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1. Inleiding

1.1.

Aanleiding

De huidige Aldi‐vestiging aan de Westdam 81 in Steenbergen voldoet niet meer aan de behoeften van
de consument en de wensen van Aldi ten aanzien van de omvang van het pand en de
parkeergelegenheid. Graag wil Aldi gevestigd blijven in de gemeente en de circa 25.000 inwoners van de
gemeente bieden ook voldoende draagvlak voor een ‘eigen’ harddiscountvoorziening.
Aldi Roosendaal B.V. (regiokantoor) heeft de gemeente Steenbergen te kennen gegeven dat zij de
winkel willen uitbreiden. De gemeente Steenbergen hanteert een aantal beoordelingscriteria voor
uitbreiding, verplaatsing en nieuwvestiging van supermarkten in Steenbergen. Deze criteria richten zich
enerzijds op het aantonen van de actuele regionale behoefte in het kader van de ladder voor duurzame
verstedelijking.

1.2.

Vraagstelling

Omdat de huidige Aldi niet meer voldoet en uitbreiding op de huidige locatie fysiek niet mogelijk is,
wordt met inachtneming van het gemeentelijk beleid, gezocht naar een geschikte (alternatieve) locatie
voor de Aldi. In het kader van een complete voorzieningenstructuur is het van belang dat Aldi voor de
gemeente Steenbergen behouden kan blijven.
In deze notitie wordt onderzocht of uitbreiding dan wel verplaatsing van Aldi in Steenbergen op basis
van de beoordelingscriteria van de gemeente verantwoord is. In het onderzoek komen de volgende
aspecten aan de orde:
 het relevante beleid;
 de specifieke eigenschappen van Aldi en de effecten daarvan;
 de actuele regionale behoefte;
 de toets van de verplaatsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking.
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2. Beleidsuitgangspunten gemeente Steenbergen

2.1.

Relevant beleid

Voor detailhandel in het algemeen en supermarkten in het bijzonder geldt voor Steenbergen het
volgende beleid.
Visie op de detailhandelsstructuur 2009‐2020 (SES West‐Brabant, 2009)
Het hoofddoel van het regionale detailhandelsbeleid is het tot stand brengen van een evenwichtig en
duurzaam detailhandelsapparaat in West‐Brabant, waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige
marktverhoudingen en ontwikkelingen en gestreefd wordt naar een maatschappelijk verantwoorde,
samenhangende en op elk niveau van de voorzieningen hiërarchie gezonde winkelstructuur.
De achterliggende doelen zijn:
 Een goede consumentenverzorging: de consument dient te beschikken over een in kwantitatief
en kwalitatief opzicht een zo compleet, gevarieerd en attractief mogelijk pakket aan winkels.
 Goed functionerende ondernemingen: her creëren van omstandigheden voor de huidige en
toekomstige detailhandelsondernemers waarbij een rendabele exploitatie van de onderneming
mogelijk is en perspectief voor de langere termijn wordt geboden.
Het regionale detailhandelsbeleid in West‐Brabant speelt in op de detailhandel voor:
 de economische, culturele en sociale functie van centrumgebieden;
 het behoud en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving;
 de werkgelegenheid;
 invulling aan vrijetijdsbesteding van inwoners en bezoekers;
 de bijdrage die detailhandel kan leveren aan het versterken van het imago of uitstraling van
gemeenten en plaatsen;
 de bijdrage aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor andere ondernemingen en
instellingen;
 de bijdrage aan een verhoging van de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van bedrijven.
De beleidslijnen zijn als volgt:
 Dynamiek in de detailhandel faciliteren. Om ongewenste ontwikkelingen voor het bestaande
aanbod te voorkomen, zullen de samenwerkingen gemeenten nieuwe detailhandelsinitiatieven
met een bovengemeentelijke impact, waar nodig en/of gewenst toetsen op de (per saldo)
toegevoegde waarde voor de detailhandelsstructuur.
 Complementariteit en onderscheidend vermogen. In een evenwichtige en duurzame
voorzieningenstructuur vullen de verschillende winkelgebieden elkaar aan en heeft ieder een
eigen functie binnen de structuur.
 Ruimtelijke concentratie. Bij concentratie van winkels ontstaat een meerwaarde voor de
betreffende bedrijven.
 Uitbreiding verspreide bewinkeling beperken. Verder concentreren is het hoofddoel, maar dit
wil niet zeggen dat verspreide bewinkeling niet is toegestaan.
 Schaalvergroting op de juiste plek faciliteren. Om de concurrentiepositie te behouden en te
versterken is het belangrijk dat West‐Brabant blijft inspelen op de dynamiek binnen de
detailhandel waardoor schaalvergroting gefaciliteerd kan worden.
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Koopgedrag als leidraad voor positionering winkelgebieden. Door aan te sluiten bij het
koopgedrag kunnen winkelgebieden zich duidelijk profileren.

Structuurvisie Gemeente Steenbergen (gemeente Steenbergen, 2012)
De structuurvisie bevat op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen voor de
komende 10 tot 15 jaar. Steenbergen vervult van oudsher een regiofunctie. Het sfeervolle
winkelcentrum getuigt daar van. In Steenbergen bevinden de centrumfuncties zich voornamelijk op de
centrale assen Markt / Blauwstraat en Kaaistraat / Grote Kerkstraat. Opvallend is dat er veel
kleinschalige winkelvolumes zijn, waardoor de verzorgingsindex relatief laag is. Er ontbreken in de kern
enkele middelgrote winkelvolumes en –trekkers. Steenbergen dient haar centrumfunctie te behouden
en verder te versterken. Concentratie van winkels in het zogenaamde ‘Assenkruis’ vormt het
uitgangspunt.
Economisch beleidsplan Steenbergen 2009‐2020 (gemeente Steenbergen, 2010)
De hoofddoelstelling van het Economisch beleidsplan Steenbergen (2010) is het behoud van kwaliteit
van het centrumgebied en tegelijkertijd ruimte bieden voor ondernemers. Deze hoofddoelstelling kan
bereikt worden door te investeren in bestaande kwaliteit, maar ook ruimte te reserveren voor nieuwe
ontwikkelingen. In het Economische beleidsplan Steenbergen (2010) staat beschreven dat het centrum
van Steenbergen een streekverzorgende functie heeft. De detailhandel is een belangrijke sector in
Steenbergen. Er is een redelijk en divers aanbod aan winkels. Een van de belangrijkste
concurrentievoordelen van Steenbergen is gratis parkeren.
Wat opvalt, is de ruime hoeveelheid aan kleinschalige winkelvolumes, vooral in het centrumgebied van
Steenbergen. Dit zorgt voor diversiteit. Een nadeel is dat geen ruimte kan worden geboden aan
groeiende winkelformules. De verzorgingsindex (winkelruimte per 1.000 inwoners) is in vergelijking tot
andere gemeenten laag. Steenbergen mist hierdoor een aantal middelgrote winkelvolumes en trekkers.
Economische visie 2020 Steenbergen (gemeente Steenbergen, 2015)
De Economische visie 2020 Steenbergen is een herijking van het Economisch beleidsplan uit 2010. De
basis uit Economische beleidsplan (2010) is goed en blijft dan ook van kracht. De regionale
detailhandelsvisie zet in op het behoud en versterking van de huidige hoofdstructuur van reguliere
winkelcentra. De visie voor 2020 is dat het ‘Assenkruis’ (Kaaistraat, Markt, Grote Kerkstraat en
Blauwstraat) het kernwinkelgebied van Steenbergen. In dit kernwinkelgebied is het uitgangspunt om
meer compactheid en concentratie na te streven om de toenemende leegstand tegen te gaan.
Echter kenmerkt het detailhandelsapparaat van het ‘Assenkruis’ zich nog altijd door relatief veel
kleinschalige winkelvolumes. Voor vestiging van grotere winkelvolumes (tussen de 500 tot 1.500 m2),
niet zijnde perifere detailhandel, wordt in eerste instantie vestiging in het compactere ‘Assenkruis’
voorgestaan. In overleg met vastgoedeigenaren zijn daarom mogelijkheden voor verruiming van
oppervlaktes en tegengaan van leegstand verkend. Als vestiging niet mogelijk is of mogelijk kan worden
gemaakt, kan overwogen worden om aanpalend aan het Assenkruis vestiging mogelijk te maken.
Uitgangspunt hierbij is dat vestiging buiten het kernwinkelgebied voldoende uitnodigend is om het
Assenkruis te bezoeken. Versnippering en te lange loopafstanden dienen voorkomen te worden.

2.2.

Uitgangspuntennotitie supermarkten kern Steenbergen (gemeente Steenbergen,
2015)

De vraag naar uitbreiding door supermarktketens speelt al enige tijd binnen de kern Steenbergen. Om
een helder afwegingskader te bieden voor alle initiatieven heeft het College van B&W van de gemeente
Steenbergen een uitgangspuntennotitie opgesteld om duidelijkheid te scheppen voor zowel de
ondernemers, inwoners als gemeenteraad. Uitgangspunt is het vigerende beleid zoals hierboven
beschreven en de ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro).
Verder geldt voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging van detailhandel
het volgende: het ‘Assenkruis’ blijft het kloppend hart van het winkelgebied. Voor grotere
winkelformules die niet binnen het winkelconcentratiegebied kunnen worden gevestigd, worden onder
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voorwaarden in het aangegeven zoekgebied de mogelijkheid geboden om zich te kunnen vestigen
(figuur 2.1).

Figuur 2.1 Centrumgebied en zoekgebied grotere winkelformules Steenbergen (gemeente Steenbergen,
2015)
Grotere winkelvolumes vergroten de aantrekkende kracht van Steenbergen, wat ook ten goede komt
aan de kleinschalige winkels in het ‘Assenkruis’. Voor een uitbreidingsverzoek van een supermarkt in de
kern Steenbergen – op een locatie waar het bestemmingsplan dit niet toestaat – moet de ladder voor
duurzame verstedelijking worden toegepast:
1. Enerzijds moet onderzocht worden of de uitbreiding voorziet in een actuele regionale behoefte
(hoofdstuk 2);
2. Anderzijds, als er een actuele regionale behoefte blijkt te bestaan, moet worden nagegaan of
de behoefte kan worden opgevangen in bestand stedelijk gebied door herontwikkeling of
transformatie. Zoals vermeld streeft het economisch beleid van de gemeente naar een compact
en vitaal winkelgebied.
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3. Kenmerken Aldi

3.1.

Segmentering supermarkten

Supermarkten kunnen op basis van functie en kenmerken worden ingedeeld in 5 categorieën (figuur
3.1):
 Mega‐supermarkten: grootschalige supermarkten, zeer uitgebreid productaanbod vooral voor de
weekendaankopen. Voorbeelden zijn AH XL en Jumbo Foodmarkt.
 Full‐service supermarkten: supermarkten met ruim productaanbod, meer versproducten t.o.v.
andere supermarkten voor de dagelijkse en weekendaankopen. Voorbeelden zijn AH, Plus, Emté en
Jumbo.
 Goedkope service‐supermarkten (ook wel service‐discounters): supermarkten voor de dagelijkse en
weekendaankopen, met als kenmerk lage prijzen en beperkte service en een kleiner assortiment
dan de full‐service supermarkten. Voorbeelden zijn Boni, Dirk, Lidl en Nettorama.
 Harddiscount: supermarkten met een beperkt en incompleet assortiment, een zeer lage prijs,
gericht op de aanvullende aankopen (1x per één of twee weken). De enige harddiscountsupermarkt
in Nederland is Aldi.
 Buurtsupermarkten: kleinschalige supermarkten met een beperkt assortiment, gericht op service en
nabijheid. Deze hebben vooral een functie als supermarkt voor vergeten boodschappen en
versaankopen. Voorbeelden zijn Spar, Attent en CoopCompact.

Figuur 3.1 Positionering supermarktketens (GfK, zomer 20141); arcering Rho)
1)

Onderzoeksbureau GfK heeft ook eind 2014 en in de zomer van 2015 haar onderzoeksresultaten gepresenteerd.
GfK heeft er echter voor gekozen om de onderzoeksmethodiek aan te passen, waardoor de resultaten niet meer
bruikbaar zijn voor dit onderzoek.

Rho adviseurs voor leefruimte
vestiging Rotterdam

011207.20151545

8

Kenmerken Aldi

Verschil in primair, secundair of tertiair bezochte supermarkten
De verschillen tussen supermarktketens leiden tot verschillende typen winkelgedrag. Dit winkelgedrag is
het gevolg van de verschillende functies van supermarktformules voor de consument. Het volgende
onderscheid wordt gemaakt:
 De primair bezochte supermarkt (waar men het grootste deel van de dagelijkse boodschappen
doet): betreft vooral de full‐service supermarkten en de goedkope service‐supermarkten
 De secundair bezochte supermarkt (waar men vrijwel elke week aanvullend koopt, bijvoorbeeld
versartikelen en/of discountaankopen): betreft vooral de harddiscountsupermarkt Aldi en de
buurtsupermarkten.
 De tertiair bezochte supermarkten (waar men minimaal één keer per maand komt, bijvoorbeeld
voor specifieke aanbiedingen en/of bulkaankopen): kan iedere supermarktformule betreffen. Onder
meer de harddiscountsupermarkt Aldi wordt door consumenten aanvullend bezocht voor specifieke
aankopen (in bulk).
Uit onderzoek van Deloitte (Consumententrends, 2014) blijkt dat meer dan 80% van de bezoekers van
Aldi deze supermarkt secundair of tertiair bezoekt. Aldi heeft door dit bezoekgedrag een heel andere
functie dan full‐service supermarkten, zoals Albert Heijn en Jumbo, waar 40%/50% van de bezoekers
primaire klant is (figuur 3.2).

60%

primair bezocht

50%

secundair bezocht
tertiair bezocht

40%
30%
20%
10%
0%
Albert
Heijn

Jumbo

Lidl

Aldi

Figuur 3.2 Functie van enkele supermarktformules voor de consument (Deloitte, 2015; bewerking Rho)
Positionering harddiscounter Aldi binnen de supermarktstructuur
De harddiscounter Aldi heeft de volgende unieke kenmerken ten opzichte van de overige supermarkten
in Nederland:
 Aldi heeft een relatief klein assortiment in vergelijking tot andere supermarkten. Dit assortiment
bestaat uit circa 1.000 artikelen, dat in iedere Aldi‐winkel hetzelfde is. Ter vergelijking: full‐service
supermarkten hebben een assortiment van tussen de 15.000 en 30.000 afzonderlijke producten dat
niet per vestiging gelijk hoeft te zijn.
 Ook het assortiment van andere goedkope supermarkten is groter. Zo heeft Lidl een assortiment
van circa 1.500 artikelen (neemt momenteel snel in omvang toe) en heeft Nettorama een
assortiment van circa 5.000 artikelen.
 Verder is de beperkte omvang van het versassortiment van een harddiscounter opvallend. Voor
(full)service‐supermarkten zijn versartikelen namelijk een belangrijke manier om zich te
onderscheiden van de concurrent. Terwijl een harddiscounter slechts een ‘basis’‐assortiment in vers
heeft. De keuze heeft te maken met beheersbaarheid (laag houden) van de kosten. In algemene zin
ligt de focus van een harddiscounter meer op de verpakte, langer houdbare producten.
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Om het lage prijsniveau te behalen biedt een harddiscounter een lager serviceniveau dan andere
supermarkten. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in verkoop uit dozen, waardoor minder vakkenvullers
nodig zijn. Ook accepteert de consument langere wachttijden bij de kassa. Waar andere
supermarkten ook service‐elementen toevoegen (telefoonkaarten, cadeaubonnen,
toegangsbewijzen en bijvoorbeeld stomerijdiensten etc.) blijft dit bij een harddiscounter
achterwege.

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat harddiscounter Aldi een supermarkt is waar men 'ook'
heen gaat, naast een bezoek aan één of meerdere andere supermarkten. Hiermee samenhangend is de
bezoekfrequentie van de consument aan een harddiscounter lager dan aan de primair bezochte
supermarkt. Gemiddeld bezoekt de consument de primair bezochte supermarkt twee keer per week en
de secundair bezochte één keer. Primair bezochte supermarkten zijn vaak (de meest) dichtbijgelegen
supermarkt. Doorgaans bevinden de secundair en tertiair bezochte supermarkten zich op grotere
afstand, omdat deze minder frequent worden bezocht.
De complementariteit van de Aldi‐formule is bevestigd in een uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS): 201306171/1/R2. De belangrijkste overwegingen
hierbij waren als volgt:
 Aldi heeft een groter verzorgingsgebied dan andere supermarkten.
 Een goede ruimtelijke ordening van supermarkten houdt in dat inwoners van een gebied op een
aanvaardbare afstand hun boodschappen kunnen doen. Voor de discountaankopen is dat, door het
grote verzorgingsgebied, vaak een locatie die gunstig ligt ten opzichte van meerdere woonwijken.
 Het autogebruik bij Aldi is hoger dan bij andere supermarkten en daarmee ook de parkeerbehoefte.
In de CROW‐kencijfers (publicatie 317) is daarom een aparte categorie “discountsupermarkt”
opgenomen.
 Door de relatief hoge parkeerbehoefte heeft een Aldi‐locatie een relatief veel ruimte nodig.
In de volgende paragraaf wordt dieper op deze kenmerken van harddiscountsupermarkten ingegaan.
Omdat consumenten een harddiscounter aanvullend bezoeken, is het marktaandeel van
harddiscountsupermarkt Aldi relatief laag. Om toch voldoende consumenten te kunnen bereiken om
voldoende omzet te behalen is het verzorgingsgebied relatief groot. Waar een full‐service supermarkt
gemiddeld 5.000 consumenten in de omgeving nodig heeft, is de omvang van het verzorgingsgebied van
een harddiscounter circa 20.000 tot 25.000 inwoners.
De gemeente Steenbergen heeft 23.638 inwoners (CBS, 2015). De omliggende kernen Halsteren (12.535
inwoners), Lepelstraat (1.905 inwoners) en Sint‐Philipsland (2.230 inwoners) mogen, bij gebrek aan een
harddiscountvoorziening, ook deels tot het verzorgingsgebied gerekend worden van de
discountvoorziening in Steenbergen (figuur 3.3).
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Figuur 3.3 Aldi‐vestigingen in de regio Steenbergen

3.2.

Uitgangspunten ruimtebeslag

Gelet op de veranderende consumentenwensen, maar ook op basis van de inzichten ten aanzien van de
rol die een harddiscounter vervult in de beleving van de consument, is Aldi in de loop van 2012 gekomen
tot een geactualiseerd vestigingsbeleid.
Winkelruimte
Net als bij de overige supermarktketens, wensen ook de bezoekers van Aldi meer service en comfort in
de winkel. Om hieraan tegemoet te komen – en de concurrentie bij te blijven – wordt door Aldi niet
zozeer de typische harddiscountopstelling (sobere productenpresentatie) losgelaten, maar worden wel
de gangpaden breder, de schappen ruimer en het assortiment met verse en gekoelde producten
uitgebreid (figuur 3.4). Ten behoeve van kostenbeheersing wordt door Aldi wel vastgehouden aan het
kleine assortiment van circa 1.000 artikelen dat vooral wordt verkocht vanuit dozen. Dit leidt tot een
nieuwe standaardmaat voor Aldi‐winkels van circa 1.000 m² wvo. Inclusief de ondersteunende ruimten
(magazijn, kantoor, sociale en technische ruimten) is de standaardmaat circa 1.350 m² bruto
vloeroppervlak (bvo).
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Figuur 3.4 Impressie moderne Aldi‐winkel (Aldi, 2012)
Bereikbaarheid en autogebruik
Om de volgende redenen moet een harddiscountsupermarkt – meer nog dan overige supermarkten –
goed bereikbaar zijn met de auto en voldoende parkeergelegenheid bieden:
 Nabijheid is in vergelijking tot overige supermarkten een minder belangrijk criterium bij de keuze
voor een harddiscountsupermarkt, omdat consumenten deze doorgaans laagfrequent bezoeken om
er specifieke producten ‘in bulk’ aanschaffen. Dit blijkt uit de afstand die consumenten afleggen tot
de supermarkt. Gemiddeld legt een Nederlandse consument 1,8 km af naar zijn primair bezochte
supermarkt (Deloitte, 2015). De gemiddelde afstand die consumenten afleggen tot Aldi
Steenbergen is groter, gezien de klantherkomstplaatsen uit het postcode‐onderzoek
(klantherkomstonderzoek Aldi Steenbergen, Rho, 2015).
 Door de specifieke verzorgingsfunctie van een harddiscounter voor de consument is bereikbaarheid
met de auto juist van groot belang. 61% van de bezoekers van Aldi Steenbergen komt met de auto
de boodschappen doen (klantherkomstonderzoek Aldi, Rho, 2015). Bij een gemiddelde supermarkt
komt 49% van de klanten met de auto (Deloitte, 2015).
 Omdat doorgaans een grotere afstand wordt overbrugd, zal het bezoek aan een harddiscounter
doelgericht plaatsvinden: omdat het meer moeite kost om bij de supermarkt te komen, wordt beter
overdacht wat aangeschaft moet worden, een vergeten boodschap haal je minder makkelijk alsnog
in huis.
Parkeren
Omdat relatief veel consumenten een harddiscounter met de auto bezoeken, heeft een harddiscounter
een relatief grote parkeerbehoefte. Dit specifieke kenmerk van discountsupermarkten is erkend door
het CROW, daarom is in de CROW‐publicatie 317 (2012) een aparte tabel opgenomen met de
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van discountsupermarkten (figuur 3.5).
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Figuur 3.5 Parkeerkencijfers discountsupermarkt (CROW, 2012)
Voor Steenbergen wordt uitgegaan van de kencijfers voor discountsupermarkten in de bebouwde kom
in matig stedelijk gebied. Het parkeerkencijfer bedraagt 5,5 ‐ 7,5 parkeerplaatsen per 100 m² bvo. Dit
geeft een parkeerbehoefte tussen 74 tot 101 parkeerplaatsen (uitgaande van 1.350 m² bvo). Door het
hoge aandeel autobezoekers hanteert Aldi graag de bovenkant van de bandbreedte. Per parkeervak
wordt een oppervlak aangehouden van 25 m2 (inclusief manoeuvreerruimte). Daarnaast moet ruimte
worden gereserveerd voor de bevoorrading.
Benodigde oppervlakte totaal
Op basis van de in het voorgaande beschreven aspecten omvang winkel, parkeerbehoefte en
bevoorrading kan het benodigd ruimtebeslag voor een standaard Aldi worden bepaald. Dit is in
onderstaand figuur uitgewerkt (figuur 3.6).

Figuur 3.6 Opbouw ruimtegebruik Aldi‐supermarkt
Wanneer de verschillende elementen van het ruimtebeslag optellen is voor een moderne Aldi een kavel
noodzakelijk met een oppervlakte van 4.850 m² (tabel 3.1). Wanneer de route van bevoorrading zo veel
mogelijk wordt gescheiden van de personenauto's, of wanneer landschappelijke inpassing gewenst is,
kan dit oplopen tot tussen de 6.000 m² en 6.500 m².
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Tabel 3.1 Ruimtegebruik Aldi‐supermarkt

ruimtegebruik Aldi‐supermarkt
gebouw
voorruimte
parkeren
bevoorrading (minimaal)

1.300
400
2.400
750

minimale kavelgrootte

4.850

bevoorrading gewenst

1.000

landschappelijke inpassing
kavelgrootte gewenst

500
6.350

In veel centrumgebieden zijn kavels met een goede vorm en een oppervlakte van tussen de 5.000 en
7.000 m² niet beschikbaar. Er zijn dan twee mogelijkheden:
‐
het accepteren van overlast die ontstaat door een tekort aan parkeerplaatsen en/of door een te
krappe bevoorrading;
‐
accepteren dat Aldi buiten het centrumgebied ligt.
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4. De actuele regionale behoefte

4.1.

Winkelaanbod dagelijkse goederen Steenbergen

Om inzicht te hebben in de marktomstandigheden voor de boodschappensector in Steenbergen, is de
omvang van het winkelaanbod in de Steenbergen vergeleken met de te verwachten omvang op basis
van het winkelaanbod per 1.000 inwoners in woonplaatsen met 10.000 ‐ 15.000 inwoners (figuur 4.1).
Uit deze vergelijking blijkt dat het oppervlak in de dagelijkse goederensector (supermarkten,
speciaalzaken en drogisterijen) bovengemiddeld is. Het bovengemiddelde winkelaanbod is grotendeels
toe te schrijven aan de regionale verzorgingsfunctie van Steenbergen (paragraaf 4.3). Om deze positie te
behouden is een complete differentiering van het supermarktaanbod van belang. Tegelijk geeft deze
vergelijking in indicatie dat een sterke toename van het winkelaanbod in dagelijkse goederen niet hoeft,
maar de beoogde ontwikkeling van Aldi is dan ook niet gericht op invullen van een ‘tekort aan
winkelmeters’.

Figuur 4.1 De omvang van het winkelaanbod in de boodschappensector (de sector ‘dagelijkse goederen’)
afgezet tegen de te verwachten omvang op basis van het gemiddeld aanbod per 1.000 inwoners in alle
woonplaatsen binnen dezelfde inwonerscategorie in Nederland (Locatus, december 2015)

4.2.

Supermarktstructuur gemeente Steenbergen

De gemeente Steenbergen kent een winkelaanbod in de sector dagelijkse goederen met in totaal 8.905
m² wvo. Ruim 75% van dit winkelaanbod bestaat uit supermarkten. De gemeente Steenbergen telt 11
supermarkten met een totaal oppervlak van 6.741 m² wvo (tabel 4.1).
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Tabel 4.1 Opbouw winkelaanbod dagelijkse goederen gemeente Steenbergen –per kern (Locatus,
december 2015)
supermarkten
AH

totaal

Dinteloord
2.690

Aldi

790

COOP

375

Jumbo

Kruisland

Nieuw‐
Vossemeer

Steenbergen

1.090

1.600
790
375

1.750

1.750

Lidl

834

834

Spar

302

302

totaal supermarkten

6.741

1.090

375

302

4.974

overig aanbod
dagelijkse goederen

2.164

594

0

10

1.560

totaal aanbod
dagelijkse goederen

8.905

1.684

375

312

6.534

De supermarktstructuur in de gemeente Steenbergen is hiërarchisch van opzet (figuur 4.2). De kern
Steenbergen is het hoofdcentrum, voor zowel de dagelijkse‐ als niet‐dagelijkse boodschappen. De
overige kernen beschikken over een beperkt winkelaanbod met maximaal één supermarkt (Dinteloord,
Kruisland en Nieuw‐Vossemeer). Steenbergen kent 4 supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Jumbo en Lidl.
In het algemeen hebben de supermarkten in de gemeente Steenbergen een omvang die past bij hun
functie. Een uitzondering hierop vormen de beide discounters Aldi en Lidl die beiden kleiner zijn dan de
hedendaagse maat voor dit soort supermarkten. De huidige Aldi is hierbij met minder dan 800 m² wvo
het kleinste.

Figuur 4.2 Supermarktstructuur gemeente Steenbergen (Locatus, december 2015)
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4.3.

De actuele regionale behoefte

Regiofunctie Steenbergen

De supermarkten in Steenbergen in het Algemeen en de Aldi in het bijzonder hebben niet alleen een
functie voor de kern steenbergen, maar een regionale functie.
Er kan van uit worden gegaan dat de supermarkten in Steenbergen ieder geval een functie hebben voor
de gemeente Steenbergen (23.638 inwoners), maar ook voor omliggende kernen zoals Lepelstraat en
Halsteren, Sint Philipsland, Oud Vossemeer en andere kernen op het eiland Tholen en Kruisland.
Om de functie van Steenbergen in het algemeen en Aldi in het bijzonder te kunnen vaststellen is in week
50 van 2015 een klantenherkomstonderzoek uitgevoerd onder circa 1.000 klanten van Aldi in
Steenbergen (Rho, 2015). Dit geeft daarmee een betrouwbaar beeld van het bereik van Aldi in
Steenbergen en een goede indicatie voor de regiofunctie van Steenbergen in de dagelijkse goederen. De
resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3 Herkomst omzet Aldi Steenbergen
Dit onderzoek (Rho, 2015) bevestigd de regiofunctie van Steenbergen. Het blijkt dat ongeveer 50% van
de omzet in dagelijkse goederen in Steenbergen van buiten de kern Steenbergen afkomstig is. Ruim 18%
is zelfs afkomstig van buiten de gemeente Steenbergen. Uit eerder onderzoek hebben wij inzicht in de
functie en reikwijdte van de overige supermarkten in Steenbergen. Er kan van worden uitgegaan dat het
omzetaandeel van buiten de gemeente Steenbergen van Aldi vrijwel overeenkomst met omzetaandeel
van buiten de gemeente van het winkelaanbod als geheel (de toevloeiing).
Het zeer complete en relatief grote supermarktaanbod in de gemeente Steenbergen maakt dat
inwoners nauwelijks boodschappen zullen doen buiten de gemeente. Het koopstromenonderzoek West‐
Brabant dateert weliswaar uit 2005, maar er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de
koopkrachtbinding in de gemeente Steenbergen die toen 93% bedroeg sinds die tijd is afgenomen.
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Recent zijn de Jumbo en de Lidl verbouwd binnen hetzelfde oppervlakte. De Albert Heijn is vrij recent
verbouwd en beperkt uitgebreid.

4.4.

Distributieplanologische analyse

De beoogde uitbreiding van Aldi is niet zozeer gericht op het invullen van een ‘tekort’ in de gemeente
Steenbergen, maar is juist gericht op het beter bedienen – en daarmee vasthouden – van de huidige
bezoekers van de harddiscountvoorziening. Het gaat niet om een nieuwvestiging, maar om het op peil
brengen van de kwaliteit van de reeds aanwezige supermarkt qua maatvoering en auto bereikbaarheid.
Een Aldi heeft momenteel een maatvoering voor de winkel (winkelvloeroppervlak van 19,7 x 51 = 1.005
m2 wvo). De huidige Aldi in Steenbergen meet slechts 790 m2 wvo en is dus 215 m2 wvo kleiner.
De harddiscountsupermarkt vervult een specifieke rol binnen het koopgedrag van consumenten. Als
vermeld, doen consumenten bij harddiscounters vooral aanvullende (bulk)aankopen bovenop de
boodschappen die bij de reguliere supermarkten en speciaalzaken worden gekocht. Dit
consumentengedrag maakt het marktaandeel van een harddiscounter relatief laag ten opzichte van de
marktaandelen van de reguliere supermarkten in een verzorgingsgebied. Deze positie van
harddiscounters binnen de winkelstructuur maakt dat er buiten de grote steden ‘markt’ is voor één
harddiscounter op iedere 20.000 tot 25.000 inwoners.
In tabel 4.2 zijn de huidige marktomstandigheden gepresenteerd middels een distributieplanologisch
onderzoek in de dagelijkse goederensector van de gemeente Steenbergen. Hieruit blijkt dat er een
berekende ontwikkelruimte bestaat van ruim 250 m2 wvo. Feitelijk houdt dit in dat vraag en aanbod
binnen Steenbergen vrijwel overeenkomen en dat er slecht ruimte is voor het uitbreiding van reeds
aanwezige winkels met in totaal tussen de 0 en 500 m2 wvo.
Tabel 4.2 Distributieplanologische analyse
gemeente

Steenbergen

i nwonerta l pri ma i r ma rktgebi ed

23.638 CBS, 2015

toonba nkbes tedi ngen da gel i jks e goederens ector

€

bestedingspotentieel

€

koopkra chtbi ndi ng %
omzet ui t gebonden bes tedi ngen €

bron

2.593 Deta i l ha ndel .i nfo, 2015
61.290.000
93% KSO Wes t‐Bra ba nt, 2005

€

koopkra chttoevl oei i ng %

57.240.000
18% kl a ntherkoms tonderzoek Rho, 2015

omzet ui t toevl oei i ng €

€

12.990.000

winkelomzet dagelijkse goederensector gemeente Steenbergen

€

70.230.000

l a ndel i jk gemi ddel de omzet per m² i n da gel i jks e goederens ector

€

7.659 Deta i l ha ndel .i nfo, 2015

te verwa chten omva ng wi nkel a a nbod da gel i jks e goederens ector

9.170

a a nwezi ge omva ng wi nkel a a nbod da gel i jks e goederens ector

8.905 Loca tus , december 2015

ruimte voor ontwikkeling in %

3%

ruimte voor ontwikkeling in m² wvo

260

Tabel 5.3 Distributieplanologische analyse
De huidige winkel van Aldi meet 790 m2 wvo. De beoogde omvang van een moderne Aldi bedraagt 1.005
m2 wvo. Omdat het gaat om een uitbreiding is de netto toename + 215 m2 wvo. Indien Aldi verplaatst,
zal geregeld moeten worden dat in het huidige Aldi‐pand geen supermarkt terugkomt. Dit is, gelet op de
samenstelling en kwaliteit van het huidige supermarktaanbod in met name de kern Steenbergen, ook
niet waarschijnlijk.
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Geconcludeerd wordt dat de uitbreidingsruimte binnen de gemeente Steenbergen voldoende is om de
Aldi naar een moderne maat uit te breiden waardoor het harddiscount aanbod kwalitatief ook op peil
kan worden gebracht.
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5. Conclusie

Overheden die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk willen maken, moeten standaard een aantal
stappen zetten die borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe
ontwikkeling wordt gekomen. Deze stappen volgen de ladder voor duurzame verstedelijking. Hierbij
moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden (art. 3.1.6 lid 2 Bro):
1. de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte;
2. indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt nagegaan in hoeverre in die behoefte
binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting
van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en;
3. als de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio
kan plaatsvinden, wordt nagegaan in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die,
gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig
worden ontwikkeld.
De criteria die de gemeente Steenbergen hanteert voor de beoordeling van initiatieven passen binnen
de systematiek van de ladder voor duurzame verstedelijking.

5.1.

Actuele regionale behoefte

Harddiscounters, zoals Aldi, hebben een specifieke rol binnen het koopgedrag van consumenten. Bij
harddiscounters doen consumenten vooral aanvullende discountaankopen bovenop de boodschappen
die bij de reguliere supermarkten en speciaalzaken worden gekocht. Dit consumentengedrag maakt het
marktaandeel van harddiscountsupermarkten relatief laag ten opzichte van de marktaandelen van de
reguliere supermarkten in een verzorgingsgebied. Deze positie van Aldi als enige harddiscounter binnen
de winkelstructuur maakt dat er buiten de grote steden ‘markt’ is voor één harddiscounter op iedere
20.000 tot 25.000 inwoners.
De relevante regio voor de Aldi supermarkt primair bestaat uit de gemeente Steenbergen. De gemeente
(circa 23.638 inwoners). Uit uitgevoerd onderzoek blijkt dat 18% van de omzet van buiten de gemeente
komt. Het relevante marktgebied is daarmee groter dan uitsluitende de gemeente steenbergen. Binnen
dit marktgebied is het gewenst dat er een Aldi supermarkt is gevestigd voor de compleetheid van het
supermarktaanbod en daarmee de kwalitatieve voorzieningenstructuur voor de inwoners van het
gebied.
Uit de uitgevoerde distributieplanologische analyse blijkt dat vraag en aanbod in de gemeente
Steenbergen vrijwel overeenkomen. Er is een berekende regionale behoefte is van tussen de 0 en 500
m² wvo. Anders gezegd: er is sprake van een kwantitatieve behoefte voor een beperkte uitbreiding van
het bestaande winkelaanbod, gericht op het oplossen van problemen binnen het aanwezige
winkelaanbod..
In kwalitatieve zin voldoet de huidige vestigingslocatie van Aldi niet meer aan de behoefte van de
huidige consument en van Aldi. Het functioneren van deze harddiscounter staat dan ook onder druk,
waarmee de kans reëel is dat de harddiscountvoorziening voor de kern / de gemeente verloren gaat.
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Om te voorkomen dat consumenten uit de gemeente Steenbergen de eigen harddiscounter niet meer
bezoeken en naar alternatieven in de buurgemeenten gaan, wordt gezocht naar een alternatieve
vestigingslocatie die voldoet aan de eisen (van de consumenten en van Aldi). Het behoud van de
discountvoorziening voor de regio Steenbergen draagt bij aan het woon‐ en leefklimaat in dit gebied.
Het bieden van passende ruimte aan ondernemers om te groeien is positief voor het
ondernemersklimaat.

5.2.

Locatiekeuze en ontsluiting

Met inachtneming van het detailhandelsbeleid uit hoofdstuk 2 zou een locatiestudie en –afweging
uitgewerkt kunnen worden om de beoogde ontwikkeling van Aldi te faciliteren in Steenbergen. Met de
locatieafweging kan de beoogde uitbreiding van Aldi getoetst worden aan treden 2 en 3 van de ladder
voor duurzame verstedelijking.

5.3.

Te verwachten effecten bij uitbreiding Aldi

In algemene zin is de behoefte voor een beperkte uitbreiding voldoende aangetoond in dit onderzoek.
Van de beperkte uitbreiding van het aantal winkelmeters in de dagelijkse goederen is dus geen effect te
verwachten. De te beoordelen effecten betreffen derhalve de effecten van een uitbreiding.
Verwacht wordt dat de marktomstandigheden niet substantieel wijzigen als gevolg van de beoogde
uitbreiding van de harddiscounter. Hier wordt aan toegevoegd dat ondernemers altijd rekening moeten
houden met ontwikkelingen en innovaties van concurrenten in welke vorm dan ook, want deze kunnen
altijd effect hebben op de omzetmogelijkheden van een winkel. De beoogde detailhandelsontwikkeling
heeft daarom in beginsel geen onaanvaardbare gevolgen voor het ondernemersklimaat in de gemeente
Steenbergen. Een dergelijke beperkte ontwikkeling heeft hoe dan ook geen substantieel effect op het
ondernemersklimaat.
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