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Inleiding  
De directie van het Aannemersbedrijf Huysmans B.V. te Dinteloord bestudeert momenteel de casus 
‘haalbaarheid vestiging discountsupermarkt in Dinteloord’. Op dit moment is er nog geen concrete winkelplek 
in Dinteloord voor deze discountsupermarkt ‘in beeld’. Deze distributieve verkenning zal als onderlegger 
gaan fungeren in het nog te voeren overleg met de gemeente Steenbergen. Ter bepaling van de gedachten 
wordt in deze rapportage uitgegaan van een discountsupermarkt

1
 van ca. 1.200 w.v.o.

2
. 

 

Achtergrond  
Deze rapportage kan beschouwd worden als een distributieve verkenning van de haalbaarheid van een 
vestiging van een discountsupermarkt in Dinteloord. 
De rapportage bestaat uit een zevental onderdelen: 
1. het signalement van de discountsupermarkt; 
2. beschrijving relevant supermarktaanbod; 
3. het demografisch signalement van het primaire verzorgingsgebied; 
4. het belang van voldoende voorzieningen in het dorp; 
5. de distributieve verantwoording; 
6. de betekenis van de komst van een discounter naar Dinteloord;  
7. eindconclusie. 
 

Het signalement van een discountsupermarkt 
De discountsupermarkten ALDI en Lidl vervullen in het Nederlandse supermarktlandschap een specifieke 
complementaire verzorgende functie (de discountfunctie). Dit zijn het type supermarkten voor het doen van de 
aanvullende boodschappen, vrijwel uitsluitend gericht op de prijs. Het ‘ALDI- en Lidl-assortiment’ bestaat 
uitsluitend uit zeer goed verkopende producten, voor het overgrote deel uit artikelen onder eigen merk. De 
‘gemiddelde discountsupermarkt’ vervult zowel een lokale als een bovenlokale verzorgende functie. De 
reikwijdte van een gemiddelde discountsupermarkt is aanzienlijk groter dan die van een gemiddelde ‘full-
service’ supermarkt. Daardoor vervult de gemiddelde discountsupermarkt een belangrijke trekkersfunctie voor 
de plaatselijke winkels. Ter illustratie worden in de navolgende figuur de signalementen van een 
discountsupermarkt en een ‘full-service’ supermarkt weergegeven.  

 

Figuur 1. Dinteloord * 2017 
                Distributieve verkenning discountsupermarkt 
                Signalementen discountsupermarkt en full-service supermarkt 
 Moderne discountsupermarkt Moderne standaard full-service supermarkt 

Winkeloppervlakte Ca. 1.200 m² w.v.o. Ca. 1.500 tot 1.800 m² w.v.o. 

Type supermarkt Discountsupermarkt Full-service supermarkt 

Verzorgende functie Lokale en bovenlokale functie Grotendeels dorpsverzorgende functie 

Assortiment Ca. 1.000 à 1.800 artikelen Ca. 12.000 à 15.000 artikelen 

Functie winkel ‘Aanvullende boodschappenwinkel’  ‘Dagelijkse boodschappen’- & ‘weekendwinkel’ 

Bezoekfrequentie Gemiddeld ca. 1 à 2 x per week Gemiddeld ca. 2 tot 3 x per week 

Aantal bezoekers per week Gemiddeld tot ca. 6.000 bezoekers Gemiddeld ca. 10.000 bezoekers 

Reikwijdte  Dorp + wijde regio Dorp + directe omgeving 

Binding primair verz.gebied   Ca. 15% (primair verzorgingsgebied) Tot ca. 65% (primair verzorgingsgebied) 

Gemiddelde toevloeiing Ca. 60% (omliggende verzorgingsgebieden) Tot ca. 15% (omliggende verzorgingsgebieden) 

 

Beschrijving van het supermarktaanbod  
Nederland beschikt over een fijnmazig supermarktnetwerk. De gemiddelde afstand in Nederland tussen de 
woning en de supermarkt bedraagt 0,9 km. Voor de gemeente Steenbergen bedraagt de gemiddelde afstand 
tussen de woning en de supermarkt 1,0 km. Voor het dorp Dinteloord is dat 0,6 km. en voor het buitengebied 
rond Dinteloord bedraagt de gemiddelde afstand tussen de woning en de supermarkt 2,9 à 5,1 km. 
Binnen een straal van 5 km. rond Dinteloord is thans één supermarkt gevestigd, de Albert Heijn in Dinteloord 
met een oppervlakte van ca. 1.045 m² w.v.o. De overige supermarkten zijn op verdere afstand gelegen in 
Stampersgat (vanaf ca. 6,0 km.), Steenbergen (vanaf ca. 7,3 km.) en Fijnaart (vanaf ca. 7,6 km.). 

 

Figuur 2. Dinteloord * 2017 
                Distributieve verkenning discountsupermarkt 
                 Inventarisatie supermarktaanbod in Dinteloord 
Formule 
Albert Heijn 

Adres 
Westvoorstraat  

Omvang 
ca. 1.045 m² w.v.o. 

 

                                                 
1
 referentie discountsupermarkt: ALDI of Lidl 

2 w.v.o.: winkelvloeroppervlakte - de voor het publiek zichtbare en toegankelijke winkelruimte 
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Duidelijk is dat voor het bezoeken van andere supermarkten de inwoner van Dinteloord grotere afstanden 
moet overbruggen. Dit geldt ook voor het bezoeken van een discountsupermarkt, dan zal de bewoner van 
Dinteloord minimaal 7 km. moeten overbruggen

3
. 

 

Supermarktontwikkelingen 
De gemeente Steenbergen kon, ten tijde van de uitvoering van deze distributieve toets, geen informatie over 
supermarktontwikkelingen in en direct rond het primaire verzorgingsgebied aanleveren.  
 

Het demografisch signalement 
Bevolkingsomvang 
Het dorp Dinteloord ligt in de provincie Noord-Brabant en telde op 1 januari 2016 ca. 5.605 inwoners

4
. 

Dinteloord is onderdeel van de gemeente Steenbergen (ca. 23.477 inwoners) en is daarbinnen de op één na 
grootste woonkern. In totaal kent de gemeente Steenbergen vijf kernen. In de kern van Dinteloord wonen ca. 
5.105 inwoners, de overige inwoners wonen in het buitengebied (ca. 500 personen

5
). Voor deze DPO-toets 

wordt uitgegaan van het dorp Dinteloord en het omliggende buitengebied als primair verzorgingsgebied.   
 

Bevolkingssamenstelling  
Het dorp Dinteloord kent een ten opzichte van het landelijk gemiddelde iets oudere bevolkingssamenstelling. 
Er is sprake van iets grotere huishoudens. Er zijn weinig eenpersoonshuishoudens en naar verhouding veel 
huishoudens zonder kinderen. De groep niet-westerse allochtonen is relatief (sterk) ondervertegenwoordigd. 
 

Gemiddeld inkomen 
Het gemiddeld inkomen in geheel Nederland bedraagt € 23.400,-. Voor de gemeente Steenbergen is dit  
€ 23.200,-, voor Dinteloord bedraagt het gemiddeld inkomen € 22.500,-. Het gemiddeld inkomen per inwoner 
in het dorp Dinteloord ligt daarmee ca. 3,8% onder het landelijk gemiddelde. 

 

Figuur 3. Dinteloord * 2017 
                Distributieve verkenning discountsupermarkt 
                 Gemiddelde inkomen per inwoner (CBS – 2015) 
Woonplek Gemiddeld inkomen per inwoner 

Nederland € 23.400,- 

Gemeente Steenbergen € 23.200,- 

Dinteloord Kern € 22.500,- 

 

Woningbouwprogramma en bevolkingsprognose 
Het bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord, vastgesteld in september 2011, voorziet in de bouw van 59 
woningen. Ook wordt gesproken over een tweede fase die nog planologisch moet worden vastgelegd. Het is 
niet duidelijk hoeveel woningen inmiddels gerealiseerd zijn en hoeveel er nog op het programma staan. Ook 
op basis van de Woonvisie van maart 2015 is het niet mogelijk vast te stellen wat de actuele stand van zaken 
is betreffende de woningbouwplannen. Op de website www.samenbouwenindinteloord.nl staat dat er nog 5 
kavels beschikbaar zijn in Dinteloord. Op dit moment is bij de gemeente Steenbergen het bestemmingsplan 
kom Dinteloord in procedure. Volgens de toelichting is dit plan conserverend van aard en biedt het geen 
mogelijkheden tot nieuwbouw. In de toelichting van dat plan wordt ook gesproken over harde plannen van in 
totaal 107 woningen in Dinteloord, waarvan een deel is gepland en een deel inmiddels is uitgevoerd. De 
Primos voorspellingen voor de gehele gemeente Steenbergen gaan ten opzichte van 2015 uit van een min of 
meer stationair blijvende bevolkingsomvang, hetgeen voor geheel Steenbergen in 2020 resulteert in een 
bevolkingsomvang van ca. 23.631 inwoners. 
 

Het belang van voldoende voorzieningen in het dorp 
Voldoende commerciële voorzieningen bevorderen de leefbaarheid in de dorpen. In het 
Dorpsontwikkelingsplan van Dinteloord

6
 staat dat de bewoners trots zijn op het voorzieningenniveau, hoewel 

het aantal commerciële voorzieningen is afgenomen en er zorgen bestaan over het voortbestaan van de 
huidige voorzieningen. Het Dorpsontwikkelingsplan voor Dinteloord zet dan ook in op het behoud van de 
commerciële voorzieningen. Het dorp Dinteloord beschikt thans over één supermarkt, de Albert Heijn-
supermarkt. Vestiging van een discountsupermarkt in Dinteloord is geen doublure in het plaatselijke 
supermarktaanbod. Met de komst van een discountsupermarkt zal het winkelaanbod in Dinteloord verbreedt 
kunnen worden en met name meer klanten vanuit de omliggende regio naar Dinteloord kunnen trekken. 

                                                 
3
 ten westen van Dinteloord (in het gebied tussen Dinteloord en Nieuw-Vossemeer - ca. 17 km.) is slechts één discountsupermarkt 
gevestigd (in Steenbergen op ca. 8 km afstand van Dinteloord), ten noorden van Dinteloord (in het gebied tussen Dinteloord en 
Willemstad - ca. 10 km.) is alleen in Fijnaart (op ca. 7 km. van Dinteloord) een discounter gevestigd en aan de oostzijde van 
Dinteloord is de dichtstbijzijnde discounter gevestigd in Zevenbergen (op ca. 20 km.) 

4
 bron: CBS  2016 

5
 Boompjesdijk en verspreide huizen in het oosten en in het westen  

6
 bron: Dorpsontwikkelingsplan Dinteloord (BRO - april 2007) 
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Binnen de gemeentelijke visie
7
 worden de dorpen Steenbergen en Dinteloord beschouwd als verzorgende 

centra binnen de regionale detailhandelsstructuur. 
 

De distributieve verantwoording 
Inleiding 
Na de beknopte beschrijving van het supermarktaanbod in Dinteloord e.o. en het demografisch signalement 
van Dinteloord, wordt nu de huidige en toekomstige distributieve situatie in de supermarktsector in Dinteloord 
geschetst. Om de marktpositie van de overige winkels in de dagelijkse sector

8
 in Dinteloord veilig te stellen, is 

(voor de becijfering van de distributieve effecten) gekozen voor een distributieve analyse van uitsluitend de 
supermarktsector. Door deze verbijzondering worden de posities van de speciaalwinkels veiliggesteld. 
 

De marktpositie van de supermarktsector in Dinteloord (cijfers op jaarbasis en excl. b.t.w.) 
De distributieve berekeningen uit deze rapportage van Adviesburo Kardol zijn mede gebaseerd op het inzicht 
in het huidig functioneren van de enige aanwezige supermarkt in Dinteloord

9
. De plaatselijke AH heeft een 

oppervlakte van ca. 1.045 m² w.v.o. Op basis van de omzetraming van deze plaatselijke supermarkt wordt 
aangenomen dat de koopkrachtbinding in het primaire verzorgingsgebied van deze supermarkt in Dinteloord 
ca. 57% bedraagt en de koopkrachttoevloeiing kan worden gefixeerd op ca. 6%. 
 

Het huidig functioneren van de Dinteloordse supermarktsector
10

 
De omzetclaim (2016) van de Dinteloordse supermarktsector wordt geraamd op ca. € 6,9 mln. op jaarbasis 
(excl. b.t.w.). Op dit moment bestaat de aanbodzijde in de supermarktsector in Dinteloord uit ca. 1.045 m² 
w.v.o. Dit wil zeggen dat de gemiddelde vloerproductiviteit in de supermarktsector in Dinteloord zich bevindt 
rond ca. € 6.603,- p/m². Dit ligt ca 21% onder het landelijke cijfer voor de vloerproductiviteit van € 8.381,- p/m².  
Dit lage vloerproductiviteitscijfer is grotendeels te herleiden tot de beperkte lokale binding in de 
supermarktsector, een belangrijk deel van de dagelijkse boodschappen wordt elders buiten het dorp gedaan. 
 

Opmerkingen naar aanleiding van de huidige marksituatie 
Een belangrijk effect van de distributieve disbalans in de supermarktsector in Dinteloord is het ‘uitwijkgedrag 
naar elders’ van de consument bij het boodschappen doen. Blijkbaar neemt een deel van de Dinteloordse 
consument het voor lief om de dagelijkse boodschappen op grotere afstand te doen, minimaal over een 
afstand van 7 km. Dit uitwijkgedrag heeft een extra negatief effect, er vinden in Dinteloord minder 
combinatieaankopen (supermarkt en bij overige winkels) plaats, hetgeen een dempende werking heeft op het 
functioneren van het merendeel van de Dinteloordse winkels. 

 

Marktruimte supermarktsector Dinteloord in 2022 
Voor de becijfering van de marktruimte voor de supermarktsector in Dinteloord zijn het huidige bestedingscijfer 
en vloerproductiviteitscijfer tot 2022 constant gehouden. Daarbij is, op basis van de gemeentelijke 
groeiverwachting, rekening gehouden met een stationaire bevolkingssituatie in Dinteloord. Voor 2022 is 
uitgegaan van de toevoeging van een discountsupermarkt van ca. 1.200 m

2
 w.v.o. in Dinteloord. 

 

Supermarktsector Dinteloord in 2022
11

 

Inwonertal Dinteloord 2022    ca. 5.605 
Bestedingen per inwoner

12
    € 2.028,-

13
   

Bestedingspotentieel    ca. € 11,4 mln.  
Lokale koopkrachtbinding

14
     ca. 86 à 88%   

Gebonden lokale bestedingen   ca. € 9,8 mln. à  ca. € 10,0 mln.  
Koopkrachttoevloeiing (als aandeel van de omzet) ca. 20%  à ca. 29% 
Totale omzetmogelijkheden     ca. € 12,3 mln.  à ca. € 14,1 mln. 
Landelijke normvloerproductiviteit

15
   € 8.381,- per m²  

Huidige vloerproductiviteit op ca. 1.045 m²  ca. € 6.603,- 
Bandbreedte vloerproductiviteit bij discounter   ca. € 5.500,- à ca. € 6.300,- (op totaal 2.245 m²) 
 

                                                 
7 bron: Economische visie 2020 Steenbergen, Samen doorbouwen op het economisch fundament (gemeente Steenbergen – 2015) 
8
 tot de speciaalwinkels in de dagelijkse sector behoren: slagerij, bakkerij, groentezaak, vishandel, kaaszaak, chocolaterie, tabakszaak  

   en drogisterij 
9
 bron: databestand Adviesburo Kardol en gebaseerd op ter plaatse uitgevoerde inschattingen van de omzet van de supermarkten (2017) 

10
 exclusief gemiddeld 8,3% b.t.w. 

11
 cijfers afgerond, op jaarbasis en exclusief b.t.w. 

12
 de landelijk gemiddelde netto supermarktomzet per hoofd bedraagt € 2.022,- exclusief b.t.w. - (bron: Omzetkengetallen 2015,  

    www.detailhandels.info, 2016) 
13

 het gemiddeld besteedbaar inkomen van de gemeente Steenbergen ligt met € 15.300,- ca. 1,3% boven het landelijk gemiddelde van  
    € 15.100,- (CBS-cijfers 2012). De inkomenselasticiteit voor de dagelijkse sector is 0,25% (voor de gemeente Steenbergen is dit een  
    bijstelling van 0,3%). Er vindt een aanpassing in positieve zin plaats  
14

 afhankelijk van het type discountsupermarkt 
15

 bron: Omzetkengetallen 2015, www.detailhandels.info, 2016 (exclusief b.t.w.) 
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Toelichting 
De distributieve situatie in de supermarktsector in Dinteloord zal zich, met de komst van een discounter, iets 
gaan wijzigen. De binding met de consumenten in het primaire verzorgingsgebied zal met de komst van de 
discounter toenemen (bandbreedte ca. € 3,3 mln. à ca. € 3,5 mln. - exclusief b.t.w. op jaarbasis). Door de 
grotere reikwijdte van de discountsupermarkt neemt het totale omzetvolume van buiten het primaire 
verzorgingsgebied aanzienlijk toe van thans gemiddeld ca. € 0,4 mln. tot een bandbreedte van ca. € 2,5 mln. à 
ca. € 4,1 mln. (afhankelijk van de te kiezen discountformule). Het overgrote deel van het extra omzetvolume 
ontstaat door ‘nieuwe bestedingen’ bij het winkelaanbod in Dinteloord (zowel uit het primaire 
verzorgingsgebied als daarbuiten). 
 

De betekenis van de komst van een discounter naar Dinteloord  
Het winkelareaal in Dinteloord kan profiteren van de komst van een discountsupermarkt naar dit dorp. Zoals al 
eerder opgemerkt, is dit naar alle waarschijnlijkheid voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat een 
groot deel van de Dinteloordse consumenten thans hun dagelijkse boodschappen buiten het dorp doen. 
Verwacht wordt dat met de komst van een discountsupermarkt in Dinteloord méér dorpsbestedingen in het 
dorp zullen blijven, hetgeen zal leiden tot méér combinatieaankopen bij zowel de plaatselijke supermarkt

16
 als 

ook bij de overige winkels in Dinteloord. Daarbij zal, vanwege de grotere (bovenlokale) reikwijdte van de 
discountsector, de toestroom van klanten van buiten Dinteloord naar dit dorp aanzienlijk toe gaan nemen. 
 

Eindconclusie   
De komst van een discountsupermarkt naar Dinteloord zal meerdere ‘winnaars’ gaan opleveren. De 
plaatselijke bevolking verkrijgt een breder winkelaanbod en het merendeel van de plaatselijke winkeliers ziet 
dat met de komst van een discounter in het dorp er nieuwe omzetkansen zullen komen. Wel dient duidelijk te 
zijn dat de huidige aanwezige distributieve disbalans in de supermarktsector met de toevoeging van een 
discounter blijft bestaan: de aanbodzijde in Dinteloord overstijgt de vraagzijde. Er zal echter geen sprake zijn 
van een distributieve ontwrichting bij de toevoeging van een discountsupermarkt in Dinteloord.  

 

Hengelo (Gld.), 31 mei 2017 
ADVIESBURO KARDOL 
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16

 de toe te voegen discountsupermarkt zal een assortiment hebben van ca. 1.000 à 1.800 artikelen, de plaatselijke AH beschikt over ca. 
    12.000 artikelen  


