
Regionale afstemming 
voor bestemmingsplan Laan van Erica 50 

 

Inhoud 

a. Gelet op de Omgevingsverordening Gelderland en gelet op een goede ruimtelijke ordening, heeft 
regionale afstemming plaats gevonden over het bestemmingsplan Laan van Erica 50. 

b. De ontwikkeling die het genoemde bestemmingsplan mogelijk maakt, is aan de orde gesteld in het 
regionale bestuurlijk overleg Bedrijventerreinen van 22 december 2016. Het verslag van dat overleg 
vormt bijlage 1 van dit document. 

c. Voorts zijn de regio-gemeenten per brief geïnformeerd over de aanstaande 
bestemmingsplanherziening en is hen gevraagd desgewenst hun opmerkingen hierover kenbaar te 
maken. Afschriften van die brieven vormen bijlage 2 van dit document. Van de gemeenten Brummen, 
Voorst en Zutphen is geen reactie ontvangen.   

d. De schriftelijke reacties van de regio-gemeenten op die brieven, voorzover ontvangen, vormen bijlage 
3 van dit document.  

e. De brief van de gemeente Deventer gaf aanleiding tot een nadere reactie. Die reactie vormt bijlage 4 
van dit document.  

f. Daarmee is de regionale afstemming afgerond.  

  



Bijlage 1 

  



Cleantechregio 

Portefeuillehouders Overleg Economie 

 

Kort verslag van het overleg op 22 december 2016 

 

Aanwezig:  

De bestuurders Hartogh Heijs (Deventer) De Jonge (Regio), Kottelenberg (Lochem), Pinkster (Voorst), 

Van Nuijs (Epe), Sandmann (Apeldoorn), Sueters (Zutphen) en Tuiten (Voorst) 

Stec: de heren Van Geffen en Meuleman 

Ambtelijke ondersteuning. 

 

1. Opening 

 

Voorzitter De Jonge opent de vergadering. De inzet vandaag is dat we grote stappen nemen voor het 

regionaal programma bedrijventerreinen 2016-2025. Dat doen we door stap voor stap elke 

gemeente langs te lopen aan de hand van de bevindingen van Stec. 

 

 

2. RPB: bespreking per gemeente 

 

Apeldoorn 

Apeldoorn wil wel kijken naar een bijzondere inzet van de Noordkaap: vooral bij een bijzondere 

vraag. Noord II en Stadhoudersmolen wil men gewoon afmaken, met kansen op Noord II voor 

misschien eens een keer een wat groter bedrijf. 

Het echte vraagstuk is dat Apeldoorn profiel wil blijven houden – op het kruispunt van A10 en A50 – 

voor bedrijven met een logistieke component. Apeldoorn blijft zoeken naar een opening. 

Kieveen tenslotte: daar ligt de eenmalige uitdaging óf er nog ruimte moet komen voor 1 tot 3 van de 

daar gevestigde grote bedrijven. Apeldoorn wil daar in de loop van 2017 duidelijkheid over krijgen. 

 

Brummen 

Wat blijft staan is de capaciteit op het bedrijventerrein in Brummen. Niet uitgesloten kan worden is 

dat een deel voor andere functies wordt benut dan voor bedrijven.  

De aanpak in Eerbeek is een netto neutrale herstructurering, gericht op goede locaties voor de papier 

industrie én op ruimte voor centrumontwikkelingen en voor logistiek. 

 

Deventer 

De laatste kavels in Bergweide en Kloosterlanden zijn intussen uitgegeven.  

Voor de A1 locatie geldt dat die gericht is op bedrijven met een grote logistieke component op 

doorgaans grote kavels, én op ‘gewone’ bedrijven/kavels uit het Deventerse. Een grotendeels private 

ontwikkeling van de locatie ligt ná 2025. Daarover zullen faseringsafspraken moeten worden 

gemaakt.  

 

Epe 

Bij Epe speelt vooral de casuïstiek: grote, lokaal gebonden bedrijven die ter plekke mogelijkheden 

willen hebben om uit te breiden. Epe en de regio (zie bv. ook Apeldoorn/Kieveen) zoeken daarvoor 



een opening. Dit soort bedrijven is slecht verhuisbaar en is sterk verbonden met de lokale 

arbeidsmarkt en de lokale bedrijfsketen. De provincie lijkt genegen die ruimte te geven. 

 

Lochem 

Lochem zit met nog wat restcapaciteit én met een herstructureringsvraag. Dat laatste kan alleen 

worden opgelost als er capaciteit vrijkomt op Diekink, ca. 6 ha. De gemeente werkt aan een 

onderbouwing voor het mogen benutten van deze nu nog zachte capaciteit. 

Verder vraagt Lochem ook aandacht voor vraag van watergebonden bedrijven. Ook Deventer en 

Zutphen hebben daar relatie mee. Dat moet worden opgepakt met de provincie. 

 

Voorst 

Kleine restcapaciteit. Wel wil Voorst kunnen versnellen als op Teuge vraag ontstaat voor luchtvaart 

gebonden bedrijvigheid. Met de veranderingen op luchthave Lelystad is dat een reële mogelijkheid. 

 

Zutphen 

Op grond van de provinciale inzet moet stevig worden gekort, vooral in de harde capaciteit aan 

modern-gemengd terrein. Daarom wordt ernaar gestreefd om op 2 locaties (Mars/De Pol en 

Revelhorst) te voorzien in tijdelijk een andere bestemming (zonnepark).  

Bij elkaar gaat het om ca. 9 ha. ‘in de ijskast’.  

 

 

3. RPB: één loket 

 

Staat in de kinderschoenen, maar er wordt hard aan getrokken. Voor het RPB wordt gewerkt aan een 

procestekst. Vooral over profilering, over grotere prospects en over gedeelde marktobservaties. 

 

 

4. Procesafspraak 

 

Gestreefd wordt naar een bestuurlijk document, te bespreken met de provincies: 

- Tweede helft januari dit PHO 

- In maart met de provincies 

Stec zal de pen voeren voor dat bestuurlijk document. 

 

 

5. Rondvraag 

 

Apeldoorn: 

Wethouder Sandmann brengt het volgende onder de aandacht. 

Anderhalf jaar geleden is het initiatief van Hornbach in Apeldoorn (locatie Noord) aan de orde 

geweest en besproken op zijn betekenis en consequenties voor de regio. Toen is gevonden dat het 

inpasbaar was in de markt. Er is inmiddels gekozen voor een andere weg, dichter de stad in (locatie 

Americaweg).  

De collega’s nemen hier kennis van. Het gaat om hetzelfde project, dus de afweging blijft ook 

hetzelfde. 

 

======================== 
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Hanzeweg 8    Postbus 17    7240 AA Lochem    T (0573) 28 92 22    info@lochem.nl    www.lochem.nl    IBAN: NL32 BNGH 028.50.05.081    KvK 08 215 192 

 

Gemeente Apeldoorn 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 9033 
7300 ES  APELDOORN 
 
t.vanessen@apeldoorn.nl 
 
 
 

 

uw kenmerk: 2017-033614 datum verzending: 24 februari 2017 

ons kenmerk: 2017-001747 behandeld door: ing. J.L. Hoefnagels 

documentnummer: 201702005683 telefoonnummer: (0573) 28 92 22 

onderwerp: Vestiging Hornbach in De 
Voorwaarts 

  

   
 
 
 
Geacht college, 
 
 
Op 6 februari 2017 ontvingen wij uw brief van 3 februari 2017. Uw brief heeft betrekking op het plan 
voor de realisatie van een nieuwe bouwmarkt annex tuincentrum van Hornbach (Nederland) B.V. in 
het gebied De Voorwaarts in Apeldoorn. Uw vraagt eventuele opmerkingen naar aanleiding van het 
plan kenbaar te maken. 
 
Vanuit ruimtelijke, planologische, economische overwegingen hebben wij geen bezwaar tegen het 
plan. Derhalve zien wij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt hem bereiken 
via ons centrale telefoonnummer (0573) 28 92 22. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 
8.30 uur tot 17.00 uur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Lochem, 
 

 
 
 
Ir. J.P.C. van Zwieten 
hoofd afdeling Ruimte 

mailto:info@lochem.nl
http://www.lochem.nl/
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Notitie : Analyse effecten ontwikkeling 
Hornbach Apeldoorn op gemeente 
Deventer 

  

Datum : 3 mei 2017 

Projectnummer : 203X01348 

  

Opgesteld door : Geert Welten 

 

 

 

1. Inleiding 
 

Voor de afweging van de aanvaardbaarheid van de beoogde vestiging van een grootschalige 

bouw-/tuinmarkt (met drive-in) van Hornbach op retailpark De Voorwaarts in Apeldoorn is het “Leeg-

standsonderzoek Hornbach, Apeldoorn (BRO, 17 januari 2017)” (hierna: leegstandsonderzoek) opge-

steld. Hierin wordt inzicht gegeven in de te verwachten effecten van de beoogde ontwikkeling op de 

detailhandelsstructuur in Apeldoorn. Het omzeteffect van de Hornbach-ontwikkeling op de detailhan-

delsstructuur in de buurgemeenten is in het leegstandsonderzoek benoemd, maar niet uitgewerkt tot 

eventuele ruimtelijke effecten. In het kader van de regionale afstemming heeft de gemeente Deventer 

gevraagd om inzicht in de mogelijke effecten van de Hornbach-ontwikkeling op de detailhandelsstruc-

tuur van Deventer. In deze notitie wordt op deze aspecten ingegaan. In paragraaf 2 is de doe-het-

zelfbranche aan de orde en in paragraaf 3 de markt voor tuincentra. 

 

 

2. Doe-het-zelf 
 

Uitgangspunten 

De effectanalyse is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

 

Te verwachten omzet Hornbach 

Het bouwmarktdeel van Hornbach krijgt een omvang van circa 10.000 m² wvo. De gemiddelde omzet 

per m² wvo van bouwmarkten is € 1.460 (bron: Notitie Omzetkengetallen 2015, juni 2016). Dit geeft een 

totale te verwachten omzet van circa € 14,6 mln. per jaar. Overigens zal Hornbach in de concurrerende 

markt in Apeldoorn mogelijk genoegen moeten nemen met een lagere omzet per m² wvo, maar voor de 

analyse wordt ervan uitgegaan dat Hornbach deze omzet per m² wvo zal halen. Deze omzet is zowel 

afkomstig uit Apeldoorn en als uit de omgeving. 

 

Herkomst omzet Hornbach Apeldoorn  

Uit ervaringen elders in Nederland is bekend dat Hornbach een sterke regionale verzorgingsfunctie 

heeft. Tegelijk is bekend dat een groot deel van de consumenten de doe-het-zelfaankopen in de eigen 

woonomgeving doet. Hiermee rekening houdend, zal naar verwachting ongeveer de helft (50%) van de 

omzet van Hornbach afkomstig zijn uit Apeldoorn zelf. De andere helft komt grotendeels uit de rest van 

het verzorgingsgebied, waaronder de gemeente Deventer. Met bijna 100.000 inwoners is Deventer – 

naast Apeldoorn – de grootste plaats binnen het verzorgingsgebied van de beoogde Hornbach. Tege-

lijk beschikt Deventer over drie bouwmarkten en aanvullend doe-het-zelfaanbod (zie onderstaande), 
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waardoor inwoners van Deventer voor veel doe-het-zelfaankopen in de eigen kern terecht kunnen. 

Vanwege deze aspecten (veel inwoners, maar ook ruim aanbod) wordt verwacht dat circa 7,5% van de 

omzet van de beoogde Hornbach afkomstig zal zijn van bestedingen van inwoners van de gemeente 

Deventer. De verdeling van de omzetherkomst wordt dan als volgt: 

 Gemeente Apeldoorn : 50% 

 Gemeente Deventer : 7,5% 

 Overig verzorgingsgebied : 32,5% 

 Buiten verzorgingsgebied  : 10%  

De bovengenoemde 7,5% omzet vertegenwoordigt een bedrag van € 1.100.000 per jaar. 

  

Deels ombuiging bestaande afvloeiing naar Apeldoorn / naar regio  

Om te komen tot een effectanalyse is het van belang dat in de huidige situatie reeds doe-het-

zelfbestedingen van inwoners van de gemeente Deventer afvloeien. Uit het Koopstromenonderzoek 

Oost-Nederland (2015) volgt dat inwoners van Deventer 92% van de doe-het-zelfaankopen in de eigen 

gemeente doen. Dit betekent dat circa 8% van de bestedingen van inwoners van Deventer buiten de 

eigen gemeente terechtkomen. Een deel hiervan gaat nu al naar de doe-het-zelfwinkels in Apeldoorn 

en een deel gaat naar andere doe-het-zelfwinkels in de regio. Het precieze aandeel afvloeiing naar 

Apeldoorn is niet te herleiden uit de resultaten van het koopstromenonderzoek (zoals gepubliceerd op 

www.koopstromen.nl), maar naar verwachting zal ongeveer een kwart van de totale afvloeiing vanuit 

Deventer nu reeds naar Apeldoorn afvloeien (zijnde circa 2% van de totale doe-het-zelfbestedingen 

van inwoners van Deventer). De overige 75% zal naar elders in de omgeving van Deventer afvloeien. 

In tabel 1 is hiervan een overzicht weergegeven.  

 

Tabel 1: Afvloeiing bestedingen in doe-het-zelfbranche uit Deventer (Koopstromenonderzoek Oost-Nederland, 2015) 

Gemeente  

Inwoners 

(CBS, 2016) 

Bestedingen 

doe-het-zelf* 

Totale afvloeiing  

(huidige situatie) 

Waarvan afvloeiing  

naar Apeldoorn 

Waarvan afvloeiing  

naar elders in regio 

% € % € % € 

Deventer 98.869 € 206 8% € 1.530.000 25% € 380.000 75% € 1.150.000 

* Bron: Notitie Omzetkengetallen 2015 (detailhandel.info, juni 2016) 

 

Er wordt verwacht dat een deel van de toekomstige omzet van Hornbach ‘ombuiging’ betreft van be-

staande afvloeiing vanuit Deventer. Er wordt van uitgegaan dat de beoogde Hornbach in Apeldoorn op 

de volgende wijze in staat zal zijn een deel van de huidige afvloeiing vanuit Deventer om te buigen.  

 Van de bestaande afvloeiing vanuit de gemeente Deventer naar Apeldoorn zal naar verwachting 

circa 50% naar de beoogde Hornbach gaan, zijnde circa € 190.000 (€ 380.000 X 50%). 

 Van de bestaande afvloeiing vanuit de gemeente Deventer naar elders in de regio zal naar ver-

wachting circa 25% naar de beoogde Hornbach gaan, zijnde circa € 290.000 (€ 1.150.000 X 25%). 

Dit betekent dat in totaal door ombuiging van de bestaande afvloeiing vanuit Deventer circa € 480.000 

bij de Hornbach in Apeldoorn terecht zal komen.    

 

Effect op de winkelomzet in de gemeente Deventer 

De omzet van circa € 1.100.000 van Hornbach die naar verwachting afkomstig zal zijn van bestedingen 

van consumenten uit de gemeente Deventer bestaat voor € 480.000 uit ombuiging van bestaande af-

vloeiing. Deze omzet kwam voorheen al niet terecht bij winkels in Deventer, waardoor dit geen effect 

zal hebben op het functioneren van winkels in Deventer. In de analyse zal dit deel van het omzeteffect 

van de beoogde Hornbach-ontwikkeling daarom buiten beschouwing worden gelaten. 
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Het overig deel – zijnde € 620.000 per jaar – is afkomstig van een toename van de afvloeiing vanuit 

Deventer. Deze omzet zal daarom niet meer terecht komen bij de doe-het-zelfwinkels in Deventer zelf. 

In het navolgende wordt bekeken welke effecten van dit omzeteffect te verwachten zijn.  

 

Effectanalyse doe-het-zelfbranche 

Analyse omzeteffect 

In het voorgaande is bepaald dat de beoogde Hornbach een omzeteffect op de doe-het-zelfwinkels in 

de gemeente Deventer kan hebben van € 620.000. Uitgaande van het Koopstromenonderzoek Oost-

Nederland (2015) is de totale omzet van de doe-het-zelfbranche in Deventer € 23,7 mln. (incl. BTW), 

zijnde € 19,8 mln. excl. BTW
1
. Het omzeteffect van € 620.000 vertegenwoordigt dus 3% van de huidige 

omzet in de doe-het-zelfbranche in Deventer. Anders gezegd: het gemiddeld omzeteffect van de be-

oogde Hornbach-ontwikkeling op de doe-het-zelfzaken in Deventer is 3%. Hoewel er dus sprake is van 

een effect op de omzet, heeft dit effect slechts een kleine omvang – vooral vanwege de sterke markt-

positie van het doe-het-zelfaanbod in Deventer (hoge koopkrachtbinding). Op voorhand wordt gecon-

cludeerd dat een dergelijk beperkt omzeteffect geen substantiële invloed heeft op de mogelijkheden 

voor economisch-duurzaam functioneren van de detailhandel in doe-het-zelfartikelen in de Deventer. 

Daarbij wordt dit omzeteffect volledig gecompenseerd door de groei van het inwonertal van de ge-

meente Deventer. Uitgaande van de Primos Prognose groeit het aantal inwoners van Deventer in de 

komende tien jaar namelijk eveneens met 3% (zie paragraaf 2.2 van het leegstandsonderzoek). Bij een 

koopkrachtbinding van 92% dragen deze extra inwoners sterk bij aan het draagvlak voor het doe-het-

zelfaanbod in Deventer. Te meer, omdat de huizen en tuinen van deze nieuwe inwoners verbouwd, 

verfraaid en/of opnieuw ingericht moeten worden. 

 

Analyse ruimtelijk effect 

Uitgaande van de gemiddelde vloerproductiviteit in de doe-het-zelfsector, zijnde € 1.536 per m² wvo 

(Omzetkengetallen, 2016), vertegenwoordigt het omzeteffect van € 620.000 een oppervlak van 400 m² 

wvo in de doe-het-zelfbranche.  

 

Het doe-het-zelfaanbod (tabel 2) in de gemeente Deventer bestaat uit een drie bouwmarkten en acht 

speciaalzaken (deur/kozijn, ijzerwaren, verf/behang). Alle bouwmarkten en 5 van 8 speciaalzaken be-

vinden zich in de kern Deventer (figuur 1).  

 

Tabel 2: Doe-het-zelfaanbod gemeente Deventer naar aantal en oppervlak (Locatus, maart 2017) 

branche aantal 
oppervlak  
(m² wvo) 

bouwmarkt 3 12.158 

deur/kozijn 1 100 

ijzerwaren/gereedschappen 1 840 

verf/behang 6 1.180 

totaal 11 14.578 

 

In Deventer ligt Runshopping Center De Snipperling, waar grootschalige detailhandel geconcentreerd 

is. Hier bevinden zich verschillende doelgericht bezochte winkels, waarvan een groot deel woonwin-

kels. De doe-het-zelfbranche in dit winkelgebied bestaat uit twee bouwmarkten en een relatief grote 

doe-het-zelfspeciaalzaak die is gespecialiseerd in deuren, ijzerwaren, gereedschappen en op maat 

gemaakte meubels/kasten. De Snipperling heeft lang gekampt met een relatief hoge leegstand (geme-

                                                      
1
 Het gemiddeld BTW-percentage voor detailhandel in niet-dagelijkse artikelen in 19,9% (bron: Notitie Omzetkengetallen 2015, 

detailhandel.info, juni 2016) 
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ten naar m² wvo), maar met de herinvulling van het voormalige Morres-pand met een woonwarenhuis 

is een nieuwe impuls gegeven aan het gebied.  

 

Figuur 1: Spreiding doe-het-zelfaanbod gemeente Deventer en omgeving (ontwikkellocatie Hornbach Apeldoorn: ster) 

(Locatus, maart 2017) 

 

In het leegstandsonderzoek is onderbouwd dat bouwmarkten (zoals Hornbach) vooral concurreren met 

andere bouwmarkten, omdat de speciaalzaken namelijk kunnen concurreren op hun specialisme / spe-

cialistisch assortiment en op hun specifieke kennis en service. Ook bevinden deze winkels zich door-

gaans te midden van hun ‘eigen’ klantenkring: in de woonwijken en in de centra van woonplaatsen. 

 

De bouwmarkten in Deventer betreffen een Gamma (4.500 m² wvo), Karwei (3.591 m² wvo) en Praxis 

(4.067 m² wvo). Deze zijn allen fors groter dan het markteffect van omgerekend 400 m² wvo, waardoor 

het economisch-duurzaam functioneren van deze winkels niet in gevaar zal komen als gevolg van de 

Hornbach-ontwikkeling. De twee bouwmarkten en de doe-het-zelfspeciaalzaak (zie bovenstaande) op 

De Snipperling blijven dan ook bestaan en hun aantrekkingskracht voor het winkelgebied behouden.   

 

Het is hoe dan ook waarschijnlijk dat het geconstateerde markteffect zich zal spreiden over alle doe-

het-zelfzaken in de gemeente Deventer, waardoor het effect per winkel beperkt zal blijven. Als gevolg 

hiervan wordt van de beoogde ontwikkeling van Hornbach in Apeldoorn geen effect verwacht op de 

omvang en samenstelling van de detailhandelsstructuur in de gemeente Deventer.  

 

Tot slot wordt erop gewezen dat in de analyse ervan uitgegaan is dat Hornbach de gemiddelde omzet 

per m² wvo voor bouwmarkten zal gaan halen in Apeldoorn, maar door de relatief grote concurrentie in 

Apeldoorn is het te verwachten dat (ook) Hornbach genoegen zal moeten nemen met een lagere omzet 

per m² wvo. Dit betekent dat de hierboven geschetste omzeteffecten ook lager zullen uitvallen.  
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3. Tuincentra 
 

Uitgangspunten 

De effectanalyse is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

 

Te verwachten omzet Hornbach 

Het tuincentrumdeel van Hornbach krijgt een omvang van circa 5.000 m² wvo. De gemiddelde omzet 

per m² wvo van tuincentra is € 675 (bron: Notitie Omzetkengetallen 2015, juni 2016). Dit geeft een tota-

le te verwachten omzet van circa € 3,4 mln. per jaar. Voor de analyse wordt ervan uitgegaan dat Horn-

bach Apeldoorn deze omzet per m² wvo zal halen. Deze omzet is deels afkomstig uit Apeldoorn en 

deels uit de omgeving. 

 

Herkomst omzet Hornbach Apeldoorn  

Net als bij de omzet van het bouwmarktdeel, zal ook de omzet van het tuincentrumdeel voortkomen uit 

ombuiging van een deel van de bestaande koopstromen van de regio naar Apeldoorn. Uit ervaringen 

elders in Nederland is bekend dat Hornbach een sterke regionale verzorgingsfunctie heeft. Tegelijk is 

bekend dat een groot deel van de consumenten de tuinaankopen in de eigen woonomgeving doet. 

Hiermee rekening houdend, zal naar verwachting circa 50% van de omzet van Hornbach afkomstig zijn 

uit Apeldoorn zelf. De andere helft komt grotendeels uit de rest van het verzorgingsgebied, waaronder 

de gemeente Deventer. Bij het bepalen van de regionale koopstromen is het van belang dat ‘tussen’ 

Deventer en Apeldoorn het tuincentrumaanbod van de gemeente Voorst ligt (figuur 2). De daar aanwe-

zige Tuinland (7.000 m² wvo) en Intratuin (5.500 m² wvo) zullen veel bestedingen uit Deventer ‘afvan-

gen’. Te meer, omdat het tuincentrumaanbod in de gemeente Deventer beperkt blijft tot twee, relatief 

kleine tuincentra: één in Deventer (1.600 m² wvo) en één in Bathmen (725 m² wvo).  

 

Figuur 2: Spreiding tuincentrumaanbod naar grootteklasse (in m² wvo) gemeente Deventer en omgeving (ontwikkelloca-

tie Hornbach Apeldoorn: ster) (Locatus, maart 2017) 
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Rekening houdend met het inwonertal en de omvang en samenstelling van het tuincentrumaanbod in 

de gemeente Deventer en in de regio wordt verwacht dat circa 5% van de toekomstige omzet van 

Hornbach in Apeldoorn afkomstig is uit de gemeente Deventer. De verdeling van de omzetherkomst 

wordt dan als volgt: 

 Gemeente Apeldoorn : 50% 

 Gemeente Deventer : 5% 

 Overig verzorgingsgebied : 35% 

 Buiten verzorgingsgebied  : 10%  

De bovengenoemde 5% omzet vertegenwoordigt een bedrag van € 170.000 per jaar. 

 

Deels ombuiging bestaande afvloeiing naar Apeldoorn / naar regio  

Om te komen tot een effectanalyse is het van belang dat in de huidige situatie reeds tuinbestedingen 

van inwoners van de gemeente Deventer afvloeien. Een klein deel hiervan gaat nu al naar de tuincen-

tra in Apeldoorn en een groot deel gaat naar andere tuincentra in de regio – vooral naar het tuincen-

trumaanbod in Voorst. Het recente Koopstromenonderzoek Oost-Nederland (I&O, 2015) geeft geen 

specifieke koopstromen voor tuincentra, maar het onderzoek geeft wel inzicht in de koopstromen voor 

de totale sector ‘bloemen, planten, tuinartikelen’. Vanuit de kennis en ervaring van BRO, kan hiervan 

de koopkrachtafvloeiing voor de gemeente Deventer worden afgeleid, rekening houdend met de be-

perkte omvang en samenstelling van het winkelaanbod in deze gemeente en de ruime omvang van het 

tuincentrumaanbod in de regio. Er wordt van uitgegaan dat circa 75% van de bestedingen in tuincentra 

van inwoners van de gemeente afvloeien naar de regio. Het precieze aandeel afvloeiing van Deventer 

naar de tuincentra in Apeldoorn is niet te herleiden uit de resultaten van het koopstromenonderzoek, 

maar naar verwachting zal circa 10% van de totale afvloeiing nu reeds naar Apeldoorn afvloeien. In 

tabel 3 is hiervan een overzicht weergegeven.  

 

Tabel 3: Afvloeiing bestedingen in tuincentra uit Deventer (Koopstromenonderzoek Oost-Nederland, 2015) 

Gemeente  

Inwoners 

(CBS, 2016) 

Bestedingen 

tuincentra* 

Totale afvloeiing 

Waarvan afvloeiing naar 

Apeldoorn 

Waarvan afvloeiing naar 

elders in regio 

% € % € % € 

Deventer 98.869 € 69 75% € 5.120.000 10% € 510.000 90% € 4.610.000 

* Bron: Notitie Omzetkengetallen 2015 (detailhandel.info, juni 2016) 

 

Er wordt verwacht dat een deel van de toekomstige omzet van Hornbach ‘ombuiging’ betreft van be-

staande afvloeiing vanuit de gemeenten binnen het verzorgingsgebied, waaronder Deventer. Vanwege 

het aanbod aan grootschalige tuincentra in de regio (in Apeldoorn en Voorst),  wordt verwacht dat de 

mogelijkheden van het tuincentrumdeel van Hornbach om koopstromen vanuit Deventer ‘om te buigen’ 

kleiner zijn dan van het bouwmarktdeel (zie paragraaf 2). Er wordt van uitgegaan dat de beoogde 

Hornbach in Apeldoorn op de volgende wijze in staat zal zijn een deel van de huidige afvloeiing om te 

buigen.  

 Van de bestaande afvloeiing vanuit de gemeente Deventer naar Apeldoorn zal circa 15% naar 

verwachting naar de beoogde Hornbach gaan, zijnde circa € 80.000 (€ 510.000 X 15%). 

 Van de bestaande afvloeiing vanuit de gemeente Deventer naar elders in de regio zal circa 2% 

naar verwachting naar de beoogde Hornbach gaan, zijnde circa € 90.000 (€ 4.610.000 X 2%). 

Dit betekent dat in totaal door ombuiging van de bestaande afvloeiing vanuit Deventer circa € 170.000 

bij de Hornbach in Apeldoorn terecht zal komen.  

 

  



 7 

Effect op de winkelomzet in de gemeente Deventer 

Gezien het bovenstaande, bestaat de omzet van circa € 170.000 van Hornbach die naar verwachting 

afkomstig zal zijn van bestedingen van consumenten uit de gemeente Deventer geheel uit ombuiging 

van bestaande afvloeiing. Als gevolg van de Hornbach-ontwikkeling zal er dan ook geen extra afvloei-

ing van bestedingen in tuincentra plaatsvinden vanuit Deventer. De marktomstandigheden voor tuin-

centra in de gemeente Deventer wijzigen daarom niet, waardoor er geen effecten te verwachten zijn op 

de tuincentra in deze gemeente.  

 

 

4. Conclusie 
 

In het leegstandsonderzoek is geconstateerd dat de ontwikkeling van Hornbach vooral effect heeft op 

het winkelaanbod in Apeldoorn zelf. Door ombuiging van bestaande koopstromen in/naar Apeldoorn zal 

een groot deel van de omzet van de toekomstige Hornbach gehaald worden. Uit de nadere analyse in 

deze notitie blijkt dat de beoogde Hornbach-ontwikkeling in de doe-het-zelfbranche een omzeteffect 

kan hebben op de gemeente Deventer van € 620.000 per jaar – oftewel 3% van de totale omzet in de 

doe-het-zelfbranche in Deventer. Dit is omgerekend de omzet van 400 m² wvo detailhandel in de doe-

het-zelfbranche. In  tuincentrumbranche wordt geen omzeteffect op de gemeente Deventer verwacht.  

 Omdat er geen omzeteffect wordt verwacht op de tuincentrumbranche in Deventer, wordt er ook 

geen ruimtelijk effect verwacht. De marktomstandigheden voor tuincentra in de gemeente Deventer 

wijzigen dan ook niet, waardoor er geen effecten te verwachten zijn op de markt voor tuincentra in 

deze gemeente. 

 Het omzeteffect in de doe-het-zelfbranche bedraagt 3% van de totaal omzet in deze branche in 

Deventer. Hoewel er dus sprake is van een effect op de omzet, heeft dit effect slechts een kleine 

omvang – vooral vanwege de sterke marktpositie van het doe-het-zelfaanbod in Deventer (hoge 

koopkrachtbinding). Een dergelijk beperkt effect heeft in beginsel geen invloed heeft op de moge-

lijkheden voor economisch-duurzaam functioneren en de mogelijkheden om te investeren van de 

detailhandel in doe-het-zelfartikelen in de Deventer.  

 Daarbij wordt het te verwachten omzeteffect volledig gecompenseerd door de geprognosticeerde 

groei van het inwonertal van de gemeente Deventer. Bij een koopkrachtbinding van 92% dragen 

deze extra inwoners sterk bij aan het draagvlak voor het doe-het-zelfaanbod in Deventer. Te meer, 

omdat de huizen en tuinen van deze nieuwe inwoners verbouwd, verfraaid en/of opnieuw ingericht 

moeten worden. 

 Tevens wordt verwacht dat het te verwachten omzeteffect zich naar verwachting zal uitspreiden 

over alle doe-het-zelfaanbieders in de gemeente, waardoor het effect per winkel beperkt blijft.  

 De bouwmarkten in Deventer zijn hoe dan ook veel groter dan het te verwachten effect in m² wvo, 

waardoor deze nauwelijks effect ondervinden van het omzeteffect van Hornbach. De doe-het-

zelfspeciaalzaken kunnen blijven concurreren door hun ligging nabij de klanten, met hun specialis-

me/specialistisch assortiment en/of op hun specifieke kennis en service.  

 De bouwmarkten en doe-het-zelfspeciaalzaken in Deventer blijven dan ook bestaan en blijven hun 

aantrekkingskracht behouden. Op deze wijze blijven deze winkels bijdragen aan de bezoekers-

stromen naar de winkelgebieden in Deventer. 

 

 

 

 

 

 


