GDV en PDV locaties in WERV + B
Meerdere partijen hebben ons benaderd om mee te denken over grootschalige detailhandels
voorzieningen (GDV) en perifere detailhandels voorzieningen (PDV.)
Graag doen we dat.
We willen als Stichting Ondernemersfonds Wageningen( SOW )jullie enkele suggesties,
opmerkingen en kantekeningen meegeven in jullie overwegingen.
Er is een overleg gestart tussen de WERV + B gemeenten over GDV en PDV locaties .
Een tijdje terug is er een bijeenkomst geweest in Rhenen over dit onderwerp.
Van de 5 gemeenten waren daar een aantal partijen aanwezig waaronder ook de afdeling
economie van de gemeente Wageningen, het WOC en SOW.
De conclusie van die bijeenkomst was dat WERV + B de binnensteden als belangrijkste
winkelgebieden zien.
Waarom samenwerking in GDV en PDV ?
Om dat te begrijpen moeten we eerst weten wat GDV en PDV locaties zijn.
Wij hebben er veel over gelezen en een aantal van ons hebben er ook het ontstaan van
meegemaakt en hebben ook die locaties weer zien veranderen.
Sommige lopen goed en andere gaan ter ziele of worden van alles een beetje.
PDV : Perifere detailhandels voorzieningen. A B C auto's boten , caravans enz…
Ontstaan toen er alleen nog boten verkocht werden langs het water en caravans bij een
camping en landbouwmachines bij een boerderij in het buitengebied.
Toen die bedrijven gingen groeien paste het niet meer in en op die locaties (soms tussen
woningen in)
Er is toen bedacht om dat soort winkels met grootschalige producten te concentreren op
een daarvoor te bestemmen gebied(een soort industrieterrein buiten of aan de rand van de
stad) en daar grootschalige detailwinkels te maken natuurlijk ook toegankelijk voor
particulieren.
Daarna kon je wachten op een vervolg en dat kwam er in de vorm van meubelboulevards (de
eerste was in beverwijk eind jaren 60).
Inmiddels zijn er overal concentraties van dit soort winkels te vinden.
Beverwijk ondervindt op dit moment de wet van remmende voorsprong !
De meubelboulevard kan niet meer concurreren met nieuw ontwikkelde meubelboulevards
daardoor staan er gebouwen leeg die nu gevuld worden met zaken die uit die binnenstad
wegtrekken. Daardoor is de meubelboulevard een allegaartje en de binnenstad trekt leeg
van alles niets meer door verkeerde keuzes)
GDV : grootschalige detailhandels voorzieningen.
GDV heeft niets te maken met de grootte van een product dat er verkocht wordt maar heeft
te maken met de grootte van het winkeloppervlak (meer dan 1500 m2).
Dat wil zeggen dat er een gebied bestemd wordt in het buitengebied (liefst direct onderaan
de afrit van een autobaan) waar alle soorten detailhandel zich mogen vestigen.
Soms wordt er een soort nieuwe openlucht binnenstad gebouwd in een weiland met een
mega (gratis) parkeerplaats. Vb. Bataviastad bij lelystad
Maar soms wordt er ook een enorm gebouw neergezet waarin vaak 1 mega hypermarkt in
komt met er omheen allemaal winkeltjes van d.i.v. afmetingen met een compleet aanbod van

producten en detailondersteunende horecabedrijven.(een complete soort van overdekte
binnenstad) en een inpandige parkeergarage (v.b. centro O bij oberhausen)
Dit soort gebieden concurreren regionaal .

De visie op dit soort ontwikkelingen verandert snel.
Een van de oorzaken van snelle veranderingen zijn de webshops.
Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat er o.a. in Nederland een overaanbod in m2 winkels
is op dit moment.(te veel gebouwd terwijl er een nieuwe koopstroom is via internet)
In Wageningen hebben we door (meer geluk dan wijsheid) hier nog minder last van omdat
we domweg de ruimte niet hadden om meer winkels te bouwen.
En daarom moeten we er juist nu heel zorgvuldig naar kijken of meer winkels nodig zijn.
Omdat PDV en GDV locaties dus regionaal functioneren is het goed om er ook in
regionaal verband over te praten.
Tot zover een stukje historie over PDV en GDV locaties..

Nu Wageningen :
Wat wij over willen brengen is een gevoel dat de meeste (detail )ondernemers hebben bij dit
onderwerp.
Goed onderzoek moet gedaan worden en wijze besluiten moeten worden genomen.
Wat wij hiermee willen zeggen is dat wij er zo naar kijken maar dat ook andere aspecten
meegenomen moeten worden alvorens een goed besluit te kunnen nemen.

WERV+ B gemeenten hebben goede voorzieningen op winkelgebied (de binnensteden).
Elk Dorp of stadje heeft daarin zijn eigen functie in de regio.
Ook bij alle dorpen en steden zijn er een soort van P.D.V. en G.D.V. locaties ontwikkeld in
het verleden.
Die hebben deels een lokale ,deels een kleine regionale functie
NU GDV:
Allereerst zou je je af moeten vragen of deze regio zou kunnen concurreren met de andere
regio's (IKEA,MAKRO en BETERBED in Duiven b.v.)
In het geval dat er in deze regio een GDV locatie zou worden ontwikkelt gaan de omzetten in
de binnensteden naar beneden .
Tel dat op bij de marges die onder druk staan door handel via internet dan kun je je indenken
wat er kan gebeuren.
Wij denken dat het zal leiden tot afname van winkels in de binnensteden.
Het winkelen zal zich deels verplaatsen naar een GDV locatie (makkelijk bereikbaar en gratis
parkeren)
Door het voortschrijdend inzicht in deze ontwikkelingen was de gedachte tijdens de
bijeenkomst in Rhenen dat nieuwe winkelvoorzieningen wel mogelijk moesten zijn ingeval
het een meerwaarde voor de binnenstad zou zijn .
Ook een andere manier van ontwikkelen werd geopperd en dat is :

Geen winkels bouwen op de gok of voor leegstand maar vooraf weten voor wie en waarvoor
de winkel gebouwd wordt en is het een aanvulling op het aanbod , heeft het bestaansrecht?.
Met bestaansrecht bedoelen we : als we op die plek een winkel neerzetten is dat dan ook
goed in te vullen voor de lange termijn? Of staat die winkel leeg als de exploitant er mee
stopt!

Als we na onderzoek eruit zijn dat er echt nog m2 winkeloppervlak nodig zijn in Wageningen
dan zijn er 2 locaties die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen om grotere winkels
neer te zetten. (wij zelf vinden eigenlijk dat er maar 1 locatie is) we denken ook dat in
wageningen PDV en GDV niet kan en niet hoeft.
Compotex aan de Costerweg (in dat geval creëren we een groot probleem want dat wordt
runshoppen auto gratis parkeren ,volgooien en wegwezen) een directe concurrent voor de
binnenstad. (altijd branchvervaging)
De tweede mogelijkheid is het plantsoen en de Gerdesstraat. (daar lossen we misschien een
paar problemen op en voorkomen we een groot probleem) .
Als bezoekers geparkeerd staan in het plantsoen of de gerdesstraat besluiten zij makkelijk
om ook nog even de binnenstad in te gaan (goed voorbeeld Mediamarkt Ede)
Als uit onderzoek blijkt dat Gerdesstraat /Plantsoen bestemd kunnen worden voor
verplaatsing /uitbreiding winkels en je het eens bent hoe het er over 20 jaar uit moet zien,
dan kun je er gerust jaren over doen om het compleet te maken.
Iedere eigenaar met eigendom in dat gebied kan samen met gemeente en andere
belanghebbende partijen aan de hand van dat toekomstbeeld individueel goede dingen
ontwikkelen voor de stad.
Daarbij kunnen we het parkeren , het doortrekken van de gracht en de uitstraling van de
binnenstad (nu een achterkant uitstraling) integreren.
De stichting Ondernemersfonds Wageningen gaat ervoor als er nog behoefte aan meer
winkels zou zijn , dat dan te ontwikkelen aan het plantsoen en de gerdesstraat.
Ook wil de stichting dan graag actief meedenken in die ontwikkeling .
Internetwinkels (webshops) (lees e uit het concept raadsbesluit)
Op dit moment vestigen zich ook bedrijven met opslagloodsen en een webshop op
bedrijventerreinen.
Zij geven aan alleen een kleine afhaalfunctie nodig te hebben
Dit soort bedrijven zijn verkapte winkels (gewone detailhandelsbedrijven) met een website
als etalage.
Als wij (in wat voor beperkte vorm dan ook) dit toestaan dan ontstaan er winkels op het
bedrijventerrein.
Ook als er een beperkte afhaalruimte bestemd wordt kan en zal men daar creatief mee
omgaan.
Wij zeggen hiermee niet of dat wel of niet toegestaan moet worden.
Wij geven alleen aan wat er de gevolgen van kunnen zijn en vinden dat daar goed over
nagedacht moet worden.
Concept raadsbesluit
a. Binnen de regionale structuur zijn de centrumgebieden de belangrijkste winkelgebieden.
b. Er wordt (op brancheniveau) onderscheid gemaakt tussen PDV en GDV.
c. Binnen de grootschalige winkelvoorzieningen wordt een onderscheid gemaakt naar type
detailhandel en locatie, waarbij een driedeling wordt aangehouden, nl 1) dagelijkse
voorzieningen (grote wijkcentra, centrumgebieden), 2) perifere detailhandelsvoorzieningen
(PDV) en 3) grootschalige detailhandelsvestigingen.
d. Er wordt een maximum van 15% van het winkelvloeroppervlak gesteld aan branchevreemd

assortiment op perifere locaties met een maximum van 150 m².
e. Voor internetbedrijven wordt (onder bepaalde voorwaarden) alleen een afhaalfunctie
gehanteerd.
f. Verkoop aan particulieren door bedrijven is onder strikte voorwaarden toegestaan.
g. De regio neemt een regisseursrol aan en kiest zo voor een gemiddelde beleidssturing. Deze
regisseursrol garandeert de beleidsvrijheid van de gemeente, borgt kwaliteit en bewaakt de
ruimtelijke-economische hoofddoelstelling.
h. Grote projecten en ontwikkelingen worden op regionaal niveau afgestemd via het
portefeuillehoudersoverleg.

De punten a , b, en c kloppen wel aardig (branchering altijd nog wel vaag op GDV en PDV)
d)
niet te handhaven en zal altijd creatief mee om gegaan worden.
e)
gevaar reeds genoemd wordt een verkapte winkel met een site als etalage (niet te
handhaven)
f )
verkapte winkel (idem als internetwinkel op bedrijventerrein)
g en h) als dat inhoudt dat we regionaal de zaken willen regelen met als uitgangspunt dat
voor detailverkoop de binnensteden bestemd zijn is dat ok.

Tot slot:
De onderlinge afspraken tussen gemeenten die gemaakt kunnen worden zijn wel
vrijblijvend en ook zijn er altijd uitzonderingen te bedenken maar toch is het
noodzakelijk om dit regionaal aan te pakken.

Als bedreigingen goed in kaart gebracht zijn kunnen we dat omzetten in kansen en moet het
goed komen met Wageningen en de regio.
Gedegen onderzoek en advies door een ter zake deskundig bureau samen met gebruik van
gezond verstand en de lokale kennis zal moeten leiden tot een goed besluit .
Ruud van Doorn en Tom Kool namens het bestuur van de stichting ondernemersfonds
Wageningen.

