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W
aarom is Els Borst vermoord? Omdat
God tegen euthanasie is. Verdachte Bart
van U. heeft verklaard dat hij een ‘god-
delijke opdracht’ kreeg omhaar te do-

den, vanwege de euthanasiewet die zij als minister
had ingevoerd. De vraag is nuwat wij daarmeemoe-
ten, moreel gezien. God zelf kunnenwe hetmoeilijk
kwalijk nemen, want die is volmaakt. En Bart van U.
is juist officieel krankzinnig, dus ook hij gaat in ze-
kere zin vrijuit.
De schrijvers en verspreiders van de Bijbel dan? Als

die zich in de loop der eeuwen nouwat ruimdenken-
der hadden opgesteld, zou Bart – in zijn waanzin –
mogelijk een ander doelwit hebben gekozen. Wat als
Bart, in plaats van die strenge God van Abraham, nou
de stem van Paulus de Boskabouter had doorgekre-
gen? Danwoonde hij nu rustigmet de dieren in het
woud, rookte hij braaf zijn pijpje en had Els Borst
waarschijnlijk nog geleefd.
Woorden hebben invloed. Soms ten goede, vaak

ten kwade, meestal een beetje van allebei. Niemand
kanweten wat er gebeurd zou zijn als een bepaalde
tekst niet had bestaan of anders was geformuleerd,
maar ideeën, goed bedoeld of niet, kunnen nu een-
maal rampzalig uitpakken – al was hetmaar omdat
er zo veel idioten rondlopen. Zou het dan toch niet
redelijk zijn om de schrijvers of verspreiders van
zulke woorden eens aan te spreken op demisdaden
van hun domme volgers?

Geert Wilders vindt van wel. PvdA-voorzitter Hans
Spekman had hem een gevaar voor de democratie ge-
noemd, en toen begonWildersmeteen over Pim For-
tuyn. Die was immers ook als gevaar bestempeld en
uiteindelijk vermoord. Dus als Wilders nu ook wordt
vermoord, staat er dankzij Spekman ‘PvdA’ op de ko-
gel, vindtWilders. Niet dat Spekman totmoord heeft
opgeroepen, maar een of andere linkse gek zou het
zo kunnen opvatten – net als Volkert van der G. des-
tijds.
De ironie is natuurlijk dat SpekmanWilders juist

‘gevaarlijk’ had genoemd vanwege díéns woorden,
namelijk ‘revolte’ en ‘verzet’, en dan vooral omdat
die door allerlei tuig als oproep tot geweld kunnen
worden gezien. En de dubbele ironie is dat Spekman,
nuWilders hém gevaarlijk heeft genoemd, ongetwij-
feld wat extra bedreigingen ontvangt. Ziet Wilders
voor zijn geestesoog de letters ‘PVV’ al glinsteren op
hetmes dat Spekman doodt?
Natuurlijk niet. Wilders is namelijk tegen geweld,

en kan geen verantwoordelijkheid nemen voormis-
interpretatie van zijn woorden. Net zomin als Spek-
man. Wemoeten ermee leven datmensenmet woor-
den aan de haal gaan. Kritiek op lompe retoriek is
nuttig, maar proberen iemand het zwijgen op te leg-
gen door hem verantwoordelijk te houden voormo-
gelijkemisinterpretatie van zijn woorden, dát is nou
echt gevaarlijk.
Het verschil tussen Spekman enWilders en God is

dat die eerste twee nog wel eens bereid zijn om voor
de camera te verschijnen. We kunnen ze dus gewoon
vragen wat ze precies bedoelen, waarna zij hun
woorden beter kunnen uitleggen. Als ze willen. Ver-
spreiders van Gods woord zouden dat ook wat vaker
kunnen doen, maar ik vraagmij af of die er ooit uit-
komen.

Jonathan van het Reve
op Twitter: @JvhReve
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Omvallendewinkelketens en treurigewinkelstraten
vertellen een urgent verhaal: hetmoet anders. Hoe
kansrijk is vernieuwing als aan de randen van steden

concurrerende koopjesparadijzen verrijzen?
Door John Wanders Illustratie Bier en Brood

Koopkastelen
langsdesnelweg

M
et een olijke vari-
ant op deweer-
kaartmaakt het
Nijmeegse onder-
zoeksbureau
DTPN in één oog-
opslag zichtbaar
waar bevolkings-

krimp en leegstand inNederland een
risico vormen. InWinschoten regent,
dondert en bliksemt het, beroerder is
het bijna nergens. Het Oost-Groningse
stadje van achttienduizend inwoners
haalde een paar jaar geleden hetNOS
Journaalna een reeks aangestoken bran-
den in dichtgespijkerde panden. De py-
romaanhad ruime keuze.Maart 2014
teldeWinschoten negentig leegstaande
panden. De leegstandsbarometer van
DTPN in de gemeente Oldambt, waartoe
Winschoten behoort, is opgelopen tot
ruimboven de 20 procent.
Uitgerekend hier denkt de gemeente

na over het binnenhalen van een factory
outletcenter. Grenzend aan deWinscho-
ter binnenstad, op de plek van het oude
streekziekenhuis, wil projectontwikke-
laar Vastgoud een 20.000m2 groot out-
letcenter bouwenmet 70 tot 100merk-
winkels. Hoe is datmogelijk in een
stadje dat al bijna twee jaar hemel en
aarde beweegt om zijn zieltogendewin-
kelhart compacter te krijgen?

Met eenmiljoenensubsidie van de
provincie, extra geld uit de gemeente-
begroting en een inNederland nog
schaars toegepaste leegstandsverorde-
ning tracht PvdA-wethouder Laura
Broekhuizen in deWinschoter binnen-
stad zoveelmogelijk leegstaandewin-
kels te slopen of om te bouwen totwo-
ningen en kantoren. Het aantal leeg-
staandewinkelpanden in het centrum
is sinds 2014 teruggebracht van 28 naar
22.Winschoten heeft nog een langeweg
te gaan, beseft dewethouder.
Tegelijkertijdwil zij de komst van het

outletcenter niet uitsluiten. ‘Dat lijkt
misschien een ongerijmdheid,maar dat
hoeft niet zo te zijn’, zegt ze. ‘Dat zijnwe
nu juist aan het onderzoeken. Datwij
een haalbaarheidsstudie laten uitvoe-
ren, toont aan datwij het plan van Vast-
goud serieus nemen.’

Tussen 2004 en 2013 groeide het aan-
tal vierkantewinkelmeters in deNeder-
landse non-food retailmet 13 procent,
terwijl de omzetmet 7 procent daalde.
Elkemiddelbare scholier kan zien dat
beide trends zich slecht tot elkaar ver-
houden. Het faillissement van diverse
grotewinkelketens komt dus niet uit de
lucht vallen. De grootste twintig à dertig
steden zijn nietmaatgevend voor de

rest vanNederland, zij hebben hun ei-
gen dynamiek en aantrekkingskracht.
Maar voor alle overige gemeenten geldt
dat hetwinkelgebied in hun centrum
compactmoet zijn omnog te kunnen
fungeren als kloppendhart.

De belofte van Vastgoud dat het out-
letcenter inWinschoten jaarlijks 1,5 tot
1,7miljoen extra bezoekers naar het
stadje zal trekken, klinkt erg optimis-
tisch gezien het dunbevolkte achter-
land, waaronder Noord-Duitsland – dat
reeds zijn eigen outletcentra heeft. ‘Het
afzetgebied is ondanks de krimpproble-
matiek voldoende groot voor een ge-
zonde exploitatie’, beklemtoont Donate
Teeninga namens Vastgoud.

Winkelen als feestje

‘Het is alleenmaarwensdenken’, zegt
Felix Röben, eigenaar van een goedlo-
pende, 121 jaar oudemodezaak in de
Winschoter binnenstad. Niet verwon-
derlijk, hij is tegen de komst van zo’n
winkeldorpwaar restpartijen vanmerk-
kleding zonder tussenhandel tegen
sterk verlaagde prijzen over de toonban-
ken gaan. ‘Als ze aan je brood komen,
kom je in actie. Ik ken collega’s die een
perfecte zaak hadden in Roermond of in
Roosendaal en die niet lang na de komst
van een outletcenter op de fles gingen.’
Hij vermoedt dat het plan van Vastgoud
een luchtkasteel zal blijken en datWin-
schoten enOldambt afstevenen op een
nieuw financieel drama.

Nu zevenmagere jaren zijn overwon-
nen en het consumentenvertrouwen
toeneemt, is ‘beleving’ voorwinkeliers

het sleutelwoord dat deurenmoet ope-
nen naar een kansrijke toekomst.Win-
kelenmoet een ‘feest’ zijn en dat is iets
heel anders dan boodschappen doen.
De opdracht voorwinkelbedrijven en
wethouders luidt: verklein het aantal
winkelmeters enmaak er beterewinkel-
meters van. Concentreren, transforme-
ren. Zo staat het ook in de vorig jaar ver-
schenen Retailagenda van VVD-minister
Henk Kamp van Economische Zaken.

Wie dat – in naambreed gedragen –
plan van aanpak leest, beseft dat de sa-
nering vanwinkelgebieden ingrijpend
zal zijn en pijn gaat doen. Een onderne-
mer die zichzelf niet bijtijds opnieuw
uitvindt, is gedoemd te verdwijnen. Dat
is een hardewet in tal van bedrijfstak-
ken enmeer dan ooit van toepassing op
dewinkelbranche.

De samenstelling van de bevolking
verandert en daarmee het koopgedrag,
nieuwe technologieën openen nieuwe
afzetkanalen, de voorliefdes van de con-
sument zijn soms paradoxaal en altijd
veranderlijk als hetweer.Wie zich giste-
ren nog superieurwaande ten opzichte
van de concurrentie, kanmorgen te
boek staan als een relikwie uit een ver-
vlogen tijd. Niets is zo dodelijk als een
stoffig imago. Kijkmaar naar V&D.

Gemeenten en provincies dienen te
voorkomen ‘dat op bedrijventerreinen
en inwoonboulevards nieuwe vierkante
meters detailhandel ontstaan door
zwakke handhaving’, waarschuwt
Kamps Retailagenda.Waaromduizen-
den vierkantewinkelmeters in eenwei-
land bouwen als in de binnenstad dui-
zenden vierkantemeters leeg staan?

Maar die vraag gaat voorbij aan de ei-
gengereidheid van demarkt.Winkelbe-
drijven bepalen graag zelf waar ze neer-
strijken en doorslaggevend kan zijn dat
vierkantemeters aan stads- en dorps-
randen goedkoper zijn. Zij zijn boven-
dien niet de enige spelers diewinkelend
Nederland vormgeven. Ook overheden,
merkfabrikanten, vastgoedbeleggers en
projectontwikkelaarsmaken plannen.
En het resultaat van al die ambities is
niet zelden een clash van deelbelangen.

Riskante grondaankopen

Aan de randen van stedenmet een re-
gionale uitstraling valt geld te verdie-
nen, taxeren ontwikkelaars. En ook al
zitten daar lieden tussen die in de vast-
goedwereld bekend staan als ‘cowboys’,
gemeentebestuurders zijn ontvankelijk
voor hun lokroep. Al was hetmaar om-
datmenigwethouder vreest dat een
projectontwikkelaar na een kille ont-
vangst op het gemeentehuis zaken gaat

Kees Woltering
onder meer van Rosada,
Roosendaal

Deconsument
ervaarthet
winkelenbij ons
als eenaangenaam
dagjeuit in een
schone, veilige en
architectonisch
goedeomgeving
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Winkelmeters
Duivels dilemma voor bestuurders

den. En ermoet genoeg aanbod zijn van
merkartikelen. ‘De teneur is altijd en
overal verschrikkelijk negatief als het
over outletcentra gaat’, constateert di-
recteur KeesWoltering van Stable Inter-
national, ontwikkelaar en beheerder
van ondermeer Rosada. ‘Maar terwijl de
reguliere detailhandel praat over af-
schaffen van koopavonden, ervaart de
consument hetwinkelen bij ons als een
aangenaamdagje uit in een schone, vei-
lige en architectonisch goede omge-
ving.’

Roosendaal heeft indertijd geknokt
omRosada FashionOutlet binnen te ha-
len. ‘Ik vermoed datwe er nu in onze
binnenstadmeer last van zouden heb-
ben gehad als Rosada indertijd voor Ber-
gen op Zoomof Etten-Leur had geko-
zen’, zegt VVD-wethouder Cees Lok, ver-
antwoordelijk voor de 5 kilometer van
het outletcenter gelegen Roosendaalse
binnenstad. Van elke tienmensen die
geld uitgeven in zijn binnenstadwonen
er volgens hemacht in Roosendaal.
‘Onze binnenstad heeft niet veel baat bij
Rosada,maar er ook niet veel last van.’
Verreweg demeeste bezoekers van het
langs de snelweg tussen Rotterdamen
Antwerpen gepositioneerde outletcen-
ter laten Roosendaal voorwat het is.

Winkeldorp bij Assen

NaastWinschoten praten ook Assen,
Halfweg en Zevenaar over het binnenha-
len van een factory outletcenter. ‘Het is
een duivels dilemma, ik ben blij dat ik
er niet inmijn eentje over hoef te beslis-
sen’, zegt D66-wethouderMaurice Hoo-
geveen van Assen, dat diep verdeeld is
over het thema.Met een verschil van vijf
stemmen gaf de Asser gemeenteraad
donderdagavond zijn goedkeuring aan
het voorstel om een outletcenter bij het
TT-circuit langs de A28mogelijk tema-
ken. Dewinkelleegstand in de kwets-
bare binnenstad van Assen zalmet zo’n
nieuwwinkeldorp langs de snelweg tus-
sen Groningen en Zwolle toenemen,
wijst onderzoek uit, ook al belooft het
college compensatie in de vorm van een
extra investeringsimpuls.

‘Het outletcenter staat inderdaad
haaks op de Retailagenda van Kamp’, er-
kentwethouderHoogeveen. ‘Anderzijds
zijn er deskundigen diewijzen op de
gunstige effecten ervan voor dewerkge-
legenheid en de toeristische aantrek-
kingskracht van Assen.’ Als de Asser re-
gio er dankzij het outletcenter op voor-
uitgaat, ‘moet je dewellicht negatieve
impact op de binnenstadmaar accepte-
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doenmet een buurgemeente.
Veel gemeenten hebben zich in de ja-

ren voor de crisis rijk gerekendmet te
riskante grondaankopen, constateerde
de Raad voor de Financiële Verhoudin-
gen afgelopen zomer. Het Rijk en de pro-
vincies hebben gemeenten te veel gesti-
muleerd plannen te ontwikkelen voor
die grond. En provincies hebben deze
plannen teweinig afgestemdop de re-
gionale behoefte, schrijft de Raad. In
verschillende regio’s is daardoor een
overschot ontstaan aan bouwlocaties.
Nu de crisis achter de rug is, zet dit de

poort weerwijd open voor ontwikke-
laarsmet ideeën. Enwethouders zien

kansen omgrond te verzilveren. Langs
uitvals- en snelwegen is nog ruimte voor
winkelgebiedenmet parkeerterreinen.
Soms na een omvangrijke sloop ook in
de binnenstad, zoals inWinschoten,
maar grondprijzen – en daarmee de hu-
ren – zijn aan de randen van steden
doorgaans lager dan in het stadshart. En
locaties langs de snelweg zijn beter be-
reikbaar voor leveranciers. Last but not
least: de consument blijkt gevoelig voor
het concept ‘groot aanbod, scherp ge-
prijsd en goed bereikbaar’.
Sommige van deze projecten in de pe-

riferie komennooit van de grond of
pakken slecht uit, zoals winkelcentrum

TheWall langs de A2 of MegaStores in
DenHaag.Maar er zijn ook succesverha-
len. De drie grote factory outletcentra
die Nederland nu telt, Batavia Stad in Le-
lystad, Rosada FashionOutlet in Roosen-
daal enDesigner Outlet in Roermond,
groeien in omzet en bezoekersaantal-
len. De eerste twee, beidemet een om-
zetstijging van 12 procent in 2015, brei-
den uitmet duizenden vierkanteme-
ters.
Een outletcenter heeftmassa nodig,

om te beginnen voldoende oppervlak,
minder dan 10.000m2werkt niet. Er
moeten voldoende consumentenwo-
nen in een straal van één uur autorij-
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Winkelmeters

ren’, zegt bijvoorbeeld Jouke vanDijk,
hoogleraar regionale arbeidsmarktana-
lyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Er zijn ook deskundigen als Cees-Jan

Pen, lector Brainport Fontys Hogescho-
len, die betogen datwethouders die out-
letcentra omarmenRussische roulette
spelenmet hun binnenstad. ‘Er is geen
empirisch bewijs voor de stelling dat
outletcentra en binnensteden elkaar
versterken, wel voor de stelling dat ze el-
kaar verzwakken’, zegt Pen. ‘Menig ge-
meente denkt dat kiezen voor de perife-
rie én kiezen voor het centrumkan. Dat
is luchtfietserij. Wekelijks lezenwe over
drama’s in de retail, weweten dat er te
veel winkelmeters zijn en toch bouwen
wemaar door en door. De vastgoedsec-
tor heeft geen last van gezond verstand.’

Rommelzolders

Fabrikanten leveren graag rechtstreeks
aan de consument, online en in eigen
merkwinkels, al dan niet deel uitma-
kend van een outletcenter. Zelfstandige
winkeliers die dezelfdemerken voor ho-
gere prijzen in hun schappen hebben
liggen, kijken knarsetandend toe. Hun
belangenorganisatiesmakenmeteen la-
waai zodra ergens hetwoord ‘outletcen-
ter’ valt.Wethouders, door projectont-
wikkelaars lekker gemaaktmet beloftes
overmiljoeneninvesteringen, nieuwe
werkgelegenheid en extra bezoekers,
botsenmet provinciebestuurders. Die
voorzien nógmeer leegstand en vrezen
dat de randen van steden veranderen in
rommelzolders.
Wat is danwijsheid? Voor bestuur-

ders zijn er hulpmiddelen bij het ne-
men van besluiten. Sinds eind 2012moe-
ten zij uitbreidingsplannen toetsen aan
de Ladder voor Duurzame Verstedelij-
king. Die ladder kent drie treden. Het
planmoet voorzien in een ‘actuele re-
gionale behoefte’. Is die er, dan dient on-
derzocht of het project kanworden in-
gepast in bestaand stedelijk gebied. Kan
dat niet, danmoetworden bekeken of
de bouwlocatie, veelal een stukweiland,
voor het verkeer bereikbaar is of kan
worden gemaakt.

Zuid-Holland beoordeelt strikt of
bouwplannen ‘ladderproof’ zijn, waar-
bij het in het bijzonder kijkt naar de ac-
tuele regionale behoefte. CDA-gedepu-
teerde Adri Bom-Lemstra hanteert een
‘limitatieve lijst’. Naast bouwmarkten,
tuincentra, caravan- en autoverkopers,
keukenboeren en brandgevaarlijke be-
drijven is daarop nauwelijks nog plek
voor andere ondernemingen. Dit leidt
tot onbegrip enwoede bij wethouders
en ondernemers. Zo zagen deDuitse
elektronicaketenMediaMarkt en de
Franse sportketenDecathlon hunplan-
nen voor grotewinkels langs de snel-
weg door de provincie geblokkeerd.
‘Wij willen dit soort ketens gráág in

Zuid-Holland’, verduidelijkt André Lam-
merse namens de provincie. ‘We zeggen
alleen: zoek uwheil in de binnenstad,
daar is ruimte zat.’ Maar intussen onder-
zoeken tweeministeries of gedepu-
teerde Bom-Lemstra niet te streng is,
gezien de vrijheid van vestiging in de
Europese Unie. En in afwachting van die
onderzoeksuitkomst grijpt het Rijk
rechtstreeks in op het verordeningsbe-
leid van Zuid-Holland. De provincie, die
dit als een aantasting ziet van haar be-
voegdheid, is hierover not amused. Bin-
nenkort debatteert de Tweede Kamer
metministerMelanie Schultz van Infra-
structuur enMilieu over deze ruzie.

Onomkeerbare verandering

Lang niet iedereen begrijpt dat deNe-
derlandsewinkelgebieden een funda-
mentele verandering ondergaan die on-
omkeerbaar is en een blijvende impact
heeft, constateert Bart van Twillert, di-
recteur Ontwikkeling en Investerings-
management bij het Frans-Nederlandse

vastgoedconcernUnibail-Rodamco. Zijn
bedrijf ismet 38miljard euro aan be-
legd vermogen een van de grootste spe-
lers van Europa.

‘Veel partijen denken nog volgens
het oude stramien van distributiepla-
nologisch onderzoek’, zegt hij. Daarbij
bepalen overheden op basis van onder-
zoek naar economische en demografi-
sche ontwikkelingen, alsook de afstand
die consumenten bereid zijn af te leg-
gen, hoeveel nieuwewinkels een ge-

meente aan kan zonder dat detailhan-
delstructuren kapot worden gemaakt.
‘Die bijna communistische planecono-
mie heeft lang goed gefunctioneerd,
maar ze past nietmeer in onze online
werkelijkheid.’

De toekomst is volgens Van Twillert
aanwinkelgebieden zoals het buiten-
land die al kent,maar Nederland nog
niet: eigentijdse overdektewinkelcentra
met tenminste regionale aantrekkings-
kracht. Die kunnen in de binnensteden
liggen,maar evengoed erbuiten. ‘Dat is
iets anders dan een outletcenter of een
megawinkel bouwen in eenweiland.
Daar zijnwij als Unibail-Rodamco tegen,
omdat je daarmee bestaande structuren
kapotmaakt. Ik heb het over het upgra-
den van verouderdewinkelgebieden.’

Winkel- en ontmoetingsplek

In de ‘winkelcentra van de toekomst’ is
shoppen in dewoorden van Van Twillert
‘een feestje’. Grotewebwinkels zullen er
fysiek aanwezig zijn, omdat zij weten
dat online en bijbehorende ‘stenen’
showrooms en distributiepunten elkaar
versterken. ‘Het zijn centrawaar je ge-
zondemaaltijden kunt eten, waar je
naar de bioscoop kunt, waarwerkplek-
ken zijn enwaar je ook graag naartoe
gaat ommensen te ontmoeten – je hoeft
er niet per se tewinkelen.’ Daarnaast
blijft er eenmarkt voorwijkwinkels
voor de dagelijkse boodschappen,maar
voor de tussencategoriewordt het vol-
gens hemmoeilijk.

Niet alleen in kleine enmiddelgrote
gemeentenmaar ook in grootstedelijke
regio’smoeten lastige knopenworden
doorgehakt. Van Twillert ziet de toe-
komst van dewinkelbranche concreet
voor zich in een vernieuwingsplan voor
Leidsenhage, een 45 jaar oudwinkelcen-
trum in Leidschendam-Voorburg dat
kamptmet leegstand en teruglopende
bezoekersaantallen. Unibail-Rodamco

investeert er 200miljoen euro in een
ombouwoperatie waarbij het Londense
winkelcentrumWestfield als voorbeeld
dient. Van ouderwets, kil, leeg enmono-
toonmoet Leidsenhage eigentijds, over-
dekt, levendig en veelzijdigworden.

Een flinke opfrisbeurt, wie kan daar
tegen zijn? Toch stuit ook dit plan op
weerstand. Vastgoedbelegger Syntrus
Achmea Real Estate & Finance,met even-
eens grote belangen in de detailhandel,
ervaart de vernieuwing van Leidsen-
hage als bedreigend voor zijn investe-
ringen inwinkelgebieden in deHaagse
regio. Het tracht het bouwplan via de
bestuursrechter te blokkeren.

Unibail-Rodamco en Syntrus Achmea
zijn beide lid van de IVBN, brancheorga-
nisatie van institutionele beleggers in
Nederlands vastgoed. Ook die organisa-
tie zette haar handtekening onder
Kamps Retailagenda.

In theorie zijn alle partijen het eens
over de noodzaak tot transformatie van
winkelgebieden. In de praktijk blijkt die
eensgezindheid vaak ver te zoeken. Zo-
dra het eigenbelang in het geding is,
volgt iedereen zijn eigen strategie. Gas
terugnemenblijkt dan lastig. De afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft er ongetwijfeld nog ja-
ren de handen vol aan.
‘Kleinermaar fijner’, dat is volgens

winkelier Felix Röben de enig houdbare
toekomst voor hetwinkelhart van zijn
geboortestadWinschoten.Maar het lo-
kaal bestuur luistert niet naar die op-
roep, vindt hij. ‘De gemeente roept: ‘In-
vesteerders!Werkgelegenheid!’ Politici
willen altijd alles. 20.000m2winkel-
ruimte erbij, hatseflats! En als je er iets
van zegt, word jeweggezet als uitge-
zakte ondernemer die de vernieuwing
tegenhoudt. Terwijl wij als plaatselijke
middenstanders, samenmet de ge-
meente, juist enormgoed bezig zijn
met het opknappen van de binnenstad.’
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OUTLETCENTRA

Boven: artist im-
pression van het
beoogde factory
outletcenter in Win-
schoten van de Gro-
ningse projectont-
wikkelaar Vastgoud.
Linksonder: Mega-
Stores, het winkel-
centrum in Den
Haag dat niet goed
loopt.
Rechtsonder: Bata-
via Stad Fashion
Outlet in Lelystad,
dat wel goed loopt
en uitbreidt met
5.500 m2 naar
31.000 m2.

Foto’s Vastgoud
Ontwikkeling,
Martijn Beekman, ANP
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Omzetontwikkeling retail 2004-2013 (2004=100)

Aantal leegstaande winkel- en horecapanden* in Nederland
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