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portefeuillehouder : Axel Boomgaars 
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Samenvatting 
Gemeenten in Noord-Holland zijn volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening verplicht 

om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De detailhandelsvisie voor 

Ouderkerk aan de Amstel ligt nu voor. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met 

de BIZ en de OVOA. Het centrum wordt gezien als een ‘boodschappen+’ gebied. Het 

Sluisplein is een boodschappengebied voor de dagelijkse boodschappen. De marktruimte is 

onderzocht. Er is marktruimte voor de uitbreiding van beide supermarkten en voor extra 

detailhandel.  De detailhandelsstructuurvisie zal dienen als input voor het centrumplan en 

voor de beoordeling van de uitbreidingsvraag op het Sluisplein.  
 

Wat is de juridische grondslag? 
Gemeenten in Noord-Holland zijn volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

verplicht om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De detailhandelsvisie 

voor Ouderkerk aan de Amstel ligt nu voor. Voor Duivendrecht wordt samen met 

Amsterdam gewerkt aan een visie op voorzieningen in de gehele Zuid-Oostlob met alle 

ontwikkelingen die daar plaats vinden zoals De Nieuwe Kern en de transformatie van 

Amstel Business Park Zuid.  

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
De huidige balans tussen speciaalzaken en supermarkten, tussen centrum en Sluisplein is 

organisch tot stand gekomen in Ouderkerk aan de Amstel. Ontwikkelingen en trends in 

de sector en mogelijke ontwikkelingen hebben invloed op deze balans.  

Afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan naar de economische functies, 

consumenten, koopstromen en food retail in Ouderkerk aan de Amstel. In de 

voorliggende visie worden de beschikbare gegevens gecombineerd.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
De gemeente wil een visie vormen op detailhandel in Ouderkerk aan de Amstel om zo bij 

ontwikkelingen te komen tot een goede ruimtelijk ordening en een juiste en gefundeerde 

afweging van alle belangen. Voorheen werden afwegingen op het gebied van detailhandel 

minder gestructureerd aangepakt. Door de zorgvuldige aanpak met vele onderzoeken en 

de samenwerking met de ondernemers is een gedegen visie opgesteld. Eerde gedachten 

over de detailhandel in Ouderkerk worden ondersteund door dit rapport. 

 

Wat gaan we doen? 
Voor de toekomst zet de gemeente Ouder-Amstel in op een evenwichtige 

detailhandelsstructuur met twee complementaire winkelgebieden. De huidige compacte 

winkelstructuur biedt hiervoor goede aanknopingspunten, waarbij initiatieven bij 

voorkeur in het centrumgebied worden gefaciliteerd. De gemeente neemt dan ook vooral 

een faciliterende rol in.  

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld bijgevoegde Detailhandelsstructuurvisie Ouderkerk 

aan de Amstel vast te stellen.  

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
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Het behouden van twee goed functionerende winkelgebieden in Ouderkerk aan de 

Amstel, met beide hun eigen rol in de detailhandelsstructuur.  

 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Centrum 

In het verlengde van het provinciale – en regionale detailhandelsbeleid wordt ingezet op 

de versterking van het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel als ‘boodschappen 

plus’ centrum. De gemeentelijke ambities, geformuleerd door het college in aanloop naar 

het centrumplan op 17 juli 2018, sluiten aan op de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

centrum als ‘boodschappen plus’ winkelgebied. Het centrum heeft een compacte 

structuur met een gedifferentieerd aanbod aan winkels, horeca en dienstverlening. Juist 

deze functiemix maakt het centrum als verblijfsgebied aantrekkelijk en sluit aan bij de 

wensen van de consument. 

 

Het centrumgebied wordt gekenmerkt door haar pittoreske uitstraling en 

kleinschaligheid. Rekening houdend met de ontwikkelingsmogelijkheden voor 

detailhandel (dagelijks en niet-dagelijks) in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel 

worden de gebruiksmogelijkheden binnen het vigerende bestemmingsplan in stand 

gehouden. De bestemmingsplanregeling is flexibel, waardoor initiatieven makkelijk 

kunnen worden gefaciliteerd. Een belangrijke kwaliteit van het centrum van Ouderkerk 

aan de Amstel zijn de speciaalzaken. Een goede balans tussen supermarkt en 

speciaalzaken is essentieel voor het functioneren van het centrumgebied.  

 

Sluisplein 

In tegenstelling tot het centrum is het Sluisplein vooral een boodschappencentrum, 

waarbij supermarkt Jumbo de grote consumenttrekker is. Het aanbod bestaat verder uit 

een paar kleinere winkels, horeca en dienstverlening die vooral een functie hebben voor 

de kern Ouderkerk aan de Amstel zelf. Het winkelgebied is compact en er 

zijn beperkte fysieke uitbreidingsmogelijkheden gezien de bebouwde omgeving. Vanuit 

de ondernemers wordt echter wel een uitbreidingsbehoefte ervaren, gekoppeld aan de 

boodschappenfunctie. 

Als uitbreiding wordt overwogen kan gedacht worden aan dagelijkse goederen 

(levensmiddelen en persoonlijke verzorging) en frequent benodigde niet-dagelijkse 

goederen (textielwinkel, schoenenwinkel, huishoudelijke artikelen e.d.) en of diensten die 

de boodschappenfunctie van het winkelgebied versterkt. Een schoenreparatieservice (die 

momenteel reeds is gevestigd aan het Sluisplein) is een voorbeeld van een 

dienstverlener. Op het gebied van horeca ligt de nadruk op fast-service, waaronder 

cafetaria’s en afhaal- en bezorgbedrijven. Ook wijkondersteunende voorzieningen 

zijn denkbaar aan het Sluisplein, zoals dienstverleners (bijvoorbeeld een makelaar), 

maar ook een huisarts of thuiszorgkantoor is mogelijk. 

 

Uitbreidingsverzoeken supermarkten 

Beide supermarkten in Ouderkerk hebben aangegeven uit te willen breiden. Rekening 

houdend met de marktomstandigheden wordt verwacht dat beide supermarkten 

duurzaam kunnen functioneren in een kern met meer dan 8.000 inwoners. Beide 

supermarkten streven naar een moderne winkelmaat. Uit de studie van het EFMI (2018) 

blijkt dat de optimale supermarktomvang ligt op circa 1.400 m2 wvo. Dit wil zeggen dat 

Jumbo uitbreidt met circa 400 m2 wvo ten opzichte van de huidige situatie. De 

resterende marktruimte, zoals onderzocht door Decisio, EFMI en Rho, is (meer dan) 

voldoende voor de latere, door de ondernemer gewenste uitbreiding van supermarkt 

Plus, maar ook voor de eventuele uitbreiding van het aanbod in speciaalzaken.  

 

Dat de ene supermarkt eerder zal uitbreiden dan de andere heeft geen significant 

nadelige effecten op de winkelgebieden. De effecten die optreden, zoals een beperkt 

omzetverlies, zijn tijdelijk van aard. Grotere effecten zullen optreden wanneer de 

supermarkten in het geheel niet gaan of kunnen uitbreiden. Dit is onder meer onderzocht 

in de studie van EFMI. Op termijn kunnen de supermarkten hun verzorgingsfunctie als 
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full-service supermarkt niet meer waarmaken, waardoor de supermarkten ‘downsizen’ 

naar meer een buurtsupermarkt (kleiner assortiment en minder klanten). Hierdoor zal 

het huidige combinatiebezoek met de supermarkten afnemen omdat een 

buurtsupermarkt minder consumenten trekt dan een reguliere full-service supermarkt. 

De consument gaat op zoek naar alternatieven in de regio en dan zal bijvoorbeeld de 

afvloeiing naar Amstelveen (met een volwaardig supermarktaanbod) toenemen. Een 

scenario is denkbaar dat de consument zijn/haar bezoek aan Amstelveen combineert met 

speciaalzaken aldaar.  

 

Om de huidige verzorgingsfunctie in stand te houden wordt daarom door Rho 

geadviseerd om de supermarkten te laten uitbreiden naar een moderne winkelmaat, 

zodat het huidige combinatiebezoek in stand blijft. De belangrijkste voorwaarde voor 

combinatiebezoek tussen supermarkt en het overige winkelaanbod is immers een korte 

afstand en een goede zichtrelatie. Dit betekent in de praktijk dat beide supermarkten 

behouden moeten blijven voor de winkelgebieden.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.  

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

De opdrachtomschrijving voor de detailhandelsstructuurvisie is opgesteld in overleg met 

het bestuur van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) en met het bestuur van de OVOA 

(Ondernemers Vereniging Ouder-Amstel). Ondernemers hebben op een avond input 

geleverd voor de visie. Het concept van de visie is gedeeld met het bestuur van de BIZ 

en OVOA. De BIZ heeft de visie voor een second opinion voorgelegd aan INretail. In de 

bijlage achter dit raadsvoorstel treft u de analyse van INretail aan. Het bestuur van de 

BIZ heeft aangegeven zich aan te sluiten bij deze analyse en de 

detailhandelsstructuurvisie te ondersteunen.  

 

Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening is regionale afstemming verplicht. Dit 

gebeurt voor Ouder-Amstel in Adviescommissie Detailhandel NHZ (Noord-Holland Zuid). 

De visie wordt daar op het moment van schrijven geagendeerd en besproken. Het advies 

zal voor de raadsvergadering gereed zijn. Mocht dit advies aanleiding geven tot 

wijzigingen, wat wij niet verwachten, dan voegt het college nog een erratum toe.  

 

Wat is het vervolg? 

INretail adviseert om een uitvoeringsagenda op te stellen. Het college is daar op dit 

moment geen voorstander van. De detailhandelsstructuurvisie kan gebruikt worden als 

input voor het centrumplan en voor de beoordeling van de uitbreidingsplannen op het 

Sluisplein. Uitvoering kan dan in de betreffende projecten plaatsvinden na de 

bijbehorende participatie.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Bij de beoordeling van toekomstige ruimtelijke ontwikkeling zal blijken of deze visie een 

afdoende kader vormt wat betreft de afweging op het gebied van detailhandel. 
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Bijlage 1: second opinion INretail, opgesteld op verzoek van de BIZ. 

 

Rho 

Wij denken dat de opstellers van het rapport, Rho, een goed bureau is op het vlak van 

ruimtelijke ordening etc.  

  

Algemeen 

Het rapport zit gedegen en goed in elkaar. De analyse, visie en conclusies en 

aanbevelingen liggen logisch in elkaars verlengde. Hoewel de focus en kern van de 

uitvraag gaat over de gewenste detailhandelsstructuur, splitst het advies zich terecht 

vooral toe op het functioneren van beide supermarkten (uitbreiding en situering). 

Daarnaast voegt Rho daar op basis van beleid en bestemmingsplan mogelijkheden ook 

het ruimtelijke afwegingskader en ruimtelijke mogelijkheden aan toe en gaat ook in op 

effecten van eventuele verkeersmaatregelen voor het functioneren van het centrum (in 

de zin van toe- of afvloeiing). 

  

Actualiteit basismateriaal 

De analyse is gedegen en mede gebaseerd op 3 eerdere, actuele, onderzoeken: Decisio-

marktverkenning, Rho-consumentenonderzoek en EFMI-supermarkten. Daarnaast is een 

SWOT-opgesteld mede op basis van een ondernemersavond met de OVOA op 12 maart 

j.l.  

De uitkomsten daarvan versterken elkaar.  

De conclusies van de rapporten zijn goed verwoord en integraal als bijlage opgenomen.  

  

De cijfers zijn (mede) gebaseerd op Koopstromen onderzoek (KSO) 2016 en KSO2018. 

In 2016 was wel een uitsplitsing gemaakt van functioneren voor centrum en Sluisplein 

apart, in 2018 helaas niet en zijn alleen cijfers op gemeenteniveau gemaakt.  

  

Rho heeft getracht o.b.v. cijfers 2016 een beeld te schetsen voor de hele kern. Dat is 

redelijk goed geslaagd, omdat de cijfers aardig stroken met de uitkomsten van KSO2018 

die over de hele gemeente gaan.  

  

KSO2018 laat zien dat het winkelaanbod van de hele gemeente goed functioneert. T.o.v. 

2016 is in de dagelijkse sector de binding (on- en offline) gelijk gebleven en de afvloeiing 

maar beperkt afgenomen. Het aandeel toevloeiing is daardoor logischerwijs wel gedaald. 

Voor de niet-dagelijkse sector geldt een vergelijkbaar beeld, waarbij het aandeel 

toevloeiing zelfs licht is gestegen.  

  

Visie en uitkomsten 

De uitkomsten onderschrijven wij: 

1. marktmogelijkheden vooral bij dagelijks en beperkt niet-dagelijks (mede in relatie 

tot de ligging nabij Amstelveen en Amsterdam en internetontwikkelingen);  

2. uitbreiding dan wel herontwikkeling van beide supermarkten en/of aanvulling 

speciaalzaken in of aansluitend op de bestaande winkelgebieden. Niet daarbuiten;  

3. oppassen met verkeersmaatregelen autoluw en bereikbaarheid en voldoende 

parkeren als basis en voorwaarden voor functioneren beide centra. 

  

De constatering is dat Ouderkerk gebaat is bij het in stand houden en versterken van de 

huidige detailhandelsstructuur bestaande uit 2 centra: centrum (met Plus supermarkt) 

als 'boodschappen-functie plus' en een buurtcentrum Sluisplein (met Jumbo) voor sec 

boodschappen. Kracht is nu dat er niet of nauwelijks sprake is van leegstand, dat de 

centra beide goed functioneren en versterkt kunnen worden in hun eigen setting. Ook 

toeristische-recreatief.  

  

Om te komen tot toekomstbestendige centra is werken aan de verouderde en een meer 

eigentijdse opzet (qua oppervlak) van beide supermarkten wenselijk. En ook mogelijk 
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qua marktmogelijkheden. En dit wel in de bestaande centra. Dus geen uitplaatsing naar 

buiten. 

  

Voor het centrum is verplaatsing van de Plus naar en herontwikkeling van de Rabo-

locatie de beste optie (situering, bereikbaarheid, parkeren). Hoewel de locatie en het 

centrum niet door ons is bekeken, geloven wij dit op basis van de analyse en toelichten 

van potentiele locaties. Dit wel met voorwaarde parkeren op maaiveld. Dit onderschrijven 

wij in het kader van 'level-playing-field voor de Plus t.o.v. Jumbo en supermarkten in de 

omgeving; vooral ouderen parkeren voor hun boodschappen niet graag in een 

ondergrondse of op-het-dak-garage. Voor Sluisplein is uitbreiding van de Jumbo 

aanpalend op zijn huidige plek het beste.  

  

Het meest wenselijk is dat beide supers binnen niet al te lange termijn in de tijd t.o.v. 

elkaar vergroot worden. Wij onderschrijven dat. De tekst  

'dat de ene supermarkt eerder zal uitbreiden dan de andere heeft geen significant 

nadelige effecten op de winkelgebieden. De effecten die optreden, zoals een 

beperkt omzetverlies, zijn tijdelijk van aard. Grotere effecten (toename afvloeiing 

en omzetverlies hele centrum) zullen optreden wanneer beide supermarkten in 

het geheel niet gaan of kunnen uitbreiden',  

is zeer volledig en juist in ruimtelijk-economisch opzicht. Of het vastgoed-technisch de 

meest haalbare optie is, is natuurlijk een andere vraag die je niet zonder meer kunt 

beantwoorden. Dit is in de scope van dit detailhandelsvisie ook niet de vraag. 

  

Het advies Kerkbrug niet af te sluiten ondersteunen wij. Het is een te belangrijke aanvoer 

van bezoekers (vooral per auto) vanuit Amstel-Zuid. Het ingeschatte omzet-effect van 4-

6% zou in de toekomst (mede als internet-aankopen doorzetten) nog wel eens groter 

kunnen zijn. De conclusie dat eenrichtingverkeer centrum in de beste oplossing is past 

daar bij. 

  

Onze aanbeveling 

 Ondersteun met BIZ Ouderkerk de visie. Laat deze vaststellen.  

 Let wel op: beleid zonder uitvoeringsplan blijft ‘een plan in de la’. Dus:  

 draag met gemeente zorg voor het opstellen van een bijbehorend actieplan of 

uitvoeringsagenda.  

o Daarin is enerzijds opgenomen concrete maatregelen op een ‘SMART’-

manier:  

 concrete maatregelen (compleet winkelaanbod (supermarkten en 

specialistisch aanbod), verkeer, parkeren, deels autoluw, openbare 

ruimte, ondernemerschap, profilering etc.)  

 op 'SMART-manier' (wat, wie, wanneer, met welke (financiële) 

middelen, inclusief benoemen ‘trekkers’ en prioritering) uitgewerkt. 

o Anderzijds is opgenomen ‘visie op de samenwerking’ met als doel samen 

met gemeente, ondernemersvereniging en vastgoedeigenaren het 

winkelgebied (zowel centrum als Sluisplein) door te ontwikkelen op 

centrummanagement 2.0 wijze (bestuurlijk, coördinerend en uitvoerend):  

 Onderdeel van de samenwerking is visie op het positioneren van 

Ouderkerk aan de Amstel t.o.v. concurrerende winkelgebieden in 

haar verzorgingsgebied, zoals Stadshart Amstelveen, Amsterdam 

Zuidoost en Gelderlandplein.  

 Vanuit de samenwerking zorgen gemeente, samenwerkende 

ondernemers en samenwerkende vastgoedeigenaren voor een 

uitwerking. Dit is gebaseerd op de respectievelijke functies centrum 

en Sluisplein, onderscheidend vermogen, het DNA van het 

winkelgebied en wordt vertaald naar bijbehorende evenementen, 

activiteiten en (on- en offline) promotie/marketing et cetera.  

 Dit vraagt visie en commitment op bestuurlijk, coördinerend en 

uitvoerend niveau. 
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Gemeente en BIZ Ouderkerk moeten hierin gezamenlijk het 

voortouw nemen om te ontwikkelen richting toekomstbestendig 

winkelgebied. Zorg dat je hiervoor direct samen met kennis- en 

netwerkcentrum platform De Nieuwe Winkelstraat mee aan de slag 

gaat. https://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/ 

  

https://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/

