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Achtergrondinformatie cijfers 
 

Waarom deze monitoring? 

Vanaf 2014 zijn de regionale detailhandelsvisies van kracht en voeren de Brabantse regio’s en 

gemeenten de gemaakte afspraken uit deze visies samen uit. De provincie zorgt voor actuele 

informatie en analyses over de Brabantse detailhandel om zo de gemaakte afspraken te volgen.  

Deze informatie wordt gedeeld met een brede doelgroep van marktpartijen, kennisinstellingen en de 

overheid. 
 

Welke ontwikkelingen brengt de provincie in beeld? 

Met de monitoring volgt de provincie of de bestaande afspraken voldoende zijn om te voorkomen dat 

het aantal winkelmeters en of de winkelleegstand in Brabant groeit.  

Voor de periode 2018-20191 en voor de periode 2014-2019 wordt het volgende in beeld gebracht: 

- Per saldo geen winkelmeter erbij en ruimte voor vernieuwing: ontwikkeling totale retailaanbod 

(winkelpanden in gebruik in de detailhandel, panden in gebruik in de niet-detailhandel en 

winkelmeters detailhandel2) en winkelplannen. 

- Concentratie van winkels en compactere winkelgebieden, geen verspreide bewinkeling: 

ontwikkeling winkelaanbod naar type winkelgebied. 

 

Ook monitort de provincie de ambitie Brabantse aanpak leegstand: 

- Verdere uitbreiding leegstand voorkomen: ontwikkeling aantal leegstaande winkels en lege 

winkelmeters. 

- Omvang van leegstand op termijn terugbrengen tot frictieniveau: ontwikkeling van leegstand naar 

soort: frictie, langdurige en structurele leegstand winkels. 
 
In het magazine “Feiten en cijfers Brabantse retail” presenteert de provincie de actuele stand van het 
retailaanbod, de leegstand, de winkelplannen en werkgelegenheid in Noord-Brabant. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar: 
- Type winkelgebied3: dorps-stadscentrum, wijkcentrum, woonboulevard en verspreide winkels. 
- Type stad4: de 4 grootste steden (Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg), de 10 

middelgrote steden (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Helmond, Meierijstad, Oosterhout, Oss, 
Roosendaal, Uden, Veldhoven, Waalwijk) en de 48 overige gemeenten in Brabant. 

- De 4 Brabantse regio’s: West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant 
- De indeling naar branches voor detailhandel en niet-detailhandel staat in tabel 1 en tabel 2. 
  

                                                
1 Cijfers met peiljaar 2019 worden in januari 2020 door Locatus als bevroren bestand aangeleverd, de daadwerkelijke 
metingen/visuele inspecties vinden gedurende 2019 plaats. De provincie brengt de groei tussen peiljaar 2019 (stand van 
zaken 1 januari 2020) en peiljaar 2018 (stand van zaken 1 januari 2019) in beeld.  
2 Onder winkelmeters wordt het winkelvloeroppervlak in vierkante meters verstaan. De winkelmeters van de niet-detailhandel 
zijn pas sinds het voorjaar van 2019 beschikbaar, deze cijfers neemt de provincie vanaf 2021 op in de monitor. 
3 Locatus maakt onderscheid naar vier hoofdtypen: 

- Centraal (dorps-stadscentrum): het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats (centrum of binnenstad). Dit type 
winkelgebied wordt in de factsheet “stadscentrum” genoemd. 

- Ondersteunend (wijkcentrum): naast één centraal winkelgebied kunnen in een woonplaats één of meerdere 
ondersteunende winkelgebieden voorkomen (o.a. stadsdeelcentrum, buurt- en wijkcentra). Dit type winkelgebied 
wordt in de factsheet “wijkcentrum” genoemd. 

- Overig (woonboulevard): hieronder vallen grootschalige concentraties en speciale winkelgebieden. Dit type 
winkelgebied wordt in de factsheet “woonboulevard” genoemd. 

- Verspreide bewinkeling: dit zijn alle verkooppunten die buiten winkelconcentratiegebieden vallen. 
4 De indeling is gebaseerd op het aantal winkels in het centrumgebied van een stad. Het centrumgebied van Breda, Eindhoven 
en ’s-Hertogenbosch wordt door Locatus aangeduid als “binnenstad” (meer dan 400 winkels), het centrumgebied van Tilburg is 
“hoofdwinkelgebied groot” (tussen de 200-400 winkels). 
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Tabel 1 Indeling branches Detailhandel (bron: Locatus) 

Branche-

groep 

Branche-

magazine 

Hoofd-

branche 

Branche 

Dagelijks Supermarkten Levensmiddelen Diepvriesartikelen, buitenl overig, kampwinkel, minisuper, 

boerderijwinkel, nachtwinkel, supermarkt, ziekenhuis 

winkel, levensmiddelen overig 

Speciaalzaken Levensmiddelen Groente/fruit, bakker, vlaaien, toko, chocola, 

koffie/thee, delicatessen, kaas, noten, poelier, reform, 

slagerij, slijter, wijnwinkel, tabak/lectuur, tabak 

speciaalzaak, vis, zoetwaren 

Persoonlijke 

verzorging 

Persoonlijke 

verzorging 

 

Mode & 
Luxe 

Mode & Luxe Warenhuis, kleding & mode, schoenen & lederwaren, juwelier & optiek, 

huishoudelijke- & luxe artikelen, antiek & kunst 

Vrije Tijd Vrije tijd Sport & spel, hobby, media 

In/Om Huis In/Om Huis Plant & die, bruin & witgoed, auto & fiets, doe-het-zelf, wonen 

Detailhandel 

overig 

Detailhandel 

overig 

Detailhandel 

overig 

Tweedehands diversen/kleding/boeken, partijgoed, 

legerdump, feestartikelen, paramedisch, hoortoestel, new 

age, smartshop, growshop, erotica, souvenirs, odd-shops, 

haarden/kachels, natuursteen, non-food overig 

 
Tabel 2 Indeling branches Niet-detailhandel (bron: Locatus) 

Branche-

groep 

Branche-

magazine 

Hoofd-

branche 

Branche 

Transport & 

Brandstoffen 

Automotive Automotive Autosloperij, carparts, caravans/aanhangers, boten, 

autodealer, -ruiten en -schade, garagebedrijven, motorfietsen 

Brandstoffen Brandstoffen Tankstation, brandstoffen 

Leisure Horeca Horeca Café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, nachtclubs, 

fastfood, bezorg/halen, grillroom/shoarma, hotel, hotel-

restaurant, ijssalon, lunchroom, koffiebar, pannenkoeken, 

café-restaurant, restaurant, partycentrum, shisha lounge, 

horeca overig 

Leisure-

overig 

Cultuur Bibliotheek, bioscoop, galerie, kunstuitleen, museum, theater 

Ontspanning Amusement hal, attractiepark, casino, biljart/pool, 

binnenspeeltuin, bowling, dierentuin, fitness, kartbaan, 

klimwand, kunstijsbaan, sauna, skibaan, zonnebank, 

zwembad, escape room, trampolinepark, amusement overig 

Diensten Ambacht Ambacht Edelsmid, schoenenreparatie/sleutels, kapper, tattoo/ 

piercing, schoonheidssalon, kledingreparatie, stoffeerderij, 

kleermaker, pottenbakker, electro reparatie, drukwerk/copy, 

fotograaf, dierentrimsalon, lijstenmaker, ambacht overig 

Particuliere 

diensten 

Particuliere 

dienstverlening 

Bellen-Internet, makelaardij, fietsenstalling, massagesalon, 

stomerij/wassalon, reisbureau, uitzendbureau, uitvaart, 

pickuppoint. 

Diensten-

overig 

Verhuur Videotheek, autoverhuur, rijwielverhuur, gereedschap 

verhuur, verhuur overig 

Financiële 

instelling 

Financiële intermediair, verzekeringswezen, bank, 

goudinkoper, financiële instelling overig 
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Winkelplannen 

Vanaf 2016 inventariseert de provincie aan het begin van elk jaar bij de gemeenten welke actuele 

plannen er zijn om nieuwe winkels te bouwen, winkels uit te breiden of winkels te transformeren naar 

o.a. woningen. 

 

De actuele winkelplannen worden ingedeeld in zogenaamde harde en zachte plannen: 

- onder planologisch harde plannen vallen de vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen 

(uitwerkingsverplichting valt hier ook onder).  

- zachte plannen zijn de plannen die planologisch zacht zijn (voorontwerp, ontwerp en 

wijzigingsbevoegdheid) of plannen die zich in de oriëntatie- of initiatieffase bevinden. 

Alleen plannen > 500 vierkante meters winkelvloeroppervlak zijn meegenomen. Ook transformatie 

van winkels naar o.a. woningen (afname winkelvloeroppervlak) wordt meegenomen. Er vindt 

regionale afstemming plaats over winkelplannen op (sub)regionaal niveau. 
 

Het gaat hier alleen om de plancapaciteit van actuele winkelplannen waarvoor concrete initiatieven 

zijn voor de invulling van het winkelgebied. Hierin wordt niet meegenomen het deel van de 

bestemmingsplancapaciteit waarvoor geen concrete, actuele initiatieven zijn maar waarvoor in 

vigerende bestemmingsplannen wel de (juridische) mogelijkheid bestaat om directe ruimte voor 

(nieuwe) detailhandel te realiseren (=onbenutte plancapaciteit). Dit jaar is voor het eerst ook 

gevraagd aan de gemeenten of zij deze onbenutte plancapaciteit in beeld hebben. 

 

Werkgelegenheid 

De bron van de cijfers over werkgelegenheid in Noord-Brabant is Lisa. Wij presenteren de cijfers van 

Afdeling 47 (Detailhandel), waarbij een koppeling is gemaakt tussen de branches van Locatus (zie 

tabel 1 en 2) en de SBI-sectoren van Lisa. De cijfers over banen zijn exclusief markthandel en 

benzinestations. Benzinestations vallen namelijk bij Locatus onder de niet-detailhandel. 

 
Tabel 3 Indeling branches internethandel (bron: Lisa) 

Branche-

groep  

Branche-magazine SBI-omschrijving 

Internethandel - 

dagelijks 

Voeding & drogist Detailhandel via postorder/internet in 

voedingsmid./drog.waren 

Internethandel – 
niet-dagelijks 

Mode & Luxe Detailhandel via internet in kleding en modeartikelen 

Detailhandel via internet in consumentenelektronica 

Vrije tijd Detailh. via postorder/internet in boek/tijdschr./cd's/dvd's 

Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen 

In/Om Huis Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen 

Detailhandel overig Detailhandel via internet in overige non-food 

Detailhandel via internet in algemeen assortiment non-food 

De overheidsdefinitie van internethandel is: “Detailhandel, waarvan de handel uitsluitend via een elektronische of schriftelijke 

opdracht loopt”. 

 

 


