heeft een drempelwaarde, die aangeeft welke hoeveelheid 
verkoop noodzakelijk is om de locatie voor dat specifieke product 
rendabel te houden. Ervan uitgaande dat artikel nummer 1 de hoogste 
drempelwaarde heeft (dit betekent dat het product niet overal goed 
verkoopt en het heeft daarom een breed bereik nodig om verkocht te 
worden) zal de locatie gevestigd moeten zijn op een plaats waar veel 
mensen samenkomen, zoals een stadscentrum waar het 
bevolkingszwaartepunt ligt. Deze centrumlocatie noemen Berry en 
Garisson de winkelvoorziening van de eerste orde.  
De andere producten, nummer 2 tot en met  nummer 100 lopen qua 
drempelwaarde af. Product nummer 100 heeft dan de laagste 
drempelwaarde. In het voorbeeld hebben product nummer 1 t/m 25 
ongeveer dezelfde  drempelwaarde. De centrumlocatie waar alle 
producten worden verkocht, zorgt ervoor dat de bestaansbasis dan wel 
de drempelwaarde van producten 25 t/m 100 twee keer zo groot is dan 
nodig is om het bestaansrecht te kunnen waarborgen. Daarom is het 
mogelijk om een tweede locatie te openen voor die producten met een 
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lagere drempelwaarde (de locatie van de tweede orde). Dit is een 
continue proces waarin winkels worden geopend en de gehele bevolking 
in haar voorzieningen kan worden voorzien (Bolt, 1995, p. 38-41). 
De indeling van Berry en Garisson zorgt ervoor dat niet alleen op 
regionaal niveau locaties ingedeeld kunnen worden, maar ook op lokaal 
niveau. Een indeling binnen een stad is hierdoor mogelijk voor winkels 
(Bolt, 1995, p. 38). Kritiek op de theorie is, dat Berry en Garisson de meeste 
randvoorwaarden die Christaller had opgesteld, in de vernieuwde theorie 
overnemen. Dit terwijl andere wetenschappers middels empirisch 
onderzoek hebben aangetoond, dat die randvoorwaarden niet meer van 
deze tijd zijn. Een ander punt van kritiek is dat deze theorie te statisch is 
voor de dynamische wereld van winkels en consumenten (Bolt, 2003, p. 16-
22). Desondanks wordt deze theorie nog veel gebruikt, omdat de theorie 
gemakkelijk te begrijpen is en snel inzicht kan geven in drempelwaardes 
voor bepaalde branches.  
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Institutionele locatietheorie: 
De institutionele theorie probeert de opkomst van multinationals te 
verklaren, die een grote rol spelen in het economische klimaat. Het grote 
verschil met de voorgaande locatietheorieën is de aandacht voor 
dynamische processen, die spelen tussen een bedrijf en de omgeving 
waarin het bedrijf is gevestigd. De theorie houdt daarom rekening met de 
dynamische markt, waarin zowel de consument als concurrent een 
belangrijke rol spelen. Deze actoren op de markt worden door de 
bedrijven in de gaten gehouden, zodat hierop kan worden gereageerd 
(Calvet, 1981, p. 43-53). 
De institutionele theorie verklaart dat het gedrag van bedrijven de 
uitkomst is van onderhandelingen en gesprekken. Die onderhandelingen 
en gesprekken worden gehouden met grossiers, andere bedrijven en 
overheden op verschillende schaalniveaus. Daarnaast gaan die 
onderhandelingen veelal over prijzen, salarissen, belastingen, subsidies, 
infrastructuur en vele andere factoren die van belang zijn voor de 
productie van een onderneming  (Pellenbarg et al., 2002). Deze actoren zijn 
veelal in de nabijheid van de onderneming gevestigd, waardoor de 
relaties snel zijn te leggen en goed te onderhouden (Atzema et al., 2002) .  
Omdat het grote bedrijven betreft, waar deze theorie om draait, spelen 
de vestigingsplaatsfactoren als een vast gegeven een marginale rol. De 
keuze voor een specifieke locatie wordt gezien als een investering van 
deze bedrijven. Door hun grote rol in de economie van een ruimtelijke 
entiteit kunnen ze de condities creëren waarin ze zich vestigen, deels 
door onderhandelingen. Door die onderhandelingen kunnen instituties de 
omstandigheden creëren (bedrijfsexterne factoren) die deze 
ondernemingen van hen vraagt (Pellenbarg et al., 2002). De bedrijfsexterne 
factoren staan niet los van de bedrijfsinterne factoren, maar ze zijn met 
elkaar verbonden. De omgeving en actoren in de omgeving spelen een 
belangrijke rol, maar worden beïnvloed door interne factoren (EIM, 2002, 
p. 11-12). Het locatiegedrag van multinationals wisselt per fase in de 

productlevenscyclus en daarmee ook de eisen die aan de locatie worden 
gesteld (Hayter, 1997, p. 100-102 & Bernardt, 1999, p. 15). 
Deze theorie is niet direct een meerwaarde voor het onderzoek, omdat de 
bedrijven waarop de theorie betrekking heeft van internationaal niveau 
zijn. Wat van belang is voor het onderzoek is het belang van 
onderhandelingen en gesprekken tussen verschillende partijen om tot een 
goede locatiekeuze te komen. Die onderhandelingen vinden plaats tussen 
het bedrijf en overheden, met als doel het vinden dan wel vormen van 
een goede locatie. De theorie is niet direct bruikbaar, maar geeft goede 
aanknopingspunten in de richting van het proces van onderhandelen en 
direct contact met verschillende actoren die een rol spelen bij het zoeken 
naar een locatie. Het hoofdstuk over beleid zal verder aandacht besteden 
aan deze theorie.   
 
Evolutionaire locatietheorie: 
De evolutionaire locatietheorie is relatief nieuw en bouwt voort op de 
institutionele locatietheorie omdat ook in deze theorie instituties van 
belang zijn voor de selectie van een specifieke locatie. Deze locatietheorie 
is met name aanvullend en staat niet geheel op zichzelf in tegenstelling 
tot de voorgaande theorieën.  
De kern van de theorie is dat bedrijven zich aan moeten passen aan de 
veranderende omstandigheden die door de dynamiek van de economie, 
technische innovaties en omstandigheden in de maatschappij worden 
gecreëerd. Dit verwijst naar de meest optimale locatie, omdat de kwaliteit 
van een locatie veranderlijk is en daardoor gesproken wordt over de 
meest optimale locatie (Boschma et al., 2002). Om als bedrijf aan te kunnen 
passen is innovatie nodig, waardoor economische groei mogelijk is. Bij 
innovaties speelt bounded rationality een belangrijke rol, afhankelijk van 
de mate van rationaliteit worden namelijk bepaalde beslissingen 
genomen die grote invloed hebben op de locatiekeuze. Van belang is 
samenwerking bij locatiebeslissingen. Interactie met relaties in de directe 
omgeving is van belang om tot voordelen te komen (clustervoordelen).  



 

Bijlagen   111 

 

De grondleggers van de theorie zijn Schumpeter en Jacobs en later 
verbeterden Nelson en Winter de theorie zo, zoals we die nu kennen 
(Nelson & Winter, 1982, p. 25-29). 
Schumpeter ging in op de structurele factoren die aanwezig dienen te zijn 
voor het tot stand komen van innovatie(s). Innovatie(s) bestaan volgens 
Schumpeter uit grondstofinnovaties, procesinnovatie, productinnovatie, 
marktinnovatie en organisatie-innovatie. Economische groei ontstaat 
alleen wanneer ondernemers risico’s durven te nemen om te innoveren. 
Door innovaties kan de productiviteit stijgen, waardoor economische 
groei plaatsvindt. Ondernemers moeten ook innoveren wanneer er sprake 
is van een laagconjunctuur in de economie. Alleen door te innoveren kan 
de economie weer opbloeien (Schumpeter, 1939). Nelson en Winter 
brengen het gedrag en de rol van innovatieve ondernemers in verband 
met besluitvorming in grote bedrijven. Volgens hen staan er drie zaken 
centraal in de evolutionaire locatietheorie.  
Organisatorische routines verwijzen naar de wijze waarop in bedrijven 
beslissingen worden genomen en hoe ze functioneren. Beslissingen en 
functioneren berusten vaak op routines die voortkomen uit gewoonten 
en dus verwijzen naar bounded rationality. Die routines worden 
behouden door het vaak herhalen ervan en door de training van nieuwe 
werknemers, waarmee door de routines het gedrag van bedrijven 
voorspelbaar is (Derksen & van Dongen, 2010, p. 16). 
Het zoekgedrag verwijst naar manieren om routines te veranderen. Die 
manieren moeten extern en van buitenaf komen. Veranderingen in 
routines zijn echter toevallig en ongericht, maar er wordt gezocht naar 
veranderingen. Hierbij is het zoekgedrag afhankelijk van de kennis en 
ervaring uit het verleden en is er daardoor sprake van padafhankelijkheid. 
Gedurende de zoektocht grijpen bedrijven terug op routines. Uiteindelijk 
kan dit ervoor zorgen dat bedrijven steeds teruggrijpen op het verleden 
waardoor er maar één idee overblijft en er geen beter systeem 
gerealiseerd wordt.  

Routines worden beïnvloed door selectie. De mate van selectie geschiedt 
bijvoorbeeld door de markt, instituties of de ruimtelijke omgeving 
bepalen dan welke routines en/of veranderingen worden geaccepteerd.   
Van belang bij de drie zaken die centraal staan is dat er interactie en 
samenwerking nodig is tussen het bedrijf en andere actoren zoals 
bijvoorbeeld andere bedrijven, overheden en consumenten. Van belang 
voor die interactie is de nabijheid van toeleveranciers, de afzetmarkt, 
kennisinstellingen, overheden etc.. Maar ook van belang zijn de relaties 
die tussen bedrijven bestaan, hieronder vallen ook sociale relaties tussen 
bepaalde personen binnen bedrijven (Yeung, 2000, p.14). De relaties spelen 
een belangrijke rol bij locatiebeslissingen van bedrijven. Vooral interactie 
met relaties in de directe omgeving verlopen eenvoudig en spelen vaak 
een belangrijke rol. Door de interactie en daardoor ook het zoekgedrag 
naar manieren om routines te veranderen kunnen andere inzichten 
optreden met betrekking tot de locatie. Ook neemt kennis toe bij goede 
relaties waardoor ingespeeld kan worden op de juiste locatie bij 
specifieke economische omstandigheden. Eén kanttekening moet worden 
geplaatst bij deze theorie. Dat is dat de theorie zich met name richt op 
bedrijven, die een nieuwe locatie zoeken en hiervoor uitkomen in een 
gebied waar zij een nieuwe sector zijn (de Jong, 2006, p. 23-24).  
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Bijlage 2 – Enquête  
 

ENQUETE 
 
Inleiding 
Dit onderzoek voer ik uit als afsluiting van mijn studie planologie aan de 
Universiteit van Utrecht. Zoals afgelopen jaar duidelijk werd in het 
rapport van de Bovag zullen de komende jaren enige zaken binnen de 
fietsenbranche veranderen. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat 
er ook enkele mutaties met betrekking tot de locatie van fietsenwinkels 
plaats zullen vinden. De locatie(s) van fietsenwinkels en de eisen die door 
u aan de locatie worden gesteld staan centraal in dit onderzoek. 
Daarnaast wordt u ook gevraagd naar de rol van de gemeente en uw 
relatie met de gemeente. Het onderzoek tracht bij te dragen aan een 
betere verstandhouding tussen detaillisten en de gemeente met haar 
beleid en regelgeving.  
De enquête bestaat uit 35 vragen waardoor u hoogstwaarschijnlijk niet 
langer dan 10 minuten nodig heeft om de enquête in te vullen. Uw 
persoonlijke gegeven in deel 1 zullen niet aan derden worden verstrekt, 
maar worden gebruikt om vergelijkingen te maken binnen gemeenten en 
postcodegebieden. Na het invullen van de enquête kunt u vrijblijvend uw 
e-mailadres achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van de 
resultaten en ontwikkelingen.  
 
1. Algemene Gegevens van de Winkel 

 
Vraag 1: In welke gemeente is uw winkel gevestigd? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Vraag 2: Wat is de postcode van uw winkel? 
 
 

Vraag 3: Hoeveel fulltime personeel heeft u in dienst (m.u.v. 
uzelf)?.................……………………….……………………………………………………………… 
Vraag 4: Hoeveel parttime personeel heeft u in dienst (m.u.v. uzelf)? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 5: Wat voor soort winkel is uw winkel? (u mag meerdere opties 
kiezen) 

¨ Wij bieden een totaalpakket (van alles een beetje) 
¨ Race-mountainbike speciaalzaak 
¨ Alleen Stadsfietsen 
¨ E-Bike specialist 
¨ Specialist in alles 

 
Vraag 6: Wat is de grootte van uw verkoopvloeroppervlak in m2? 

¨ 0 – 100m2 
¨ 101-200m2 
¨ 201-500m2 
¨ 501-1000m2 
¨ 1000m2 en meer 

 
Vraag 7: Hoeveel nieuwe fietsen heeft u vorig jaar verkocht? 

 



 

Bijlagen   113 

 

 

In dit deel van de enquête wordt u gevraagd naar verschillende 
locatiekenmerken die van toepassing kunnen zijn op uw fietswinkel. De 
vragen hebben zowel betrekking tot uw mening over locatiekenmerken en 
de aanwezigheid van bepaalde locatiekenmerken bij uw winkellocatie. 
  
VRAAG 8: Waar zou u zich het liefst vestigen met uw winkel? 

¨ Stadscentrum 
¨ Wijkwinkelcentrum 
¨ Buurtwinkelcentrum 
¨ Locatie in een woonwijk 
¨ Buiten de stad op een perifere locatie 

 
VRAAG 9: Hoe belangrijk vindt u de aanwezigheid van een grote trekker in 
de omgeving van uw winkel? Met een grote trekker wordt in dit 
onderzoek een grote winkelketen bedoeld die veel consumenten trekt en 
veel adverteert. 

 
 
VRAAG 10: Hoe beoordeelt u de locatie van uw winkel als het gaat om het 
aantal passant/voorbijgangers.  

 
 
 
 

VRAAG 11: Is er een grote trekker in de omgeving van uw winkel? Met 
een grote trekker wordt in dit onderzoek een grote winkelketen bedoeld 
die veel consumenten trekt en veel adverteert. 

¨ Ja, namelijk de (naam winkel)………………………………………….……….. 
¨ Nee 

 
VRAAG 12: Hoe belangrijk is de aanwezigheid van 
passanten/voorbijgangerstroom voor de locatiekeuze? 

 
 
VRAAG 13: Hoe belangrijk is de bereikbaarheid van uw winkel met het OV 
voor u? 

 
 
VRAAG 14: Hoe beoordeelt u uw winkellocatie wanneer het gaat om de 
bereikbaarheid voor consumenten met eigen vervoer? Met eigen vervoer 
bedoelen we in dit onderzoek de fiets, auto etc.. 

 
 
VRAAG 15: Hoe beoordeelt u uw winkel wanneer het gaat om de 
bereikbaarheid voor consumenten die gebruik maken van het openbaar 
vervoer? Hiermee wordt bedoeld dat de locatie goed bereikbaar met het 
OV is, wanneer er een halte in de buurt is.  

 
 

2. Belangrijke Locatiekenmerken 
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VRAAG 16: Hoe belangrijk is de bereikbaarheid van uw winkel voor u 
wanneer er wordt gekeken naar de bereikbaarheid voor de consument 
met eigen vervoer (auto, fiets, brommer, lopen)? 

 
 
VRAAG 17: Wat verdient uw voorkeur bij een locatie? 

¨ Gratis parkeren, maar niet direct voor de ingang van de winkel 
¨ Betaald parkeren, voor de ingang van de winkel 
¨ Geen voorkeur want………………………………………………………………… 

 
VRAAG 18: Hoe waardeert u uw winkellocatie als het gaat om de 
aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen? 

 
 
VRAAG 19: Hoe belangrijk wordt een locatiewijziging wanneer blijkt dat 
een concurrent zich in de buurt van uw fietsenwinkel vestigt? 

 
 
VRAAG 20: Is het van belang dat de parkeervoorzieningen gratis zijn? 

 
 
VRAAG 21: Op welke manier bekostigt u uw winkellocatie? 

¨ Huur 
¨ Kooplocatie 
¨ Anders namelijk,…………………………………………………………………………… 

VRAAG 22: Is er een concurrerende fietsenwinkel in de omgeving van uw 
locatie? 

¨ Ja 
¨ Nee 

 
VRAAG 23: Welke rol speelt de (huur)prijs van de locatie wanneer u deze 
afzet ten opzichte van de voorgaande vragen over locatiekenmerken? 

 

VRAAG 24: Hoe belangrijk is de afwezigheid van een concurrerende 
fietsenwinkel voor de locatie van uw fietsenwinkel? 

 
 
VRAAG 25: Speelt het locatievraagstuk op dit moment voor uw winkel? 
Heeft u verhuisplannen of denkt u dat dit in de nabije toekomst een rol 
zal spelen? Ook winkels die het afgelopen jaar zijn verhuisd moeten hier 
JA invullen. 

¨ Ja, ga verder naar vraag 26 
¨ Nee, ga verder naar vraag 28 
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VRAAG 26: Wat is de reden van uw verhuisplannen? U mag meerdere 
opties aankruizen 

¨ Uitbreiding van mijn winkel is nodig 
¨ De huidige locatie is te duur 
¨ Elders is meer marktpotentieel 
¨ Er is teveel concurrentie op mijn huidige locatie 
¨ Mijn huidige locatie voldoet niet meer aan de eisen die ik eraan 

stel 
¨ Anders 

namelijk………………………………………………………………………………………… 
 
VRAAG 27: Wie doet/deed het onderzoek naar de geschiktheid van een 
nieuwe locatie voor uw fietsenwinkel? 

¨ Ikzelf 
¨ Onderzoeks,- en adviesbureau 
¨ Kamer van Koophandel 
¨ De Gemeente 
¨ Anders 

namelijk………………………………………………………………………………………. 
 

3. De Rol van de Gemeente 

In dit deel van de enquête gaat het over de rol die de gemeente speelt bij 
de locatiekeuze. Gemeenten kunnen op verschillende manieren invloed uit 
oefenen op detaillisten, bijvoorbeeld door: 

§ Openingstijden 
§ Verkeers,- en vervoersbeleid 
§ Bestemmingsplannen 
§ Vergunningen 

Sommige vragen zullen gaan over deze mogelijkheden van de gemeenten 
om invloed uit te oefenen, andere vragen zullen gaan over uw relatie met 
de gemeente.  
 
VRAAG 28: Hoe omschrijft u uw relatie met de gemeente (wat betreft uw 
winkel) 

 
VRAAG 29: Ziet u de gemeente als een stimulerende of juist beperkende 
factor met betrekking tot uw locatiekeuze? 

¨ Stimulerende factor 
¨ Beperkende factor 
¨ Anders 

namelijk………………………………………………………………………………………… 
 
VRAAG 30: Informeert de gemeente u over nieuwe bedrijfslocaties of 
de(her) ontwikkeling van winkelcentra? 

¨ Ja, ga verder naar vraag 32 
¨ Nee, ga verder naar vraag 31 

 
VRAAG 31: In de voorgaande vraag heeft u voor “nee” gekozen. De 
gemeente informeert u niet over nieuwe bedrijfslocaties. Zou u in de 
toekomst mits dat mogelijk is, wel door de gemeente op de hoogte 
worden gehouden van dergelijke ontwikkelingen? 
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VRAAG 32: Werkt u (soms) met de gemeente samen? Hierbij valt dan te 
denken aan samenwerkingsverbanden om de openbare ruimte rondom 
uw winkel leefbaar te houden of commissies (met daarin afgevaardigden 
van de gemeente en detaillisten) die belast zijn met het bereiken van een 
breed gedragen plan, waarin ook u zich als eigenaar van een fietsenwinkel 
in kunt vinden? 

¨ Ja, ga verder naar vraag 34 
¨ Nee, ga verder naar vraag 33 

 
VRAAG 33: Waarom werkt u niet met de gemeente samen? 

¨ Geen tijd 
¨ De gemeente werkt niet met marktpartijen samen, maar doet 

alles zelf zonder overleg. Directe samenwerking is daarom niet 
mogelijk 

¨ Ik zie de meerwaarde van samenwerking niet in 
¨ Anders 

namelijk……………………………………………………………………………………….. 
 
VRAAG 34: Hoe bekend bent u met het detailhandelsbeleid van uw 
gemeente? 

 
VRAAG 35: Hoe waardeert u het parkeerbeleid van uw gemeente? 

 
 
VRAAG 36: Het beleid van de gemeente met betrekking tot de 
bereikbaarheid van uw winkel? 

 

 
VRAAG 37: Hoe waardeert u het beleid van de gemeente met betrekking 
tot de openbare ruimte rondom uw winkel? 

 
 
VRAAG 38: Hoe waardeert u het beleid van de gemeente met betrekking 
tot de detailhandel in zijn algemeenheid? 

 
 
VRAAG 39: Zou u willen dat de gemeente op een andere manier handelt 
en een andere houding inneemt? 

¨ Nee, u bent klaar met de enquête (sla vraag 40 over), bedankt 
voor het invullen  

¨ Ja, ga naar vraag 40 
 
VRAAG 40: Hoe zou u de gemeente het liefst zien? Kruis aan wat van 
toepassing is (meerdere antwoorden zijn toegestaan) 

¨ Proactief 
¨ Meedenkend 
¨ Samenwerkende gemeente 
¨ Minder beperken, maar meer mogelijk maken 
¨ Gemeente die de reguliere detailhandel beschermt tegen de 

ontwikkeling van grote winkellocaties op bedrijventerreinen 
¨ Anders namelijk: 

 

Bedankt voor uw medewerking. Wilt u op de hoogte worden gehouden 
van de vorderingen en uitkomsten van dit onderzoek?  
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Bijlage 3: Verantwoording van de enquête 
 

Het e-mailadressenbestand dat voor dit onderzoek is samengesteld 
bestond uit 850 e-mailadressen. Echter, na het versturen van de 
elektronische enquête bleek dat ruim 50 e-mailadressen niet meer 
bestonden of actief waren. De steekproef onder de populatie werd 
daarom teruggebracht naar +/- 800 fietsenwinkels in Nederland. Dat is 
ruim de helft van het officieel geregistreerde fietsenwinkels (bron). 
Uiteindelijk heeft de enquête een respons gehad van 187 deelgenomen 
enquêtes, waarvan er 174 over blijven. De 13 enquêtes verschil zit in het 
feit dat er een aantal fietsenwinkels is begonnen met de enquête maar 
deze niet heeft ingevuld. De respons van het totale enquêteonderzoek is 
hiermee 21.75%.  
In het eerste deel van de enquête werd de deelnemende fietsenwinkels 
gevraagd naar een aantal algemene gegevens over de winkel, namelijk: 

• Gemeente en postcode (geen berekeningen mee mogelijk) 
• Aantal personeelsleden 
• Type winkel 
• Grootte van het verkoopvloeroppervlak 
• Aantal verkochte nieuwe fietsen in 2010 

 
Gemiddeld werken er in de fietsenwinkels in deze steekproef 3.35 fulltime 
medewerkers en 1.89 parttime medewerkers. Bij deze aantallen is de 
eigenaar van de winkel buiten beschouwing gelaten. Dit sluit aan bij de 
typering van de fietsenbranche (hoofdstuk 2). Fietsenwinkels kunnen 
door deze uitkomsten van de enquête met zekerheid worden geschaard 
onder het midden en kleinbedrijf (MKB) (Nooteboom, 1986). 
 
 
 
 
 

Figuur B3.1: Aantal medewerkers 
 Fulltime medewerkers Parttime medewerkers 
Aantal (N) 174 174 
Gemiddelde  3.35 1.89 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
In een volgende vraag werden de fietsenwinkels gevraagd om aan te 
geven wat voor type winkel ze zijn. Omdat het in deze branche mogelijk is 
om verschillende specialiteiten te hebben was het mogelijk om meerdere 
mogelijkheden aan te kruizen. In figuur B3.2 staan de uitkomsten.  
 
Figuur B3.2: Type winkels 
Type winkel Aantal (N) Relatief (%) 
Totaalpakket geen specialist 114 60.6% 
Race-Mountainbike speciaalzaak 27 14.4% 
Alleen stadsfietsen 28 14.9% 
E-Bike specialist 47 25.0% 
Specialist in alles 44 23.4% 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Er is vooral een grote groep winkels die een totaalpakket bieden. Hiermee 
valt dan in de eerste plaats te denken aan winkels die bij een 
branchevereniging zijn aangesloten zoals Profile de Fietsspecialist, 
Fietswereld of Bike Totaal. De race-mountainbike speciaalzaken zijn het 
minst goed vertegenwoordigd, maar zijn ook de fietswinkels die relatief 
minder voorkomen omdat hier een minder grote groep consumenten 
voor is. De grootte van de fietsenwinkels kan erg verschillen. Zo zullen 
veel consumenten voornamelijk bekend zijn met de relatief kleine 
fietsenmaker om de hoek, echter zijn er ook enorme zaken met een 
verkoopvloeroppervlak van meer dan 1000m2. Figuur B3.3 geeft weer hoe 
de verdeling hiervan is in deze steekproef.  
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Wanneer er wordt gekeken naar de grootte van het 
verkoopvloeroppervlak blijkt dat ruimt 73% van de fietsenwinkels een 
verkoopvloeroppervlak hebben van maximaal 500m2. De zeer grote 
fietsenwinkels met meer dan 1000m2, maken slechts 7.4% uit van de 
fietsenwinkels. Wanneer dit wordt vergeleken met de aantalen verkochte 
fietsen, geeft figuur 8.4 weer wat de verhoudingen zijn. Deze vraag in de 
enquête heeft ervoor gezorgd dat veel fietsenwinkels zijn afgehaakt of 
ervoor hebben gekozen om niet deel te nemen aan het onderzoek. 
Namens veel winkels heb k hierover email ontvangen, dat ze weigeren 
deel te nemen aan het onderzoek door de specifieke vragen.  
 
Figuur B3.3: Grootte verkoopvloeroppervlak 

 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
 
 

Figuur B3.4: Aantal verkochte nieuwe fietsen in 2010 

 
Bron: Bewerking SPSS Output 
 
Om te kijken of er een verband bestaat tussen de grootte van het 
verkoopvloeroppervlak en het aantal verkochte fietsen, wordt er een Chi2 
toets uitgevoerd. Deze toets zet twee categorale variabelen in een 
kruistabel en kijkt over de verwachtte en waargenomen celfrequenties 
met elkaar overeenkomen (de Vocht, 2005, 113-114).  
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Omdat de kruistabel niet uit teveel rijen en kolommen mag bestaan zijn 
een aantal categorieën samengevoegd. Zo zijn de categorieën m.b.t. het 
verkoopvloeroppervlak gewijzigd in: 

§ 1 = 0-100 en 101-250 
§ 2 = 201-500 en 501-1000 
§ 3 = 1000 en meer 

De categorieën met de verkoop van nieuwe fietsen zijn: 
§ 1 = 0-100 en 101-250 
§ 2 = 251-500, 501-750, 751-1000 en 1001-1500 
§ 3 = 1501-2000 en 2001 en meer 

Er is gekozen voor deze indeling van de categorieën om te kunnen 
voldoen aan de voorwaarden voor een kruistabel. Slechts 20% van de 
celfrequenties voor de verwachtte celfrequenties mag een frequentie 
hebben van minder dan 5 (Vocht, 2005, p. 118).. 
De veronderstellingen voor deze toets zijn (de Vocht, 2005, p. 117): 

§ Meetschaal: beide variabelen zijn categoraal 
§ Model: aselecte steekproef 
§ H0: de indelingcriteria zijn statistisch onafhankelijk 

HA: de indelingscriteria zijn niet statistisch onafhankelijk 
Bij deze toets wordt een verband gevonden dat significant is. De H0 wordt 
daardoor verworpen en er wordt aangenomen dat er een verband bestaat 
tussen de grootte van het verkoopvloeroppervlak en het totaal aantal 
verkochte fietsen. X2 (2) = 19.769, p < .001.  
De sterkte van het verband wordt weergegeven door Cramer’s V en is 
0.333 waardoor er sprake is van een redelijk verband. Figuur B3.5 geeft 
deze waarde nogmaals weer 
 
 
 
 
 
 

Figuur B3.5: Uitkomst Chi2 toets 
Valid N Missing N Aantal cellen < 5 
178 10 1 (16.7%) 
Pearson Chi-Square Df Significatie 
19.769 2 .000 
Significante hypothese Phi Cramer’s V 
HA .333 .333 
Bron: SPSS Output 
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Bijlage 4 – Uitwerking van de interviews 
 
Interview met Mevr. Joke Timmers 
Beleidsmedewerker Economische zaken en detailhandel gemeente Gouda 
Datum: 29 november 2011 
Tijd: 10.00 uur 
 
Mevr. Timmers: er wordt onderscheid gemaakt tussen rijksbeleid, 
gemeentelijk,- en provinciaal beleid. Het beleid van het rijk geeft de 
hoofdlijnen weer, maar het is de provincie die het beleid toetst dat 
gemeenten uitdragen. Één van de belangrijkste punten uit dit beleid is het 
beschermen van de bestaande detailhandelsstructuur. Dus de 
bescherming van winkelcentra. 
 
Ik: Hoe ziet die bescherming eruit? 
Mevr. Timmers: De provincie Zuid-Holland is erg strikt wanneer je deze 
vergelijkt met bijvoorbeeld Noord-Brabant. De provincie wil dat je als 
gemeente zijnde niet afwijkt van het provinciaal beleid met als gevolg er 
frictie kan ontstaan. De gemeente staat dan tussen twee partijen in 
wanneer een detaillist zich bijvoorbeeld wilt vestigen op een perifere 
locatie. Perifere locaties zijn alles toegankelijk voor bepaalde soorten 
detailhandel, fietsenwinkels vallen hier in principe niet onder.  
Partijen voeren dan druk uit op de gemeente om toch een uitzondering te 
maken en dat is niet de bedoeling. Het gevaar van het maken van een 
uitzondering is, dat als de detaillist de locatie verlaat waarvoor een 
uitzondering is gemaakt de locatie door een andere detaillist ingenomen 
kan worden terwijl het misschien voor de gemeente geen wenselijke 
locatie is voor dat nieuwe type detaillist. Advies wordt in een dergelijk 
geval gegeven/gevraagd aan REO (regionaal advies) om eventueel toch 
van de regels af te wijken.  
 

Ik: In steden zoals Gouda met een monumentale binnenstad is vaak 
weinig ruimte voor nieuwe detaillisten of uitbreiding hoe gaat dat dan in 
zijn werk? 
Mevr. Timmers: dat is een lastige situatie aangezien Gouda te maken 
heeft met kleine historische panden. Het aantal m2 is daarom beperkt. In 
dat geval wil men dat er van het beleid wordt afgeweken, maar dat is 
lastig. In Gouda zijn we bezig met een nieuw winkelgebied rondom het 
station. Hier moet ruimte komen voor winkels die meer m2 nodig hebben. 
Een detaillist zouden we dan vragen hierop te wachten en op in te spelen.  
Ik: komt het veel voor dat er aanvragen worden gedaan voor een perifere 
locatie of om af te wijken van het beleid? 
Mevr. Timmers: Deze problematiek komt veel voor en is lastig omdat je 
tussen twee kampen zit. Het principe blijft dat een winkel zich dient te 
vestigen op een bestaande winkellocatie, aangewezen door het 
bestemmingsplan (= rechtsgeldig). Ik meen dat in Bergambacht een 
dergelijke casus speelt, waar een fietsenwinkel zich op een 
bedrijventerrein wil vestigen, maar de gemeente niet af kan/wil wijken 
van het provinciaal beleid. Deze casus is ruim een jaar aan de gang en het 
REO is al meerdere malen gevraagd om van het beleid af te wijken. Je ziet 
dat gemeenten die deze situatie meemaken wat coulanter worden en op 
zoek gaan naar oplossingen met o.a. verordeningen.  
 
Ik: er is steeds meer vraag naar perifere locaties, zo zie je in vb. 
Gelderland veel fietsenwinkels op bedrijventerreinen, waarom en 
waarom daar wel mogelijk? 
Mevr. Timmers: Waarom wel, omdat deze provincie minder strikt is in het 
naleven van het beleid en makkelijke uitzonderingen maakt. Voor 
detaillisten zijn deze locaties erg interessant omdat ze goed toegankelijk 
zijn, maar vooral omdat ze goedkoper zijn en meer m2 hebben waardoor 
het mogelijk is om een grote winkel te hebben met een groot assortiment 
tegen een relatief lage prijs. 
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Ik: dan heb je als gemeente zijnde veel problemen aangezien de markt in 
hard tempo aan het veranderen is en winkels dynamischer worden en 
steeds meer eisen stellen aan een locatie.  
Mevr. Timmers: Dat klopt, wij hebben als Gemeente Gouda daarom ook 
gevraagd aan de provincie om de wetgeving en het instrumentarium te 
veranderen t.b.v. GDV locaties zodat er kan worden voldaan aan de 
huidige vraag en procedures minder lang duren. Een nieuwe regionale 
detailhandelsvisie, maar de provincie is terughoudend. Daarom gevraagd 
aan de provincie om desnoods bedrijventerreinen aan te wijzen waar dit 
wel mogelijk is.  
Ik: Oké maar in de praktijk? 
Mevr. Timmers: In Gouda nu het geval met de Action (winkelformule in 
het lage segment) die veel m2 nodig heeft en een lage prijs per m2, maar 
dit is niet mogelijk  in het centrum. Zij willen uitwijken naar een andere 
niet detailhandellocatie. Dit is lastig omdat er enerzijds druk wordt 
uitgeoefend op de ambtenaren, maar anderzijds men als gemeente een 
dergelijke formule graag ziet komen. Waardoor er een spanningsveld is 
tussen het enerzijds willen huisvesten van deze keten, maar anderzijds 
spanningen met het beleid omdat het hier niet in past.  
Ik: hoe zou dat gaan met een fietsenwinkel, stel dat een grote winkel 
1000m2 een andere locatie (op bedrijventerrein) zou willen en stelt te 
gaan verhuizen naar een andere buurtgemeente als ze de locatie van hun 
voorkeur niet zouden krijgen?  
Mevr. Timmers: Zolang het binnen Midden-Holland is de regio waar we 
het over hebben dan krijgen we een lastig verhaal. Dan zou een 
buurgemeente het wel toestaan op een locatie waar het niet zou passen, 
met als gevolg scheve gezichten. In dat geval zul je als gemeente proberen 
deze winkel te behouden.  
Maar als iedere gemeente zich aan het beleid houdt dan is er geen frictie 
tussen gemeenten en zal deze winkel zich vestigen in een andere regio, 
mits ze de plannen dan doorzetten in het slechtste geval. Het hangt 
allemaal heel erg van het bestuur af. 

Ik: een fietsenwinkel is geen basisbehoefte, maar je hebt  dit type winkel 
toch nodig als inwoner. Je moet toch in de behoefte van de bewoners 
proberen te voorzien lijkt me? 
Mevr. Timmers: In de raad zijn destijds vragen gesteld over de 
fietsenwinkel in Bloemendaal (wijk in Gouda) dit stopte, waarom deze 
niet na de vernieuwing van het winkelcentrum terugging. De enige 
fietsenwinkel in deze grote wijk was nu weg. Dagelijkse inkopen moeten 
in de buurt zijn waardoor we erg zijn gericht op de supermarkten. Dan 
heb je de runboodschappen die doelgericht zijn en zich op 
bedrijventerreinen bevinden. Tot slot de fun-boodschappen in de 
binnenstad, dit wordt erg beschermd. Je ziet een verschuiving van de 
runboodschappen naar de fun-boodschappen want hier is een vacuüm, 
dit hangt ervan de bestuurders af.   
 
Ik: Uit mijn onderzoek is gebleken dat veel fietsenwinkels niet bekend zijn 
met het detailhandelsbeleid van de gemeente, hoe is dit mogelijk? 
Mevr. Timmers: ik denk dat veel detaillisten zich niet realiseren dat er 
ruimtelijke regels zijn voor detailhandel. Je komt er pas achter als je, je 
wilt verplaatsen en blijkt dat de mooie plannen die je hebt gemaakt niet 
overeenstemmen met het bestemmingsplan. Dit is voor veel mensen niet 
duidelijk ook voor particulieren niet. De ruimtelijke regelgeving is niet 
bekend.  
Wij hebben het wel gepubliceerd op de gemeentelijke website, maar als 
je niet weet waar je naar moet zoeken ga je het niet vinden. Voor de 
meeste ondernemers komt het pas in beeld als zij al ver zijn met hun 
planvorming. Dan is het een teleurstelling. De gemeente Gouda heeft een 
ondernemersloket waar je als ondernemer naar toe gaat als je een plan 
hebt. Daar zitten medewerkers die kijken naar de bestemmingsplannen, 
vergunning, APV. 
Ik: wat opviel is dat met name de winkels die geen verhuisplannen 
hebben er niet van wisten. Is het geen optie om detaillisten de nota als 
hardcopy te sturen? Ik kan me voorstellen dat het niet goed voor de 
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verstandhouding is wanneer dit ongeacht wiens schuld het is, maar later 
blijkt dat de plannen van de detaillist geen doorgang kunnen vinden.  
Mevr. Timmers: Een aardige tip, wij zijn aan het nadenken over hoe je het 
ondernemersklimaat kunt verbeteren. We hebben overlegd met het SOG 
(vertegenwoordigers van alle winkeliersverenigingen). De SOG is 
betrokken bij de detailhandelsnota en wij zien het als hun 
verantwoordelijkheid dit duidelijk te maken aan hun achterban. Dan nog 
zie je dat met name de retailers (grote organisaties) beter op de hoogte 
zijn dan de zelfstandigen. Het is lastig om deze groep te bereiken. Het 
HBD is ook betrokken bij deze nota evenals de KvK. We praten wel met 
vertegenwoordigers van, maar de detaillist eigenlijk niet.  
 
Ik: de meeste detaillisten waren erg positief over het beleid m.b.t. de 
openbare ruimte, maar klaagden over de parkeervoorzieningen en 
bereikbaarheid. 
Mevr. Timmers: deze kritiek wordt eigenlijk altijd gegeven. Ondernemers 
willen dat consumenten altijd voor hun deur kunnen parkeren en hebben 
het idee dat klanten hier veel behoefte aan hebben. Terwijl dit voor het 
fun-shoppen niet hoeft, wel voor het run-shoppen. De vraag is in welke 
categorie een fietsenwinkel valt, dat is erg moeilijk. Van oudsher wil je het 
bij mensen in de wijk hebben in de bestaande winkelcentra. Mensen 
moeten er op de fiets naartoe kunnen. Tegenwoordig gaan mensen 
doelgerichter winkelen en kun je de fiets in de auto meenemen. Dit is een 
bespreekgeval voor nieuw beleid als je kijkt naar de ontwikkelingen in die 
branche en de ruimte die ze nodig hebben voor een showroom. De 
gemeente is dan een negatieve factor omdat hier niet altijd direct aan kan 
worden voldaan. 
Ik: dat verklaart waarom men in de enquête de gemeente veelal als 
beperkende factor ziet. 
Mevr. Timmers: Klagen over bereikbaarheid en parkeren komt altijd voor, 
in iedere stad. 
 

Ik: Wat is volgens u de beste manier als gemeente om de detaillist te 
bereiken zonder te denken aan het HBD en de SOG wat allemaal 
tussenpersonen zijn. Te denken valt aan samenwerking en 
aanspreekpunt. 
 Mevr. Timmers: De samenwerking met de SOG is wel goed, alleen moet 
je kijken naar de samenstelling van het bestuur. Zijn dit wel de echte 
detaillisten? Hier plaatsen wij onze vraagtekens soms bij, want er mogen 
wel wat meer echte winkeliers in het bestuur zelf plaats nemen. Maar 
goed de SOG geeft wel een nieuwsbrief uit met veel informatie. Daar 
maken we ook gebruik van als we een boodschap kwijt willen aan de 
winkeliers. Persoonlijk aanschrijven kan ook. 
Ik: Persoonlijk aanschrijven, gebeurt dat ook echt? 
Mevr. Timmers: Toen de nieuwe detailhandelsnota uitkwam hebben wij 
wel verschillende partijen aangeschreven zoals de SOG en andere 
winkeliersverenigingen. Bij inspraak bij formele activiteiten proberen wij 
altijd verschillende partijen te betrekken. 
We hebben ook een werkgroep flankerend beleid waarbij we detaillisten  
die in het verleden niet tevreden waren hebben aangeschreven hierin 
zitten te nemen en het SOG de opdracht gegeven om winkeliers te 
zoeken. Deze groep kijkt naar het functioneren van de binnenstad en de 
nieuwe winkelzone waar veel gevaar in wordt gezien. Als gemeente is 
daarom gezegd dat men in die werkgroep zitting kan nemen en 
gezamenlijk naar de ontwikkeling van die zone kan worden gekeken en 
beleid/plannen kunnen worden gemaakt. Dit loopt erg goed, veel animo 
en veel acties bedacht om de stad aantrekkelijker te maken.  
Ik: Is dit echte PPS? 
Mevr. Timmers: Ja wel redelijk PPS, niet formeel met handtekeningen 
maar wel gelijk met elkaar optrekken. We luisteren goed naar de 
ondernemer. Je krijgt altijd degene die altijd actief is, als men niet actief 
wil worden of het belang er niet van inziet krijg je ze toch niet.  
Retailers zijn lastig te betrekken omdat ze geen binding hebben met de 
stad, maar de kleine ondernemer is ook lastig omdat ze het druk hebben.  
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Ik : Dan houd je niets over… 
Mevr. Timmers: De mensen met een sterke persoonlijke betrokkenheid 
houd je over en dat zijn vaak dezelfde. 
 
Ik: als gemeente zijnde ziet u dus wel voordelen van samenwerking met 
detaillisten? 
Mevr. Timmers: Ja  
Ik: Hoe zou je als gemeente zijnde die kleine zelfstandige kunnen bereiken 
en betrekken. Nu lijkt het alsof de SOG de mensen zoekt. Kun je als 
gemeente zijn niet beter zelf contact leggen en de banden met de 
detaillisten aanhalen? 
Mevr. Timmers: In de werkgroep flankerend beleid hebben we 
detaillisten met klachten uitgedaagd om in dit werkgroep zitting te nemen 
zodat je echt mee kunt praten. Daarnaast organiseren we ook echt 
informatieavonden die vaak druk worden bezocht.  
 
Ik: Dan is het beleid al wel geschreven…. 
Mevr. Timmers: Ja dat wel. 
Ik: het inschakelen van een SOG is wel onpersoonlijk, je toont als 
gemeente niet je betrokkenheid en dan is er minder animo denk ik 
persoonlijk. Door zelf de detaillisten persoonlijk aan te schrijven.  
Mevr. Timmers: Ik denk eerlijk gezegd dat dit al gedaan wordt door onze 
account manager en de vergaderingen/open avonden die worden 
georganiseerd over de programmering van vb. de winter etc. zij hebben 
meer zicht op de dagelijkse gang van zaken en hebben direct contact met 
de winkeliers. We kennen veel mensen in de stad, maar veel detaillisten 
hebben weinig tijd. 
Mensen zijn betrokken als ze zelf een belang hebben, anders eigenlijk 
niet. Het is lastig om gewoon mensen in beweging te krijgen. Vooraf weet 
men niet wat de voordelen kunnen zijn. 
 

Ik: als ik zeg dat 1 op de 3 fietsenwinkels samenwerkt met de gemeente 
wat is uw mening dan hierover? 
Mevr. Timmers: Dat valt me eigenlijk wel mee. Wat wij ook hebben is het 
ondernemingsfonds in Gouda. Ondernemers betalen 5% opslag op de OZB 
welke wordt gestort in een ondernemersfonds. De ondernemers moeten 
zich verenigen in verenigingen en kunnen initiatieven indienen bij dit 
fonds. Veel initiatieven hebben betrekking tot de openbare ruimte, maar 
door het moeten verenigen werk je automatisch aan de sociale cohesie en 
sluit je detaillisten uit dit alles op eigen houtje doen.  
 
Ik: Samenvattend als detaillisten niet samen (willen) werken zijn de 
redenen: 

§ Tijdsgebrek 
§ Onwetendheid van de mogelijkheden van samenwerking 

Mevr. Timmers: Ja klopt, als je niet weet wat je met de gemeente kunt 
bespreken weet je niet wat je er moet doen.  
 
Ik: Een genoemd citaat:”als ze iets in overleg doen, dan kan er nooit iets 
worden veranderd aan de plannen zoals zij die hebben aangegeven. Maar 
dan schrijven ze wel in de krant dat het in goed overleg met de winkeliers 
is gegaan.” Dit klinkt vrij negatief, maar er waren er meer. Hoe zou je als 
gemeente zijnde je beeld t.o.v. de detaillisten kunnen veranderen. 
Mevr. Timmers: Het is heel belangrijk om transparant te zijn over de 
regelgeving. Het heeft ook te maken met de verwachtingen. Als je uit kunt 
leggen waarom er regels zijn, hoop je dat er ook begrip is waarom iets zo 
is. Daarnaast is het grappige dat je af wijkt van regels je dit goed moet 
uitleggen en beargumenteren, want wat detaillisten nogal eens hebben is 
dat ze de regels erg goed vinden, maar die vooral van toepassing moeten 
zijn op de buurman en niet op zichzelf. 
Dat zie je veel, veel kun je voorkomen door transparant te zijn door 
afwegingen en het goed uit te leggen. Dit kan er toch toe leiden dat het 
voor teleurstellingen zorgt voor de ondernemer en is het de PR-machine 
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van de gemeente dit stelt dat het in goed overleg is gegaan. Dat klopt 
maar de ondernemer is wellicht niet 100% tegemoet gekomen. Het klinkt 
bekend. 
Je hebt dan veel met elkaar gepraat en de gemeente heeft voet bij stuk 
gehouden omdat er geen goede redenen waren om af te wijken van de 
regels. Als gemeente stel je dan dat het in goed overleg is gegaan omdat 
je transparant bent geweest en het hebt uitgelegd, terwijl de detaillist 
teleurgesteld is en de uitslag wellicht niet accepteert.  
 
Ik: zijn er veel winkels die aangeven van wij zoeken een locatie en dit zijn 
onze locatievoorkeuren en eisen. 
Mevr. Timmers: Wij horen dat heel weinig en zouden we graag meer 
willen horen. Ze melden zich meestal bij een makelaar (= hun functie). We 
zouden graag de eisen willen weten omdat je hier dan op in kunt spelen.  
Ik: maakt de huurprijs veel uit? 
Mevr. Timmers: Retailers bepalen zelf waar ze willen zitten en 
onderhandelen dan over de prijs met de vastgoedeigenaar, hier staat de 
gemeente buiten. Retailers (grote organisaties/ketens) hebben hun eisen 
zoals per se een A1 locatie en als ze die niet krijgen dan gaan ze elders 
heen.  
Ik: In de nota ruimte staat dat de gemeente bepaalde basisvoorzieningen 
voor bewoners moet verzorgen. Zou je een fietsenwinkel hieronder 
kunnen scharen? 
Mevr. Timmers: Een lastige vraag, het is geen basisbehoefte. Maar meer 
dat een gemeente kijkt van wat wil ik mijn inwoners bieden. In die zin zal 
een gemeente altijd wel strijden voor een fietsenwinkel of meerdere in de 
stad. Je draait het dan om, je wilt aantrekkelijk zijn voor je inwoners 
waardoor je ernaar streeft dat te kunnen bieden, maar basisbehoefte gaat 
te ver.  
Ik: in het geval van Bloemendaal is er nu geen fietsenwinkel in de 
omgeving terwijl de wijk samen met Plaswijk 30.000 inwoners telt. Wat 
doe je dan als gemeente, zoek je een fietsenwinkel? 

Mevr. Timmers: Het is niet de taak van de gemeente om zelf actief naar 
detaillisten te zoeken, dat gaat te ver. In dit specifieke geval is de 
gemeente wel bezig geweest met jongeren die onder begeleiding iets op 
zouden starten, maar dat heeft geen doorgang gevonden. Het moet niet 
zo zijn dat de gemeente zelf een winkel start.  
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Interview met Dhr.  van der Ham 
Mede-eigenaar: Meijer en van der Ham Management Consultants 
Datum: 30 november 2011 

 
Ik: U heeft samen met uw collega diverse rapporten/onderzoeken 
geschreven met betrekking tot de fietsenbranche in Nederland. Met welk 
doel in het achterhoofd zijn deze stukken geschreven? 
Dhr. van der Ham: deze rapporten zijn geschreven voor de fietsenmaker 
zelf. De bedoeling was om een goed onderzoek te leveren dat 
conceptueel goed in elkaar steekt, maar tegelijkertijd ook goed leesbaar is 
en daardoor voor deze groep toegankelijk.  
 
Ik: Uit mijn onderzoeksresultaten is gebleken dat veel fietsenwinkels niet 
op de hoogte zijn van het detailhandelsbeleid van de gemeente, wat kan 
hier de reden van zijn? Daarnaast gaven veel fietsenwinkels aan dat ze 
niet tevreden zijn met het beleid. 
Dhr. van der Ham: Voor zover ik weet zijn er ook gemeenten die de 
fietsenbranche indirect een hoge prioriteit geven. Hiermee doel ik op het 
fietsen zelf, dus gezond bezig zijn in plaats van de auto pakken. Er liggen 
mogelijkheden voor de gemeenten om op een constructieve manier met 
de winkels in gesprek te gaan  om te kijken wat men voor elkaar kan 
betekenen. 
Ik: En de kritiek op het beleid? 
Dhr. van der Ham: veel winkels hebben klachten met betrekking tot de 
openbare ruimte en het beleid van de gemeente dat daarop is gericht. Zo 
wordt het veel fietsenwinkels onmogelijk gemaakt om bijvoorbeeld de 
reparatiefietsen buiten te zetten of reclame-uitingen op de stoep te 
zetten. Dat zijn voor de detaillisten punten van irritatie. Anderzijds zijn er 
ook gemeenten die dit gedogen (gedoogbeleid).  
 
Ik: Wat is volgens u het belang van een fietsenwinkel in een gemeente? 

Dhr. van der Ham: een fietsenwinkel is van indirect belang voor een 
gemeente of beter gezegd de inwoners van de gemeente. Veel 
gemeenten hechten veel waarde aan mobiliteit. Hiermee bedoel ik het 
algemeen beleid van de gemeente maar ook de rijksoverheid die streven 
naar een toename van het aantal fietsbewegingen. Dit proberen ze voor 
elkaar te krijgen door onder andere autovrije straten. Voor de gemeente 
is het daarnaast van belang dat de infrastructuur niet dichtslibt en is het 
juist goed om fietsen te stimuleren.  
 
Ik: stel dat een fietsenwinkel niet meer kan bestaan door te weinig 
verkoop van nieuwe fietsen….dan heb je als gemeente een probleem als 
dit het enige verkooppunt is lijkt me, hoe ziet u dat? 
Dhr. van der Ham: Er ligt dan een mogelijkheid om het verkooppunt 
eventueel om te vormen naar een reparatiepunt. Anderzijds als er vraag is 
is er bestaansrecht en anders niet. Dat is de economische werking van de 
markt. Eventueel is het zoeken naar een goedkopere locatie een optie.  
Ik: Veel detaillisten stellen dat de winkelcentra duurder worden met als 
gevolg de vaste lasten voor deze winkels stijgen. Anderzijds zijn er veel 
detaillisten die op zoek zijn naar een nieuwe locatie, maar tegen de hoge 
kosten oplopen die daarmee gemoeid zijn. Uitwijken naar een 
industrieterrein is voor hen een optie, maar de gemeente wil dit niet. 
Dhr. van der Ham: hier ligt een probleem. De eerste detaillist die de 
mogelijkheid wordt geboden om zich te vestigen op een industrieterrein 
heeft het grootste voordeel. Het is van belang dat gemeenten zorgen voor 
een gelijk speelveld! Het is vervelend als er verschillen zijn tussen 
gemeenten en provincies met betrekking tot het naleven van het beleid of 
het maken van uitzonderingen.  
Ik: in mijn interview met een gemeente werd dit ook naar voren gehaald, 
maar werd ook aangegeven dat het erg lastig is om die verschillen klein te 
houden. Regionaal lukt dat nog enigszins, maar op provinciaal niveau niet. 
Dhr. van der Ham: De overheid moet 1 lijn trekken. De burger is 
tegenwoordig niet meer gericht op het eigen dorp, maar is door de 
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groeiende mobiliteit ook van plan om naar andere gemeenten te reizen. 
Daarom is het van belang dat er een gelijk speelveld is.  
Ik: In uw onderzoek “strategieonderzoek fietsenbranche, 2011” stelt u dat 
grote ketens zich meer en meer willen richten op de verkoop van 
duurdere fietsen naast de “bouwmarkt fietsen” die veel branchevreemde 
ketens nu verkopen. Wat voor invloed kan dit hebben op de locatiekeuze 
van fietsenwinkels? Kan dit als gevolg hebben dat fietsenwinkels 
ophouden te bestaan? 
Dhr. van der Ham: hier ligt een belangrijke rol voor de fabrikant van de 
fietsen. Op dit moment is het zo dat de grote merken zoals Batavus en 
Gazelle hun fietsen alleen leveren aan “erkende” fietsenwinkels, de echte 
vakmannen. Deze winkels kunnen de fietsen op een goede manier in 
elkaar zetten en onderhouden en houden zo de naam van het merk hoog.  
Wanneer er sprake van kan zijn dat deze fabrikanten gaan leveren aan 
branchevreemde kanalen is het eind zoek en wordt de markt 
kapotgemaakt. De consument is blind en koopt de fiets die het 
goedkoopst is geprijsd, waarbij internet een belangrijke rol speelt. Hier 
ligt ook geen rol voor de gemeenten omdat er dan sprake zou zijn van 
marktwerking.  
Daarom benadruk ik nogmaals dat het van belang is dat de overheid zorgt 
voor een gelijk speelveld. Er mogen geen voordelen zijn verbonden aan 
het openen van een winkel in provincie A t.o.v. provincie B.  
Als er onverhoopt toch sprake is van branchevreemde concurrentie kun je 
als fietsenwinkel bijvoorbeeld gewoon naar een bedrijventerrein 
verhuizen als je, je status aanpast naar doe-het-zelf winkel. Voor deze 
winkel zijn naar mijn weten vrij weinig eisen en zet je achterin de winkel 
gewoon wat schroeven en spijkers en heb je als fietsenwinkel een 
goedkope locatie. Dit is overigens niet het ideaalbeeld, maar zou een 
oplossing kunnen bieden.  
 
Ik: het ruimtelijk beleid van de gemeente speelt dus een belangrijke rol in 
dit laatste overweging die u maakte. Zijn er ook andere mogelijkheden 

voor de fietsenbranche om deze concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden? 
Dhr. van der Ham: bijvoorbeeld door een goed beleid in de werkplaats. 
Zorg er als winkel voor dat je snel kunt repareren en de fiets hooguit een 
dag in de winkel blijft. Hierdoor hoef je veel minder handelingen te 
verrichten die niets opbrengen (vb. fietsen buiten zetten). 
 
Ik: In mijn onderzoek werd het beleid van de gemeente als volgt 
beoordeeld: 

• Parkeerbeleid, matig tot slecht 
• Beleid t.b.v. de bereikbaarheid, matig tot slecht 

Had u dit verwacht en zou u deze uitkomsten kunnen verklaren?  
Dhr. van der Ham: Ik kan het me goed voorstellen. Door de overheid is 
jarenlang anti autobeleid gevoerd (door alle overheden), maar daar komt 
men nu langzaam van terug. In plaats van bijvoorbeeld goede fietspaden 
werden er paaltjes geplaatst om auto’s tegen te houden. 
Daarnaast is de maatschappij veranderd en zijn veel vrouwen gaan 
werken in combinatie met de toename van de mobiliteit. Als gevolg 
hiervan wil je als man/vrouw werken, kinderen naar school brengen, 
boodschappen doen, sporten en je fiets nog even snel naar de 
fietsenmaker brengen en dat op één dag. Door die maatregelingen die 
anti-auto zijn is dit moeilijker geworden, maar belangrijker nog is dat men 
dit allemaal wil met een drukke agenda. Bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden kunnen daarom niet goed genoeg zijn. 
Ik: En parkeerbeleid? Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat ik heb 
begrepen van bijvoorbeeld een gemeente is dat zij stellen dat de 
consument niet per se voor de deur hoeft te parkeren en dat een stuk 
lopen van 5 minuten geen probleem zou moeten zijn.  
Dhr. van der Ham: dat vind ik onzin! Je wilt met een drukke agenda en die 
hebben we bijna allemaal wel, snel worden geholpen. Ook door de 
fietsenmaker wil je snel worden geholpen en je hebt geen zin om dan de 
halve stad door te lopen met de fiets aan de hand om je band te laten 
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plakken. Dit kun je koppelen aan mijn verhaal van net over de mobiliteit. 
Je moet meerdere dingen kunnen doen op een dag en parkeren voor de 
deur is daarbij erg fijn. Nu is er wel een verschil tussen een speciaalzaak 
en een “gewone” fietsenwinkel. Bij een speciaalzaak wil je voor de deur 
kunnen parkeren, maar bij een “gewone” fietsenwinkel is dit minder 
urgent omdat je daar vaak een leenfiets krijgt. 
 
Ik: Uit mijn onderzoek blijkt dat 1 op de 3 fietsenwinkels samenwerkt met 
de gemeente, valt dit moyenne u mee of tegen? 
Dhr. van der Ham: De samenwerking valt me niet tegen. De ondernemer 
van een fietsenwinkel is in mijn optiek constructief. Ze willen vooruit en 
hier is samenwerking met de gemeente een goede mogelijkheid voor. 
Ik: Desondanks zijn er ook veel ondernemers die aangaven dat ze de 
samenwerking met de gemeente pas laat te horen krijgen, zelfs op het 
moment dat plannen als vast staan. Daarnaast gaven een aantal 
detaillisten in de enquête ook aan dat ze geen voordelen in samenwerking 
zien omdat de gemeente toch het hoogste woord heeft. 
Dhr. van der Ham: Deze houding/mening van de detaillist begrijp ik. Als er 
geen samenwerking is, is het voor de detaillist onduidelijk wat ze hieraan 
kunnen hebben.  
 
Ik: In uw onderzoek “strategieonderzoek fietsenbranche, 2011” stelt u dat 
door de verharding van de concurrentie er op termijn minder 
verkooppunten zullen zijn. Heeft dit als gevolg dat de “voorziening 
fietsenwinkel” niet voor iedereen even toegankelijk is? 
Dhr. van der Ham: Dit hoeft niet zo te zijn, je moet een tweedeling 
maken: 

• Verkoop van nieuwe fietsen (eens in de ongeveer 7 jaar) 
• Reparatie van fietsen 

Vooral de reparatie van fietsen kan belangrijk zijn omdat winkels die geen 
bestaansrecht hebben door teruglopende verkopen van nieuwe fietsen 
hier hun opbrengsten uit kunnen halen. In principe heeft iedere fiets 

onderhoud nodig, echter zal de consument meer moeten gaan betalen, 
een redelijke prijs in plaats van de relatief lage prijzen die nu worden 
gerekend. Hier is een omslagpunt voor nodig en dat is lastig, maar er 
liggen mogelijkheden om hier van te kunnen leven. 
Wel is het van belang dat deze reparatiepunten toegankelijk dienen te zijn 
en dat er een nieuwe kostenstructuur moet komen, want veel winkels 
verdienen te weinig met onderhoud.  
 
Ik: U heeft het over een andere kostenstructuur, u stelt ook in één van uw 
onderzoeken dat het verdienmodel zal veranderen en meer verschuift van 
de verkoop van nieuwe fietsen naar de reparatie ervan en accessoires. 
Welke invloed heeft dit op de optimale locatie voor een fietsenwinkel? 
Wat zou de beste locatie zijn voor een fietsenwinkel, rekeninghoudend 
met het bovenstaande gegeven? 
Dhr. van der Ham: Er zullen winkels moeten sluiten omdat ze geen 
bestaansrecht meer hebben. Desondanks zullen er zoals ik net zei ook 
winkels ontstaan die zich uitsluitend zullen richten op de reparatie van 
fietsen en de verkoop van accessoires. Een optie is dan om één type 
fiets/één model te verkopen, zodat je toch iemand die een fiets zoekt iets 
kunt bieden als reparatiepunt.  
Een gevolg kan zijn dat door het niet hebben van bestaansrecht in 
sommige dorpen geen fietsenwinkel meer is, maar wel een reparatiepunt. 
Dat reparatiepunt kan alleen blijven bestaan als de consument een 
redelijke prijs gaat betalen voor onderhoud.  
 
Ik: Is er volgens u een rol weg gelegd voor de gemeente bij het zoeken 
naar de meest optimale locatie voor een fietsenwinkel of dient de 
detaillist dit zelf te doen? 
Dhr. van der Ham: De gemeente kan geen rol spelen voor niet 
levensvatbare winkels, hier is de marktwerking juist voor. Wel kan de 
gemeente ervoor zorgen dat ze niet moeilijk doen, wanneer een 
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reparatiepunt zich op een goedkope locatie wil vestigen. Daarnaast is het 
van belang dat de overheid ervoor zorgt dat het speelveld gelijk is.  
De gemeente kan wel bemiddelen voor het behouden/aantrekken van 
één reparatiepunt of het bieden van mogelijkheden middels beleid voor 
een dubbele winkel. Dan bedoel ik bijvoorbeeld een bouwmarkt en 
fietsenwinkel in één winkel.  
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