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AAN 
VERZONDEN PER E-MAIL 
De voorzitters van de raadsfracties van de gemeente Middelburg 
De griffier van de gemeenteraad Middelburg 
i.a.a. het college van B&W van de gemeente Middelburg  
 
Onderwerp  
Raadstuk 14-182/24 (Ontwerpbestemmingsplan ZEP) geagendeerd voor de commissie Ruimte op 8 
december 2014 

        Middelburg, 3 december 2014 
 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding. Zoals aangekondigd in mijn E-mail van 30 november jl., zou u vandaag ons 
briefrapport ontvangen. In plaats daarvan breng ik u op de hoogte van onze 
bevindingen en ontwikkelingen die daaruit voortvloeien. 
 
Aanleiding. De rekenkamer Middelburg heeft op verzoek van de ChristenUnie een 
analyse uitgevoerd op een deel van de stukken behorend bij raadsstuk 14-182/24. 
Omdat de rekenkamer niet werkt voor individuele raadsfracties, informeren we de 
gehele gemeenteraad over onze bevindingen.  
 
De hoofdvraag waarop wij ons, gezien de geringe reactietijd, gericht hebben luidt 
als volgt: Zijn de data en bronnen die de drie rapporten (van WPM, DTNP en RHO) 
gebruiken om tot een oordeel te komen over de zogenaamde “actuele behoefte” 
(stap 1 i.h.k.v. de duurzaamheidsladder), verifieerbaar, juist en volledig toegepast in 
de berekeningen. Het is niet onze bedoeling om de onderzoeken van de bureaus 
over te doen. Het gaat ons om een check op de genoemde feiten/data en 
toepassingen hiervan en afleidingen of conclusies. 
 
Het rapport van WMP is een rapport op hoofdlijnen, vooral kwalitatief geschreven en 
geeft weinig bronnen prijs over gehanteerde cijfers en overige data. Dit maakt het 
lastig, zoniet onmogelijk te achterhalen of de gebruikte data herleidbaar, juist en 
volledig zijn toegepast. 
 
Het rapport van DTNP maakt op transparante wijze gebruik van (openbare) 
bronvermeldingen en deze zijn door ons gevalideerd op juistheid en volledigheid. 
We hebben een aantal kleine opmerkingen, wat zou kunnen leiden tot kleine 
aanpasingen in de cijfers. Maar het rekenmodel, ook met deze eventuele kleine 
mutaties, leidt o.i. transparant en betrouwbaar tot de in het rapport geformuleerde 
conclusie van de mogelijke ruimte voor ontwikkeling.  
 
Het rapport van RHO introduceert een breder perspectief van het begrip “sport”, 
dan zoals vermeld in de “Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek” van het HBD(HoofdBedrijfsschap Detailhandel, 2013). En betrekt 
daarnaast ook de categorie “fiets” in haar analyse. Omdat een aantal (openbare) 
bronnen niet vindbaar waren, ontvingen wij van de behandelend ambtenaar de 
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door RHO gebruikte brongegevens. In het doornemen van deze gegevens moeten 
we constateren dat onzorgvuldig gebruik is gemaakt van diverse bronnen, hetgeen 
leidt tot een onnavolgbare en rekenkundig onjuiste voorstelling van zaken.  
 
De vergissingen in het rapport, als basis voor  het rekenmodel, wat de “actuele 
behoefte”  bepaald zijn de volgende: 
- het zonder vermelding door elkaar gebruiken van cijfers in- en exclusief BTW; 
- rekenkundig onnavolgbare en onjuiste doorrekeningen; 
- het onjuist overnemen of interpreteren van data uit de verschillende bronnen; 
- het werken met niet valideerbaar onderbouwde aannames; 
- het combineren van categorieen, waardoor vergelijking met andere rapporten 
slecht of niet mogelijk is.  
De gepresenteerde cijfers in het RHO-rapport voldoen daarmee niet aan de eisen 
van juistheid en volledigheid en zijn weinig transparant.  
 
Wederhoor. De rekenkamer hecht aan zorgvuldigheid en transparantie in haar 
rapportages. Daarom vinden we hoor en wederhoor belangrijk.  We hebben op 
basis van onze bevindingen over het RHO-rapport, contact gezocht met de 
behandelelend ambtenaren van de gemeente en (telefonisch) met RHO. En hen  
gevraagd of zij onze bevindingen kunnen weerleggen danwel beaamen. Zowel de 
ambtenaren als RHO beaamen dat er vergissingen zijn gemaakt in het onderhavige 
rapport. Vanwege deze bevindngen hebben we dit besproekn met de wethouder. 
 
Concluisie. Hierdoor concluderen wij dat het RHO-rapport (raadsstuk 14-182 Bijlage 
1a) onbetrouwbaar is. En dus is ook het zienswijzerapport van de gemeente 
Middelburg (raadsstuk 14-182 bijlage 4), onjuist en onvolledig voor de passages waar 
het RHO-citaten betreft. 
 
Het gevolg is dat de verantwoordelijk wethouder dit agendapunt wil schrappen voor 
de vergadering van de commissie ruimte van aanstaande maandag. Hij zal dit 
uitleggen in en aan de gemeenteraad. 
 
Tot slot. Voor de rekenkamer is dit korte “actualiteitsonderzoek” een aanvulling op 
de huidge werkwijze en daarmee nieuw. Normaal gesproken controleren wij vooral 
achteraf of het ingezette beleid effectief, doelmatig en rechtmatig is gerealiseerd. 
Echter in een raadswerkgroep, van de vorige gemeenteraad, is besproken dat de 
rekenkamer aan meerwaarde kan winnen als zij de gemeenteraad effectief 
ondersteund bij haar kaderstellende en controlerende taken. Ook bij actuele 
vraagstukken. Het onderhavige onderwerp leent zicht wat ons betreft voor een 
ondersteuning in deze fase van de besluitvorming, omdat wij vooral onze visie geven 
over de juistheid, volledigheid en transparantie van de voorliggende rapporten. 
Graag evalueren wij  met uw raad in een later stadium of dit bijdraagt in het 
uitvoeren van uw kaderstellende en controlerende taken. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Drs. Walter van Wijngaarden RC  
Voorzitter Rekenkamer Middelburg 
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BRIEFRAPPORT REKENKAMER MIDDELBURG 
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ZEP (RAADSTUK 14-182/24) 
AGENDAPUNT 24 RAADSVERGADERING VAN 15 DEC 2014 

 
 

1. AANLEIDING 
Van de ChristenUnie ontving de Rekenkamer Middelburg op 20 november jl. de vol-
gende vraag per e-mail: 
 
Graag wil ik u vragen of het in uw mogelijkheden ligt om voor de raadsvergadering 
van 15 december 2014 het raadsvoorstel over de bestemmingsplanwijziging ten be-
hoeve van de vestiging van Decathlon door te lichten. (volgnummer 14-
182  Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Zeeuws Evenementen Podium (ZEP).  
  
De hoofdvraag is of de duurzaamheidsladder als instrument om tot zorgvuldige af-
wegingen te komen goed op dit dossier is toegepast. In deze duurzaamheidsladder 
heeft de provincie kernwinkelgebieden als primaire vestigingsplaats van winkels als 
standaard neergezet zodat door zorgvuldig ruimtegebruik en bundeling van functies 
op een plek de aantrekkelijkheid van steden wordt versterkt. Ik weet niet welk gezag 
deze ladder precies heeft, maar ik zie het als een kompas om toekomstbestendige 
beslissingen te nemen.  
  
De vier rapporten die de raad worden voorgelegd spreken elkaar tegen wat betreft 
de berekeningen en de uitkomsten van de drie kernvragen: actuele regionale be-
hoefte aantonen, effect op leegstand en bestaande gebouwen benutten. Welke 
maatstaven heeft de gemeente gebruikt om hun antwoorden te formuleren en zijn 
de opdrachten objectief opgesteld? Door de vele gegevens is het moeilijk om zicht 
te blijven houden op de kernvragen en een goed oordeel over de juistheid van de 
berekeningen te krijgen. 
 
Een eerste indruk van de raadstukken leidde tot het besluit van de rekenkamer om 
over te gaan tot verdere analyse. De hoofdvraag waarop wij ons, gezien de geringe 
reactietijd, gericht hebben luidt als volgt:  
 
Zijn de data en bronnen die de drie rapporten (van WPM, DTNP en Rho) gebruiken 
om tot een oordeel te komen over de zogenaamde “actuele behoefte” (stap 1 
i.h.k.v. de duurzaamheidsladder), verifieerbaar, juist en volledig1 toegepast in de 
berekeningen? 
 
Zoals aangekondigd in de e-mail van de rekenkamer van 30 november jl. aan alle 
fractievoorzitters, zou u uiterlijk woensdag 3 december ons briefrapport ontvangen. 
In plaats daarvan  heeft de rekenkamer de raad (en het college) middels een brief 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1In dit briefrapport gebruiken we ook het begrip “betrouwbaar”. Hiermee bedoelen we het wel/niet 
voldoen aan de eisen van juistheid, volledigheid en tijdigheid. 
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op de hoogte gebracht van onze eerste bevindingen ten aanzien van de drie rap-
porten en de ontwikkelingen die daaruit voortvloeiden. In dit briefrapport geven wij 
een verdere onderbouwing van onze bevindingen en conclusies. 
 
2. INLEIDING 
Voor de rekenkamer is dit korte “actualiteitsonderzoek” een aanvulling op de huidi-
ge werkwijze en daarmee nieuw. Normaal gesproken controleren wij vooral achteraf 
of het ingezette beleid effectief, efficiënt en rechtmatig is gerealiseerd. Echter in een 
raadswerkgroep, van de vorige gemeenteraad, is besproken dat de rekenkamer 
aan meerwaarde kan winnen als zij de gemeenteraad effectief ondersteund bij 
haar kaderstellende en controlerende taken. Ook bij actuele vraagstukken. Het on-
derhavige onderwerp leent zicht wat ons betreft voor een ondersteuning in deze 
fase van de besluitvorming, omdat wij vooral onze visie geven over de juistheid, vol-
ledigheid en transparantie van de voorliggende rapporten. Wij geven met nadruk 
geen oordeel en ook geen advies over de voorliggende besluitvorming. Dit is de 
taak van de raad.  
 
Om tot besluitvorming over het ZEP ontwerp-bestemmingsplan (raadsnummer 14-
182/24) te komen, zijn o.a. drie rapporten geschreven. Deze rapporten, van WPM, 
DTNP en Rho, bieden veel informatie. Echter, de informatie is lastig vergelijkbaar, 
vaak niet eenduidig en ook verschillen de bronnen waaruit de gebruikte data af-
komstig zijn. Nog los van de (de betrouwbaarheid van de) gebruikte data kan de 
interpretatie ook verschillen. Een klein verschil in de toepassing van data kan grote 
gevolgen hebben voor de uitkomst van analyses en dus ook voor de besluitvorming. 
Voor besluitvorming is het noodzakelijk dat in de fase van beeld- en oordeelsvor-
ming,  data objectief herleidbaar, valideerbaar, vergelijkbaar, volledig en juist zijn 
(toegepast).  
 
3. BEVINDINGEN 
 
Het rapport van WMP is een rapport op hoofdlijnen, vooral kwalitatief geschreven en 
geeft weinig bronnen prijs over gehanteerde cijfers en overige data. Dit maakt het 
lastig, zoniet onmogelijk, te achterhalen of de gebruikte data herleidbaar, juist en 
volledig zijn toegepast. 
 
Het rapport van DTNP maakt op transparante wijze gebruik van (openbare) bron-
vermeldingen en deze zijn door ons gevalideerd op juistheid en volledigheid. DTNP 
baseert haar informatie m.b.t. omzet per hoofd van de bevolking en omzet per vier-
kante meter WVO (WinkelVloerOppervlakte) op de data t.a.v. de branche Sport uit 
de “Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onder-
zoek”  van HBD (Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, 20132). 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Dit document is aan dit briefrapport toegevoegd als bijlage 1 
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Rekenkundig hebben we geen omissies aangetroffen. In navolging van de zienswijze 
van de gemeente delen we de opmerking dat er twee mogelijke cijfers gebruikt 
kunnen worden voor de gemiddelde omzet per vierkante meter WVO. Het HBD han-
teert in haar tabel twee cijfers: 1 cijfer voor omzet gegenereerd door verkopen aan 
bedrijven, instellingen en consumenten en 1 cijfer voor alleen consumenten. DNTP 
hanteert de eerste categorie, Rho de tweede. Welke methode juist is kunnen wij nu 
niet beoordelen. Het gebruikte cijfer door DTNP is overigens € 10 hoger dan het cijfer 
in de tabel van HBD (nl. € 1.330/m2 i.p.v. €  1.320/m2). DTNP heeft aangegeven dat 
dit bedrag fout is overgenomen, en heeft haar berekening opnieuw uitgevoerd. Dit 
leidt tot kleine verschillen in de uitkomsten van de berekeningen. Voor de volledig-
heid en inzichtelijkheid zijn de betreffende berekeningen door DTNP opnieuw ge-
maakt (zie bijlage 2). 
 
In de zienswijze van de gemeente wordt gesteld dat de totale omvang van de be-
stedingen binnen het verzorgingsgebied door DTNP bepaald is op basis van ver-
keerde uitgangspunten. DTNP zou niet alle bestedingen in de winkels in de sport-
branche mee hebben genomen in haar analyse (gebaseerd op sportbranche, HBD 
Omzetkengetallen 2011/2012), maar uitsluitend bestedingen aan ‘technische’ sport-
artikelen. Bij de berekening van het aanwezige winkelaanbod (gebaseerd op gege-
vens Locatus)zouden watersportartikelen en kampeerartikelen wel meegerekend 
zijn.  
 
De rekenkamer concludeert na navraag bij Detailhandelinfo.nl dat ook omzet van 
winkels in watersportartikelen en kampeerartikelen (geen caravans en vouwwagens) 
in het betreffende omzetkengetal van HBD zijn meegerekend, en daarmee (groten-
deels) aansluit op de indeling van de sportbranche zoals Locatus gebruikt. Enige ver-
schil hierin zijn de winkels met hengelsport en/of paardensport in het assortiment. De-
ze behoren in de indeling van HBD niet tot de sportbranche, maar tot de dierenspe-
ciaalzaken. 
 
Het gebruik van de verdere cijfers en het rekenmodel leidt o.i. transparant en be-
trouwbaar tot de conclusie van DTNP m.b.t. de ruimte voor ontwikkeling in de sport-
branche.  
 
Het rapport van RHO introduceert een breder perspectief van het begrip “sport”, 
dan zoals vermeld in de HBD Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimte-
lijk-economisch onderzoek. RHO vult de categorie Sportartikelen aan met kampeer-
artikelen. Maar zij vult ook aan met een de categorie “vrijetijdskleding en –
schoenen”. Daarnaast introduceert zij de categorie fietsen. Het argument voor dit 
laatste is dat Decathlon een assortiment (sport)fietsen voert. Omdat eenduidige cij-
fers uit de fietsenbranche ontbreken worden de cijfers voor de fiets afgeleid van de 
categorie rijwielhandel/tweewielers en aangevuld met cijfers uit “onderdelen en 
accessoires” uit de categorie auto-accessoires. Deze cijfers komen ook van 
HBD/Deatilhandelinfo.nl. Hiervoor worden cijfers uit 2012 gebruikt. Omdat openbare 
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bronnen op dit niveau niet eenduidig vindbaar waren, ontvingen wij van de behan-
delend ambtenaar de door RHO gebruikte brongegevens3.  
 
BTW. Zoals vermeld in de eerder door ons verstuurde brief (d.d. 3 december jl.) is het  
door elkaar gebruiken (zonder vermelding) van cijfers inclusief BTW (toonbankbeste-
dingen sport/fiets) en cijfers exclusief BTW (gem. omzet m2/wvo sport/fietsbranche) 
een belangrijke omissie in het Rho-rapport. Het al dan niet opnemen van de BTW in 
de berekening van de uitbreidingsruimte (stap 1 van de duurzaamheidsladder, het 
bepalen van actuele regionale behoefte) heeft aanzienlijk effect op de uitkomst 
van deze berekening. Rho beaamt en betreurt dat deze cijfers per vergissing door 
elkaar zijn gebruikt. Rho erkent dat het rekenen exclusief BTW de gangbare werkwijze 
is voor dergelijke onderzoeken.  
 
Overige opmerkingen. Door het naast elkaar leggen van de door Rho verstrekte ba-
sisgegevens (bijlage 3) en het Rho-rapport (m.n de pagina’s 12 – 15) waren we in 
staat de cijfers, feiten en aannames te herleiden4. Over een groot aantal herleidin-
gen en toepassingen hebben we vraagtekens. Onze opmerkingen en bevindingen 
zijn de volgende5: 
 

• Rho neemt in haar berekeningen € 400 miljoen (incl. BTW) mee voor “vrijetijds-
kleding en –schoenen”. Onduidelijk is via welke verkoopkanalen deze artike-
len hun weg vinden en of het reëel is dat dit bedrag volledig mag worden 
meegenomen in de berekeningen.  

• Rho neemt in de berekening van de toonbankbestedingen sport/fiets naast 
de uitgaven aan sportartikelen ook de uitgaven aan kampeerartikelen (ad 
170 mln euro) mee. Volgens de brancheafbakening  van HBD (tegenwoordig 
Detailhandelinfo.nl) worden ook winkels met kampeerartikelen (SBI-code 
47644) tot de sportbranche gerekend. O.i. betekent dit dat in de berekening 
van de toonbankbestedingen sport/fiets door Rho de uitgaven aan kam-
peerartikelen dubbel meegenomen worden. 

• Omdat Decathlon ook een assortiment in (sport)fietsen in haar winkels heeft, 
neemt Rho in haar analyse ook de bestedingen, het winkelaanbod en de 
omzet in de fietsbranche mee. Aangezien Locatus de branche 'fietsen & au-
to‐accessoires' onderscheidt neemt Rho de bestedingen, het winkelaanbod 
en de omzet van deze beide artikelgroepen worden mee in de analyse. Hier-
voor baseert Rho zich ten eerste op de bestedingen in de categorie rijwiel-
handel (bron HBD over het jaar 2012). In het rapport staat op pag. 14 dat 
consumenten in 2012 € 1,4 miljard uitgaven aan fietsen, fietsonderde-
len/‐accessoires en reparatie. Echter, in de categorie rijwielhandel wordt ge-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Deze informatie is bij dit briefrapport gevoegd als bijlage 3 (NB op deze PDF’s zijn de geschreven aan-
tekeningen niet relevant). 
4 Het betreft m.n. de bladzijden 12 – 15 van het Rho-rapport.  
5 Op 12 december heeft de rekenkamer, op verzoek van Rho, met hen gesproken over deze vragen, 
onduidelijkheden en opmerkingen.  
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sproken over tweewielers, en dat zijn (volgens het bronmateriaal) zowel fiet-
sen als bromfietsen, scooters en motorfietsen.  
Ten tweede heeft Rho bij de berekening van de bestedingen aan onderdelen 
en accessoires voor auto en fiets (bron HBD) o.i. verkeerde cijfers gebruikt, 
namelijk de uitgaven aan auto-accessoires en autobanden i.p.v. uitgaven 
aan fietsonderdelen en –accessoires, waardoor de toonbankbestedingen 
sport/fiets hoger uitvallen. 

• Door het bij elkaar voegen van de categorieën  fiets en sport is nauwelijks 
vergelijking mogelijk met de uitkomsten van DTNP. Dit onderscheid is eenvou-
dig aan te brengen en helpt in de beeld- en oordeelsvorming. Het kan zijn dat 
dit niet in de vraagstelling aan Rho is meegegeven, echter voor besluitvor-
ming is transparantie en vergelijkbaarheid minstens wenselijk. Zeker als twee 
rapporten elkaar zo tegen spreken. 

• Bij de berekening van de koopkrachttoevloeiing gaan Rho en DTNP beide uit 
van een toevloeiing van 10%. De rekenmethoden lijken echter van elkaar te 
verschillen. Welke methode juist is kunnen wij  nu niet beoordelen.  

• In tabel 2.4 uit het RHO rapport, “marktomstandigheden sport/fietsbranche is  
rekenkundig tussentijds afgerond (los van overige opmerkingen), wat leidt tot 
kleine uitkomstverschillen.  

• Tot slot. In het Rho-rapport worden jaarcijfers door elkaar gebruikt. De omzet-
kengetallen van HBD (Bijlage 1) zijn van december 2013, maar gaan over rea-
lisatiecijfers van 2009, 2010 en 2011. Cijfers (omzet per m2 WVO) uit 2011 wor-
den gebruikt. De aangereikte brongegevens (bijlage 3) gaan allen over 20126. 
Zij worden gecorrigeerd naar 2013 met een procentuele omzetdaling van 7% 
(blz. 13 Rho-rapport). Deze laatste correctie heeft echter als bron het HBD-
rapport (Bijlage 1) en gaat over een omzetontwikkeling van -7% over de cijfers 
van 2011 naar 2012 (zie blz. 5 bijlage 1 en laatste blz. bijlage 3).  
 

Gezien bovenstaande bevindingen voldoen de gepresenteerde cijfers in het RHO-
rapport o.i. niet aan de eisen van juistheid en volledigheid.  
 
4. CONCLUSIE 
Hierdoor concluderen wij dat het RHO-rapport (raadsstuk 14-182 Bijlage 1a) ten aan-
zien van de data en bronnen die gebruikt worden om tot een oordeel te komen 
over de zogenaamde “actuele regionale behoefte” (stap 1 i.h.k.v. de duurzaam-
heidsladder) onbetrouwbaar is. En dus is ook het zienswijzerapport van de gemeente 
Middelburg (raadsstuk 14-182 bijlage 4), onjuist en onvolledig voor de passages waar 
het RHO-citaten t.a.v. de actuele regionale behoefte betreffen. 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 M.u.v. de laatste twee pagina’s, welke kopieën zijn van bijlage 1 bij dit rapport. 
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BIJLAGEN: 

1. Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onder-
zoek, HBD, december 2013. 
 

2. DTNP, herziene rekenwijze i.v.m. correctie € 10 te veel gebruikt in de omzet per 
m2 WVO. 
 

3. (openbare) Brongegevens aangeleverd door Rho (NB op deze PDF’s zijn de 
geschreven aantekeningen niet relevant). 



  
 

 
Omzetkengetallen 2011/2012 
ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek 
 
 
 
Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van 
ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het 
voorkomen van het rekenen met cijfers uit verschillende 
bronnen en het bevorderen van het gebruik van één type 
kengetal. De omzetkengetallen zijn de omzet per vierkante 
meter en de omzet per hoofd.  
 
december 2013 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze notitie bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks 
kan het HBD geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Het HBD aanvaardt dan ook 
geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg 
van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie in deze notitie. 
 

 
BIJLAGE 1 bij rapport Rekenkamer Middelburg 14 dec 2014 mbt raadstuk 14-182 
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1 AANLEIDING 

 
 
Bij ruimtelijk-economisch onderzoek is een soort consensus geweest over het 
gebruik van het kengetal toonbankbestedingen per vierkante meter 
winkelvloeroppervlakte (wvo). Dit kengetal wordt onder meer gebruikt voor het 
berekenen of op een bepaalde locatie voldoende draagvlak is voor een x-aantal 
vierkante meter  winkelvloeroppervlakte van een bepaalde detailhandelsactiviteit. 
Voor de bestedingen wordt daarvoor vaak gebruik gemaakt van de publicatie 
“Bestedingen en Marktaandelen”, gebaseerd op het CBS Budgetonderzoek en de 
Nationale rekeningen. Wat betreft de aanbodzijde gebruikt men veelal Locatus-
cijfers. 
 
Het gebruik van de bestedingscijfers van het CBS ten  behoeve van ruimtelijk-
economisch onderzoek heeft enkele beperkingen. Het CBS-onderzoek is gericht 
op het vaststellen van prijsindexcijfers en consumentenuitgaven. Het is dus niet 
opgezet om een kengetal te produceren, zoals de toonbankbestedingen per 
vierkante meter wvo. In het budgetonderzoek is ook geen indeling in branches 
die overeen komt met de SBI-codering of de branches die Locatus onderscheidt.  
 
De bestedingscijfers kunnen jaarlijks fors bijgesteld worden. Dat hangt onder 
meer af van wijzigingen die op een hoog niveau worden doorgevoerd (zoals in de 
Nationale rekeningen), die kunnen doorwerken op bestedingsniveau. Dit komt de 
consistentie van cijfers niet ten goede. 
 
Ook zijn er aansluitingsproblemen tussen de bronnen van Locatus en CBS. 
Doordat zij verschillende afbakeningen en definities hanteren, zijn cijfers uit 
beide bronnen niet zonder meer te combineren in berekeningen. Bovendien 
gebruiken beide bronnen een verschillende methode om het aantal winkels en 
vierkante meters te berekenen. 
 
Tot slot zijn in de bestedingscijfers alleen uitgaven van consumenten opgenomen. 
Bedrijfsmatige uitgaven blijven buiten beschouwing. Uiteraard zorgen ook die 
uitgaven voor omzet in de detailhandel, in de ene branche meer dan de andere. 
 
Al met al is er behoefte aan kengetallen, die men kan gebruiken bij ruimtelijk-
economisch onderzoek. Deze notitie heeft tot doel: 
• het voorkomen van het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen (met 
een verschillende brancheafbakening), 
• het bevorderen van het gebruik van één type kengetal. 
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2 OMZET IN PLAATS VAN BESTEDINGEN  

 
 
Om de problemen bij het gebruik van bestedingscijfers te voorkomen, kan men 
omzetcijfers hanteren. Een van de voordelen is dat omzet, in tegenstelling tot 
consumentenbestedingen, allesomvattend is (dus inclusief de opbrengsten uit 
verkoop aan niet-particulieren, inclusief de opbrengsten uit verkoop via  
niet-winkelkanalen, inclusief producten die eventueel buiten het budgetonderzoek 
vallen, et cetera).  
 
Om te achterhalen welk deel van de omzet bestaat uit niet-particuliere 
bestedingen, is er een onderscheid naar twee soorten omzet: de totale omzet en 
de detailhandelsomzet. De totale omzet gaat om de opbrengsten uit levering van 
producten, goederen en diensten aan derden (consumenten, bedrijven, 
instellingen). De detailhandelsomzet behelst de opbrengsten uit levering van 
producten, goederen en diensten aan alleen consumenten. 
 
De branches zijn als volgt ingedeeld (gebaseerd op de Locatus-indeling). 
 
   
   
 
Dagelijks 

 
Levensmiddelen 

 
supermarkten 
food-speciaalzaken 
 

 Persoonlijke verzorging 
 

 

 
Niet-dagelijks 
 

 
Mode en luxe 

 
warenhuizen 
mode 
luxe 
 

 Vrije tijd sport 
hobby, spel en media 
 

 In en om het huis 
 
 
 
 
 
Overige detailhandel 

wit/bruingoed en computershops 
doe-het-zelfzaken 
wonen 
tuincentra 
overig 
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3 OMZETKENGETALLEN  

 
 
In de volgende tabellen staan de omzetkengetallen. Deze zijn exclusief btw. 
 
Het gaat om de gemiddelde jaarlijkse omzet per vierkante meter winkelvloer- 
oppervlakte en per hoofd. De winkelvloeroppervlakte (in aantal vierkante meters)  
is de voor het publiek zichtbare en toegankelijke vloeroppervlakte in de winkel. 
De cijfers zijn gebaseerd op ramingen, waardoor ze jaarlijks kunnen worden  
bijgesteld. 
 
 
Omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte, exclusief btw   
Bron: raming EIM/HBD, o.b.v. CBS 
   
 Totale omzet per m2 wvo Detailhandelsomzet per m2 wvo 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
       
Totaal 3. 080 3.080 3.110 2.940 2.940 2.980 
       
Dagelijks  7.090 7.140 7.310 6.870 6.930 7.090 
       
Levensmiddelen 7.360 7.420 7.610 7.150 7.210 7.390 
Supermarkten 7.930 8.040 8.260 7.760 7.870 8.090 
Speciaalzaken 5.200 5.050 5.050 4.820 4.670 4.660 
       
Persoonlijke verzorging 5.140 5.170 5.240 4.890 4.920 4.980 
       
Niet-dagelijks 2.100 2.080 2.080 1.980 1.960 1.970 
       
Mode en luxe 2.550 2.530 2.530 2.370 2.360 2.360 
Warenhuizen 3.060 2.910 2.670 2.420 2.300 2.110 
Mode 2.710 2.700 2.720 2.620 2.610 2.630 
Luxe 1.990 2.040 2.060 1.800 1.840 1.870 
       
Vrije tijd 3.140 2.900 2.780 2.700 2.620 2.510 
Sport 1.570 1.430 1.320 1.460 1.400 1.290 
Hobby, spel en media 4.710 4.350 4.180 3.940 3.820 3.680 
       
In en om het huis 1.780 1.760 1.790 1.710 1.690 1.720 
Wit/bruingoed, computershops 4.750 4.680 4.550 4.560 4.490 4.360 
Doe-het-zelfzaken 1.460 1.410 1.430 1.410 1.370 1.390 
Wonen 1.240 1.200 1.200 1.210 1.180 1.170 
Tuincentra 510 550 530 500 540 520 
Overig 3.520 3.780 3.880 3.340 3.580 3.650 
       
Overige detailhandel* 2.100 2.080 2.080 1.980 1.960 1.970 
* Dit is een inschatting op basis van Locatus (4% van de totale winkelvloeroppervlakte niet-dagelijks is 
overige detailhandel). 
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Omzet per hoofd, exclusief btw   
Bron: raming EIM/HBD, o.b.v. CBS 
   
 Totale omzet per hoofd Detailhandelsomzet per hoofd 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
       
Totaal 5.090 5.040 5.020 4.870 4.820 4.800 
       
Dagelijks  2.300 2.310 2.340 2.240 2.240 2.270 
       
Levensmiddelen 2.100 2.100 2.130 2.040 2.040 2.070 
Supermarkten 1.790 1.810 1.840 1.750 1.770 1.800 
Speciaalzaken 310 290 290 290 270 270 
       
Persoonlijke verzorging 210 210 210 200 200 200 
       
Niet-dagelijks 2.790 2.730 2.690 2.630 2.580 2.540 
       
Mode en luxe 980 970 940 910 900 880 
Warenhuizen 120 120 100 100 90 80 
Mode 630 630 620 610 610 600 
Luxe 220 220 220 200 200 200 
       
Vrije tijd 280 270 240 260 240 220 
Sport 70 70 60 70 60 60 
Hobby, spel en media 210 200 190 190 180 170 
       
In en om het huis 1.410 1.390 1.390 1.360 1.330 1.330 
Wit/bruingoed, computershops 230 220 210 220 210 210 
Doe-het-zelfzaken 240 230 230 230 220 220 
Wonen 380 380 370 380 370 360 
Tuincentra 70 70 70 70 70 70 
Overig 490 480 500 470 450 470 
       
Overige detailhandel* 110 110 110 100 100 100 
Door afrondingsverschillen kunnen optellingen van bedragen afwijken van totalen. 
Inwoneraantallen: 16.454.000 (2009), 16.575.000 (2010) en 16.656.000 (2011).  
* Dit is een inschatting op basis van Locatus (4% van de totale winkelvloeroppervlakte niet-dagelijks is 
overige detailhandel). 
 

 



 

HBD Omzetkengetallen 2013 5 

4 ONTWIKKELINGEN IN 2012  

 

Voor 2012 zijn de ramingen van de omzetkengetallen niet consistent genoeg. Dat 
komt onder meer door een wijziging in de afbakening van bedrijven door het 
CBS. Vanwege die nieuwe afbakening wijken de kengetallen voor de meeste 
branches (fors) af van voorgaande jaren. Om toch tot een standaardisatie te 
komen is besloten om voor 2012 de ontwikkelingen van de omzet en de 
aanbodzijde weer te geven. Deze (procentuele) ontwikkelingen zijn wel consistent 
omdat het gaat om vergelijkingen tussen dezelfde groepen bedrijven tussen 2011 
en 2012. 
 
Ontwikkeling van de omzet in 2012   
Bron: CBS en raming EIM/HBD 
  

2012 t.o.v. 2011 
  
Totaal -1% 
  
Dagelijks  2% 
  
Levensmiddelen 2% 
Supermarkten 3% 
Speciaalzaken -2% 
  
Persoonlijke verzorging 3% 
  
Niet-dagelijks -4% 
  
Mode en luxe -3% 
Warenhuizen -6% 
Mode -4% 
Luxe 1% 
  
Vrije tijd -7% 
Sport -7% 
Hobby, spel en media -7% 
  
In en om het huis -4% 
Wit/bruingoed, computershops -4% 
Doe-het-zelfzaken -7% 
Wonen -8% 
Tuincentra -7% 
Overig -1% 
  
Overige detailhandel -4% 

 
 
Ontwikkeling van de winkelvloeroppervlakte in 2012   
Bron: raming HBD 
  

2012 t.o.v. 2011 
  
Dagelijks 2% 
Niet-dagelijks 0% 
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5 VERSCHILLEN IN WINKELVLOEROPPERVLAKTE 

 
 
Het CBS gaat bij de winkelvloeroppervlakte uit van opgaven van ondernemers. 
Dit kunnen dus inschattingen zijn. Locatus daarentegen meet of schat de 
winkelvloeroppervlakte zelf in. Over het algemeen is de winkelvloeroppervlakte 
per winkel volgens Locatus kleiner dan bij het CBS. Wellicht overschatten 
winkeliers de omvang van de winkelvloer omdat ze ook meters meerekenen die 
niet toegankelijk zijn voor het publiek. Locatus registreert daarentegen meer 
kleine winkels waardoor de totale winkelvloeroppervlakte in een groot aantal 
branches overeen komt met de gegevens van CBS. 
 
 

6 BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK VAN OMZETKENGETALLEN 

 
 
Het gebruik van de omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch 
onderzoek heeft de volgende beperkingen.  
 
De genoemde cijfers zijn landelijke gemiddelden. Dat wil zeggen dat voor iedere 
branchegroep gerekend is met de totale omzet van die groep en de totale winkel-
vloeroppervlakte. De gemiddelde cijfers houden dus geen rekening met regionale 
of lokale omstandigheden. Ook houden ze geen rekening met de omvang van 
bedrijven. Grote bedrijven kunnen andere omzetkengetallen hebben dan kleine 
bedrijven. Hetzelfde geldt voor de mate van succes van bedrijven.  
Goed draaiende bedrijven kunnen andere omzetkengetallen hebben dan kleine 
bedrijven. 
 
Daarnaast zijn de gemiddelde cijfers gebaseerd op gerealiseerde omzetten. Deze 
zijn niet een norm voor bestaande en nieuwe meters. 
 
De maximaal te hanteren inkomenselasticiteit is 0,25% voor de groep dagelijks 
en 0,50% voor de groep niet-dagelijks. De te hanteren gemiddelde btw-percen-
tages zijn 8% voor de groep dagelijks en 18% voor de groep niet-dagelijks. 
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7 BIJSTELLINGEN EN AFWIJKINGEN 

 
 
Voor de meest recente jaren worden de gegevens geraamd. Dit kan ertoe leiden 
dat er met terugwerkende kracht cijfers kunnen worden bijgesteld. Daarnaast 
kunnen de omzetkengetallen in deze notitie afwijken van de omzetkengetallen die 
het HBD per branche weergeeft op bijvoorbeeld de website en in het Jaarboek 
Detailhandel. Dat komt doordat de omzetkengetallen in deze notitie gebaseerd 
zijn op een andere branche-indeling. Ten behoeve van ruimtelijk-economische 
berekeningen raadt het HBD aan gebruik te maken van de omzetkengetallen in 
deze notitie. 
 
Het CBS is bezig om omzetgegevens te verkrijgen via de Belastingdienst in plaats 
van enquêtes. Als dat lukt kan dat op termijn leiden tot meer betrouwbaarheid. 
Over de winkelvloeroppervlakte is echter nog onduidelijkheid. Daarnaast is men 
een aantal jaar geleden overgegaan op een nieuwe SBI-codering. Dit kan tot 
verschuivingen hebben geleid. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Reactie naar aanleiding van vragen Rekenkamer Middelburg over het 

rapport ‘Beoordeling grootschalige sportwinkel ZEP Middelburg’ 

 
De Rekenkamer van de gemeente Middelburg heeft op verzoek van de raadsfractie 
ChristenUnie de rapporten van het WPM, DTNP en Rho beoordeeld. De vraag die daarbij 
gesteld is of “de data en bronnen die de drie rapporten gebruiken om tot een oordeel te komen 
over de zogenaamde ‘actuele regionale behoefte’ (stap 1 i.h.k.v. de duurzaamheidsladder), 
verifieerbaar, juist en volledig toegepast is in de berekeningen”. 
 
Het oordeel van de Rekenkamer Middelburg ten aanzien van het rapport van DTNP is als volgt: 
“Het rapport van DTNP maakt op een transparante wijze gebruik van (openbare) 
bronvermeldingen en deze zijn door ons gevalideerd op juistheid en volledigheid. We hebben 
een aantal kleine opmerkingen, wat zou kunnen leiden tot kleine aanpassingen in cijfers. Maar 
het rekenmodel, ook met deze eventuele kleine mutaties, leidt o.i. transparant en betrouwbaar 
tot de in het rapport geformuleerde conclusie van de mogelijke ruimte voor ontwikkeling”.  
 
De Rekenkamer heeft DTNP op 9 december jl. gevraagd op twee zaken te reageren: 
1. Komen de sportomzet per hoofd per jaar, de gemiddelde omzet per m² wvo per jaar en de 

genoemde (aanwezige) m2 wvo voor sportdetailhandel overeen voor wat betreft definitie 
(afbakening) van de branchering? Wat is de brancheafbakening? 

2. De Rekenkamer constateert dat gerekend is met een sportomzet van € 1.330 (excl. BTW) 
per m² wvo per jaar. In de oorspronkelijke bron staat € 1.320 (excl. BTW). Wat is hiervoor 
de verklaring? Als dit een fout is, hoe werkt dit door in de berekening? 

Ad 1 Definitie/afbakening branchering 

De sportomzet per hoofd per jaar en de gemiddelde omzet per m² wvo per jaar komen van 
dezelfde bron/publicatie (HBD (2013) ‘Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-
economisch onderzoek’) en hebben betrekking op dezelfde brancheafbakening. Het HBD heeft 
zich daarbij aangesloten bij de branchering van Locatus, dezelfde bron als in het rapport is 
gebruikt voor data over winkelaanbod. De verschillende cijfers betreffen daarmee allemaal 
dezelfde definitie/afbakening van de branchering. 
 
De sportbranche betreft de volgende subbranches (indeling volgens Locatus): 
x 35.100.125-Buitensport 
x 35.100.444-Ruitersport 
x 35.100.492-Sportzaak 
x 35.100.591-Hengelsport 
x 35.100.627-Watersport 
x 35.100.950-Sport speciaalzaak 

Ad 2 Omzet per m² wvo sport 

De Rekenkamer heeft hierin gelijk. Per abuis is in het model gerekend met € 1.330 (excl. BTW) 
in plaats van € 1.320 (excl. BTW). Dit leidt tot zeer minimale verschillen in de uitkomsten van de 
berekeningen, doch niet tot andere resultaten. Voor de volledigheid en inzichtelijkheid zijn de 

BIJLAGE 2 Herziene rekenwijze DTNP i.v.m. correctie € 10 te veel gerbuikt in de omzet per m2 WVO
bij rapport Rekenkamer Middelburg 14 dec 2014 mbt raadtuk 14-182 
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betreffende berekeningen hieronder opnieuw gemaakt en gepresenteerd. Betreffende getallen 
zijn vetgedrukt en in de derde kolom is het absolute verschil weergegeven.  
 
Tabel 2 Indicatieve berekening marktruimte Sport (2020) (excl. BTW), p. 8 

 Correctie Rapport Verschil 

Aantal inwoners 30 autominuten reistijd in 2030 263.600 263.600  
Toeristische standaardconsumenten 17.800 17.800  
Totaal aantal standaardconsumenten 281.400 281.400  
Sportomzet per hoofd per jaar € 60 € 60  
Koopkrachtbinding 80% 80%  
Koopkrachttoevloeiing 10% 10%  
Totale sportomzet per jaar € 14,9 mln € 14,9 mln  
Gemiddelde omzet/m² wvo per jaar sportdet. € 1.320 € 1.330 € 10 

Potentieel aanbod sportdetailhandel (m² wvo) 11.300 11.200 100 

Aanwezig aanbod sportdetailhandel (m² wvo) 13.500 13.500  
Indicatie uitbreidingsruimte sportdetailhandel nihil nihil  
 
Omzetclaim Decathlon, p. 9 

 Correctie Rapport Verschil 

Omvang beoogde Decathlon (m² wvo) 2.150 2.150  
Gemiddelde omzet/m² wvo per jaar sportdet. € 1.320 € 1.330 € 10 

Omzetclaim beoogde Decathlon (excl. BTW) € 2,84 mln € 2,86 mln € 0,02 mln 

 

Omzeteffect totale 30-autominutengebied, p. 9 

 Correctie Rapport Verschil 

Potentiële sportomzet 30-autominutengebied € 14,9 mln € 14,9 mln  
Omzetclaim beoogde Decathlon (excl. BTW) € 2,84 mln € 2,86 mln € 21.000 

Omzeteffect op huidige sportaanbod -19,05% -19,19% 0,14%-punt 

 

Omzeteffect primaire gebied (15 autominuten), p. 10 

 Correctie Rapport Verschil 

Potentiële sportomzet 15-autominutengebied € 7,2 mln € 7,2 mln  
Aandeel omzetclaim beoogde Decathlon 2/3 2/3  
Omzetclaim beoogde Decathlon (excl. BTW) € 1,89 mln € 1,91 mln € 14.000 

Omzeteffect op huidige sportaanbod -26,28% -26,48% 0,20%-punt 

 

Omzeteffect secundaire gebied (15-30 minuten), p. 10 

 Correctie Rapport Verschil 

Potentiële sportomzet 15-30-autominutengebied € 7,6 mln € 7,6 mln  
Aandeel omzetclaim beoogde Decathlon 1/3 1/3  
Omzetclaim beoogde Decathlon (excl. BTW) € 0,9 mln € 1,0 mln € 7.000 

Omzeteffect op huidige sportaanbod -12,47% -12,56% 0,09%-punt 

 

 
DTNP, 9 december 2014 



BIJLAGE 3   Brongegevens aangeleverd door Rho
bij rapport Rekenkamer Middelburg 14 dec 2014 mbt raadstuk 14-182
(NB de aantekeningen en gearceerde teksten zijn niet relevant) 
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AAN 
VERZONDEN PER E-MAIL 
De voorzitters van de raadsfracties van de gemeente Middelburg 
De griffier van de gemeenteraad Middelburg 
i.a.a. het college van B&W van de gemeente Middelburg  
 
Onderwerp  
• Briefrapport rekenkamer Middelburg (inclusief 3 bijlagen)  t.b.v. raadstuk 14-182/24 (Ontwerpbestem-

mingsplan ZEP) geagendeerd voor de gemeenteraad op 15 december 2014. 
• Tevens reactie op de brief van de PvdA, mede-ondertekend door CDA, D66 en SGP, van 10 dec jl. 

 
       Middelburg, 14 december 2014 

 
Geachte raadsleden, 
 
Bij deze informeren wij u in meer detail over onze bevindingen en conclusies m.b.t. 
het raadsstuk 14-182/24.  
 
Maar eerst een procesopmerking. Nogal verrast namen wij kennis van de brief van 
de PvdA (10 dec. Jl.), mede ondertekent door CDA, D66 en SGP. Wij waren met 
name verrast over de formaliteit en de toon waarop deze geschreven is en dat deze 
ook rechtstreeks naar de pers was gestuurd. In onze beleving hebben we een goede 
verstandhouding met de gemeenteraad(sleden) en komt een dergelijke brief 
merkwaardig op ons over, gezien de relatie die wij met elkaar hebben.  
 
Vanuit onze rol als controle-instrument van en voor de gemeenteraad zijn wij altijd 
bereid met u het gesprek te voeren en inzage te geven in (de onderbouwing van) 
onze bevindingen en conclusies. Wat ons betreft kunt u dat gewoon aan ons vragen 
via de meer directe kanalen, als telefoon, een gesprek, de e-mail of via de 
raadsgriffier. Wij zijn erg benieuwd naar uw beweegredenen om op deze manier “in 
gesprek” te komen.  
 
Dan een meer inhoudelijke reactie. Omdat wij in de eerste week van december snel 
moesten schakelen vanwege onze bevindingen over de rapporten, hebben wij 
afgezien van een uitgebreid brief-rapport, omdat dit nog niet de kwaliteit had die wij 
graag willen bieden. Daarom hebben we u zo snel mogelijk geïnformeerd met een 
brief, waarin wij de conclusies van onze bevindingen aangaven. Hier paste enige 
snelheid van handelen, omdat de vergadering van de commissie ruimte (op 8 dec.), 
aanstaande was en wij u ook de nodige reactietijd wilde geven.  
 
Wij hebben er bewust voor gekozen om niet bij de commissie Ruimte van 8 
december aanwezig te zijn, omdat wij van menig waren dat wij op dat moment 
niets hadden toe te voegen aan onze brief. In onze beleving was het vooral de 
wethouder die u uitleg zou geven over de rede en de wens om het agendapunt in 
te trekken en van de agenda te willen halen. Achteraf bezien was het wellicht 
verstandiger geweest om wel aanwezig te zijn. Aan de andere kant, u had ons ook 
kunnen vragen aanwezig te zijn bij de commissievergadering. 
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Inmiddels hebben we met de raadsgriffier afgesproken dat we in de komende 
auditcommissie, de aanpak en het proces willen evalueren. Zoals ook reeds  
aangegeven in onze brief van 3 december 
 
Tot zover enige uitleg over onze overwegingen.  
 
Bij deze treft u (binnen 5 dagen) ons uitgebreidere brief-rapport aan. Omdat het 
punt maandag a.s. nog steeds op de agenda van de gemeenteraadsvergadering 
staat, zijn wij aanwezig om, indien gewenst, een toelichting te geven. 
 
Tot slot maken wij enige nuancerende opmerkingen bij het onderhavige onderwerp 
en onze brief van 3 december jl.  
 
Het vaststellen van de actuele regionale behoefte (stap 1 in de duurzaamheids-
ladder) is niet eenvoudig objectiveerbaar. Een belangrijke basis voor ruimtelijk-
economisch onderzoek is het gebruiken van onbetwiste data op een manier die 
gebruikelijk is bij vergelijkbare onderzoeken. Het CBS is voor deze data een 
belangrijke bron. De CBS-cijfers, betrekking hebbend op dit onderwerp, worden in 
branches gemeten die niet altijd 1 op 1 overeenkomen met het doel waarvoor ze 
worden ingezet.  
 
Het betekent dus dat het belangrijk is om aan te sluiten bij gangbare 
onderzoeksmethoden, om interpretatie en gebruik van data enigszins objectiveer-
baar en vergelijkbaar te maken. Hiervoor publiceert o.a. Locatus en Detailhandel-
info.nl (voorheen HBD) cijfers en overzichten voor de detailhandel (veelal gebaseerd 
op het CBS) die (bij benadering) het meest van toepassing zijn. We constateren dat 
DTNP een meer standaard benadering kiest om de actuele regionale behoefte aan 
te tonen en dat Rho (los van de vergissingen) probeert de werkelijke situatie zo goed 
mogelijk te benaderen. 
 
In onze brief van 3 december zijn we ingegaan op het wederhoor- een belangrijk 
aspect van zorgvuldigheid. We hebben in deze paragraaf bedoeld dat we met de 
ambtenaren hebben gesproken over een groot aantal van onze bevindingen. Met 
Rho hebben we echter op dat moment alleen gesproken over de “BTW-kwestie”. 
Onze overige bevindingen hadden we op dat moment nog niet met hen gedeeld.  
 
Inmiddels hebben we vrijdag 12 december jl. uitgebreid gesproken met Rho. De 
bevindingen die we ook met hen hebben gedeeld zijn terug te vinden in bijgaand 
briefrapport. Dit gesprek heeft bij  ons niet geleid tot het aanpassen van ons oordeel. 
 
Tot slot hopen wij u met dit rapport voldoende inzage te geven in de onderbouwing 
van onze bevindingen en conclusies en zijn wij te allen tijde bereid met u hierover 
van gedachten te wisselen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Drs. Walter van Wijngaarden RC  
Voorzitter Rekenkamer Middelburg 
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AAN 
VERZONDEN PER E-MAIL  
d.t.v. de raadsgriffier 
Leden van de Gemeenteraad Middelburg 
i.a.a. het College van B&W van de gemeente Middelburg  
 
 
Onderwerp  

Beoordeling rapportage Rho2  
      

 Middelburg, 23 maart 2015 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Middelburg, 
 
Zoals aangekondigd in de mail van de rekenkamer van 12 maart jl. ontvangt u in de-
ze brief de reactie op de rapportage van het Rho-rapport (d.d. 15 januari 2015). Dit 
rapport wordt verder Rho2 genoemd.  
 
De opmerkingen zijn op 28 januari jl. voorgelegd aan het College voor wederhoor. 
De wederhoorreactie van het college (ontvangen op 27 februari jl.) maakt integraal 
onderdeel uit van deze brief. De wederhoorreactie van het College hebben wij van 
commentaar voorzien in het nawoord.  
 
Na ontvangst van het wederhoor van het college heeft de rekenkamer op 6 maart 
met de wethouder gesproken over het tijdpad m.b.t. de behandeling in de ge-
meenteraad(scommissie). De rekenkamer heeft dit verwoord in haar mail die u op 12 
maart via de raadsgriffier heeft ontvangen. 
 
Deze brief is input, naast de door het college aan te leveren stukken, voor de be-
handeling in de commissie Ruimte op 13 april 2015. 
 
  
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Drs. Walter W. van Wijngaarden RC  
Voorzitter Rekenkamer Middelburg 
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1. Inleiding en aanleiding 
In de commissie AB van 20 januari jl. heeft de gemeenteraad de rekenkamer ge-
vraagd of zij een nieuwe rapportage van het adviesbureau Rho wil beoordelen. De 
rekenkamer heeft in haar brief (mail van 22 januari 2015 aan het college en de frac-
tievoorzitters) geantwoord dat zij dit wil doen. Op 21 januari 2015 ontving de reken-
kamer van het college de nieuwe Rho-rapportage van 15 januari 2015, met als titel 
“Middelburg - ZEP Middelburg - Onderbouwing realisatie Decathlon”. Dit rapport 
wordt verder aangeduid als Rho2. 
 
2. Onderzoeksvraag 
De rekenkamer heeft zich als opdracht gesteld om Rho2 te beoordelen aan de 
hand van de onderzoeksvraag die zij ook heeft gehanteerd in het briefrapport van 
15 december 2014: Zijn de data en bronnen die Rho gebruikt om tot een oordeel te 
komen over de zogenaamde “actuele behoefte” (stap 1 in het kader van de duur-
zaamheidsladder), verifieerbaar, juist en volledig toegepast in de berekeningen? 
In aanvulling op deze onderzoeksvraag zal daar waar mogelijk en nuttig, een oor-
deel (o.b.v. traceerbare/vergelijkbare feiten) worden gegeven over de (on)vergelijk-
baarheid met het eerdere rapport van Rho (Rho1), het rapport van DTNP en aange-
haalde bronnen.  
Daarnaast maakt de rekenkamer algemene en meer specifieke opmerkingen. 
 
3. Afbakening 
Hiermee bakent de rekenkamer het onderzoek af door vooral een oordeel te geven 
over de kwantitatieve traceerbaarheid en toepassing van data uit gebruikelijke en 
openbare bronnen voor een dergelijk type onderzoek/advies. De rekenkamer stelt 
daarnaast een aantal vragen over de objectiviteit van de kwalitatieve aannames 
die in Rho2 staan. Het gesprek over m.n. het kwalitatieve oordeel, en de opvolgen-
de besluitvorming, hoort uiteindelijk thuis in het politiek/bestuurlijke debat.  
 
4. Algehele conclusie Rho2 
De rekenkamer heeft naast specifieke opmerkingen, vier algemene opmerkin-
gen/conclusies met betrekking tot Rho2. 
 
1. De rekenkamer vindt het opvallend dat in RHho2 met geen woord wordt gerept 
over Rho1 en de opmerkingen die de rekenkamer op dit rapport heeft gemaakt. In 
de brief van het college aan de gemeenteraad (verzonden per email van donder-
dag 22 januari 18h52) schrijft het college “Rho verwerkt de opmerkingen in het her-
ziene rapport”.  Hoewel in deze brief nog sprake lijkt van een herzien rapport, is de 
rekenkamer van oordeel dat Rho2 een geheel nieuw rapport is. Impliciet is overigens 
duidelijk rekening gehouden met de door de rekenkamer gemaakte opmerkingen, 
bevindingen en conclusies.  
 
2. Rho2 is duidelijk over welke bronnen zij hanteert en hoe zij deze toepast in haar be-
rekeningen. Ook de berekeningen zijn duidelijk toegelicht en inzichtelijk gemaakt. De 
rekenkamer oordeelt dan ook dat, op 1 uitzondering na (zie opmerking 3),  de ge-
bruikte bronnen verifieerbaar en juist zijn toegepast. Ten opzichte van Rho1 is de on-
derbouwing, transparantie en verifieerbaarheid dus sterk verbeterd. 
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3. Echter, een belangrijke complicatie in de vergelijkbaarheid, is dat de gebruikte 
bronnen in Rho2 anders zijn dan de gehanteerde bronnen in het DTNP-rapport. Rho2 
gebruikt de recente cijfers van Detailhandel.info over 2013, de opvolger van het HBD 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel), welke in 2013 voor het laatst heeft gepubliceerd 
over 2011. Deze laatste is gebruikt als bron voor DTNP (dus cijfers over 2011).  
Omdat de indeling (in branchering) in beide overzichten niet 1 op 1 vergelijkbaar is, 
is het lastig een vergelijking tussen het DTNP-rapport en het Rho2 te maken. Rho 
schrijft dit ook duidelijk in haar rapport.  
Rho2 zou aan toegevoegde waarde winnen als de verschillen t.o.v. DTNP verklaard 
worden. De gemeente heeft aan Rho deze vergelijking niet gevraagd. Dit lijkt een 
gemiste kans, omdat het voor de gemeenteraad (en overige lezers) nog steeds 
“appels en peren” zijn. Hetgeen niet bijdraagt aan een transparante oordeelsvor-
ming, nodig voor een goede besluitvorming. De gemeenteraad heeft op 26 januari 
jl. duidelijke laten weten dat zij gebaat is bij heldere en vergelijkbare rapportages - 
en dit ook van het college verwacht. Zeker in een vraagstuk waar de meningen uit-
een lopen kan transparante en onbetwiste kwantitatieve informatie helpen.   
 
4. De rekenkamer merkt daarnaast op dat ook de bron (Detailhandel.info) niet he-
lemaal duidelijk is in haar informatieverschaffing. Op de website worden diverse ge-
tallen gebruikt, wat de eenduidigheid niet ten goede komt. Ook blijkt dat cijfers die 
in het Rho2 geciteerd worden uit Sportfocus 2013 (Bron V genoemd in Rho2) vooral 
gebaseerd zijn op data van SGI, NPD en MR Retail Wholesale Advice en de cijfers 
van Detailhandel.info op data van het CBS. Ook hier lopen dus weer verschillende 
brancheringen door elkaar.  
 
5. Opmerkingen    
De rekenkamer komt tot 16 opmerkingen m.b.t. Rho2 (i.r.t. Rho1 of i.r.t. DTNP en/of de 
gebruikte bronnen). De onderstaande bladzijdenummers betreffen verwijzingen naar 
Rho2. 

1. Blz. 3. De vraagstelling in Rho1 wijkt af van Rho2. Is in Rho1 nog sprake van een 
algemene vraag over winkelaanbod in sportartikelen. In Rho2 gaat het m.n. 
over de Decathlon. De rekenkamer merkt op dat het vraagstuk over be-
stemmingsplanwijzigingen (in het kader van het doorlopen van de ladder 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling) in dit kader niet gaan over individuele 
winkels/organisaties/formules, maar over de bestemming van branches. 

2. Blz. 3/4. Het aanhalen van een Raad van State (RvS) uitspraak kan. Zij het dat 
de uitspraak van de RvS  wel erg beknopt is weergegeven. In de uitspraak 
van de RvS wordt consequent gesproken over een supermarkt met een laag 
prijsprofiel (= de branche) en niet over een met naam en toenaam geno-
emde supermarkt. Het betrof daarnaast een procedure tussen burgers en 
gemeente. Dus of dit voorbeeld 1 op 1 van toepassing is op het voorliggende 
vraagstuk, is niet duidelijk. 

3. Blz. 8 fig. 2.2. In de figuur zijn de cijfers overgenomen uit de vermelde bron 
(Sportfocus 2013, dynamiek en turbulentie (HBD, 2013). Echter de cijfers voor 
Nederland lijken gecorrigeerd naar € 80. In de bron is sprake van € 67. En in de 
tekst boven figuur 2.2 is sprake van € 78. Deze € 78 wordt gebruikt in de vast-
stelling van de regionale behoefte (zie ook opmerking 8). De rede waarom dit 
niet 1 op1 uit de bron is overgenomen wordt niet toegelicht.  

4. Blz. 11. Figuur 2.4  gaat over de jaren1994 en 2010. De uitgesproken verwach-
ting lijkt gedateerd. Inmiddels is het 2015 en zullen cijfers over de prognose 
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(“Uit genoemd onderzoek blijkt dat 30% van de leden van de branchevereni-
ging waar dit onderzoek is uitgevoerd tussen 2010 en 2015 wil stoppen“) be-
schikbaar zijn. Het is natuurlijk krachtiger om up to date informatie te gebrui-
ken. 

5. Blz. 16. Decathlon Kerkrade wordt hier aangehaald als positief voorbeeld. Een 
nuancerende opmerking hierover is dat sprake is van N=1 (betekenis: een 
deelwaarneming als onderbouwing van mogelijk te trekken conclusies op 1 
waarneming is niet zonder risico’s).  

6. Blz 18. O.a. op bladzijde 18 wordt wel Antwerpen als andere Decathlon-
vestiging genoemd. Echter, ook de Decathlon-vestiging in Gent is noemens-
waardig en bevindt zich aan de rand van het verzorgingsgebied. 

7. Blz. 23 paragraaf 4.3. Hier wordt gesproken over “lagere huisvestingslasten”, in 
Zeeland waarmee geen rekening is gehouden. In het DTNP-rapport (blz. 7) 
wordt gesproken over een lager gemiddeld inkomen van Zeeland van 1%. 
Deze beweringen lijken tegenover elkaar te staan.    

8. Blz 24. Tabel 4.5. Rho2 komt tot de conclusie dat er 366 m2 WVO meer is dan 
de te verwachten omvang van de sportbranche. In Rho1 kwam zij tot de 
conclusie dat er 2.250 m2 minder was dan de te verwachten behoefte. DTNP 
komt op een “overaanbod” op de te verwachte omvang van 2.300 m2.  
Het grootste verschil tussen DTNP en Rho2 wordt veroorzaakt door het verschil 
in cijfers van de omzet per hoofd van de bevolking. Bij DTNP is dit (op basis 
van HBD-cijfers over 2011) € 60. Bij Rho2 is dit € 78 (op basis van een bereke-
ning uit de bron Detailhandel.info). Verder verschillen ook de omzetcijfers per 
vierkante meter. Zie voor deze betekenis de eerder gemaakte opmerkingen 3 
en 4 onder het kopje “Algehele conclusie Rho2”.  

9. Blz. 25. Het aangehaalde “worst case scenario” (tabel 4.5) is qua uitgangs-
punten en cijfers (m.u.v. de omzet per hoofd) redelijk vergelijkbaar (met in-
achtneming van bovenstaande opmerking 8) met de tabel van DTNP (tabel 2 
in haar rapportage). De vraag is of de framing van dit scenario tot worst case 
scenario recht doet aan de onderbouwing? 

10. Blz. 27 tabel 4.7. Deze tabel (laatste kolom) houdt geen rekening met het aan-
tal vierkante meters vloeroppervlakte wat nog wordt toegevoegd voor het 
fiets-deel. Als dit wel wordt meegenomen is dit van invloed op de genoemde 
percentages. Voor de vergelijking met DTNP is dit wel relevant. 

11. Blz. 27. Het genoemde reële (of dynamisch) scenario, waarbij gerekend wordt 
met een koopkrachttoevloeiing van 15%, kan een scenario zijn. Maar om dit 
te framen als een reëel scenario past niet in een objectief rapport. Het is niet 
ongebruikelijk om met scenario’s te werken. Meestal gaat dit dan over een 
tegenvallend, neutraal en optimistisch scenario, met duidelijke argumenten 
over aannames en meningen voor elk van de scenario’s.  

12. Blz. 27 4.5. Deze paragraaf gaat over de categorie fietsen. Opmerkelijk is dat 
hier geen nadere analyse wordt gegeven over de regionale behoefte. Voor 
stap 1 van de duurzaamheidsladder is de beschreven analyse erg mager. 

13. Blz. 28. Het betitelen van scenario’s als “theoretisch” en “werkelijk” past niet bij 
een dergelijke exercitie. Ook Rho heef geen glazen bol en kan niet in de toe-
komst kijken. Beide scenario’s zijn theoretisch. Een meer neutrale benaming 
zou passend zijn. Het risico wordt gelopen dat het nu zodanig geframed wordt 
dat het een doelredenering lijkt.  

14. Blz. 31 6.2. In deze paragraaf wordt wederom gesproken over het theoreti-
sche model, waarbij de nieuw te bouwen locatie eerst wordt opgeteld bij de 
leegstand en vervolgens wordt omschreven als een te verwaarlozen aantal 
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m2 wat mogelijk bij de huidige leegstand wordt opgeteld. Deze paragraaf 
geeft geen antwoord op trede 2 en/of 3 van de ladder van duurzame stads-
pontwikkeling.  

15. Blz 32. In wat het werkelijke scenario genoemd wordt, is de mogelijke leeg-
stand helemaal verwaarloosbaar klein. Zie ook opmerking 14.  

16. Hoofdstuk 7 Conclusie. Dit hoofdstuk herhaald de tussenconclusies. De stellig-
heid waarmee vooral het zogenaamde “reële of werkelijke” scenario wordt 
neergezet mist een deugdelijke harde onderbouwing en is ingegeven door 
mogelijke marktontwikkelingen. Het zou een werkelijk scenario kunnen zijn. 
Maar ook andere scenario’s zijn mogelijk. Voor oordeelsvorming en besluit-
vorming is het nodig dat  mogelijke scenario’s op een objectieve onderbou-
wing en beeldvorming  mogen rekenen.  

 
 
 
6. Wederhoorreactie College 
Zoals gebruikelijk hebben wij de bovenstaande tekst op 28 januari 2015 voorgelegd 
aan het college voor wederhoor. De onderstaande reactie ontvingen wij op 27 fe-
bruari 2015 van het college. Na deze wederhoorreactie geven wij in het nawoord 
onze reactie op dit wederhoor.  
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7. Nawoord rekenkamer 
In deze laatste paragraaf geeft de rekenkamer haar reactie op het bovenstaande 
wederhoor. We houden daarbij de bovenstaande nummering aan.  
 
Ad Algehele conclusies/opmerkingen: 

1. De reactie van het college vindt de rekenkamer een understatement. Rho2 is 
meer dan alleen een aanvulling op Rho1. Het is echt een ander rapport met 
andere vraagstelling, veel nieuwe en gewijzigde informatie en een andere in-
steek. Zo ontbreekt bijvoorbeeld het betrekken van de “sector” fietsen, wat in 
Rho1 nog belangrijk werd gevonden. Op z’n minst zou een excuus van Rho 
richting de gemeente(raad) op z’n plaats zijn. 

3. De rekenkamer gaat er o.b.v. deze reactie van uit, dat in de nieuwe zienswijze 
een transparante vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende rappor-
ten. Wat de oordeelsvorming en de besluitvorming ten goede kan komen.  

4. Geen opmerkingen. 
 
Ad opmerkingen: 

1. Zie ook de opmerking onder punt 1 hierboven.  
2. De rekenkamer is het niet eens met de reactie van het college dat het gaat 

om burgers die een zienswijze hebben ingediend. Een winkeliersvereniging is 
juridisch niet vergelijkbaar met burgers. Dit is tocht echt een andere rechtsper-
soon. Of daarmee het RvS-oordeel niet of wel toepasbaar is, is niet bij voor-
baat duidelijk.  

3. De rekenkamer vindt dit een merkwaardige reactie. Ook al is het “slechts” ter 
vergelijking, dan nog is het onprofessioneel broncijfers naar eigen interpretatie 
te gebruiken.  

4. De rekenkamer heeft niet gezocht naar recente cijfers, dus weet ook niet of 
deze er zijn. 

5. Ook aan de hand van deze reactie blijft de rekenkamer van mening dat 1 
waarneming niets zegt over een mogelijke vergelijking van beide situaties, 
wat wel geïnsinueerd wordt. 

6. In Rho2 komt Gent niet voor. De rekenkamer kan niet beoordelen of hier wel 
of geen rekening mee is gehouden. Voor Zeeuws-Vlaanderen is Gent een 
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aantrekkelijk alternatief. De rekenkamer gaat er van uit dat met de woorden 
“In de rapportage zal ook Decathlon Gent worden genoemd”, de zienswijze 
wordt bedoeld. Er komt toch geen bijgesteld Rho2?? Van de nieuwe zienswij-
ze van het college heeft de rekenkamer nog geen kennis genomen. 

7. Ook bij deze reactie gaat de rekenkamer er van uit dat dit in de zienswijze 
aan bod komt.  

8. Geen opmerkingen. 
9. Ook hier gaat de rekenkamer er van uit dat dit deze scenario’s in de zienswij-

ze zo zullen worden benoemd. 
10. De rekenkamer doelt inderdaad op tabel 4.7 (in de tekst is dit gecorrigeerd). 

De essentie van de opmerking van de rekenkamer is dat 200 m2 buiten be-
schouwing wordt gelaten in het Rho2-rapport en DTNP wel de totale vloerop-
pervlakte (dus inclusief fietsen) meeneemt in haar analyse. Ook hier past het 
niet om nu de fietsen helemaal niet mee te nemen, ook al is het “maar” 200 
m2.  

11. De rekenkamer gaat er van uit dat hier weer wordt bedoeld dat in de ziens-
wijze de scenario’s anders zijn gelabeld. De laatste zin vindt de rekenkamer 
merkwaardig. Het is niet relevant of de koopkrachtbinding in de regio toe-
neemt door een nieuwe winkel. In het kader van de duurzaamheidsladder, 
stap 1, gaat het om het bepalen van de regionale behoefte. 

12. Deze reactie leidt bij de rekenkamer tot een nieuwe vraag. Namelijk, de 
vraag op basis waarvan de Provincie eerder de “correcte toepassing van de 
duurzaamheidsladder heeft ingestemd”? Is een instemming met dit nieuwe 
Rho2 nog steeds aan de orde?  

13. Geen opmerkingen. 
14. Trede 1 van de duurzaamheidsladder gaat over de vraag of er sprake is van 

een regionale behoefte? Pas als deze is beantwoord is trede twee (past de 
regionale behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied?) relevant.  

15. De essentie van de opmerking van de rekenkamer is een andere. Namelijk, 
het optellen van iets kleins bij iets groots uiteraard leidt een zeer geringe (per-
centuele) toename. Het gaat er om of het wel of niet binnen de huidige 
(leegstand in het) bestaand stedelijk gebied past. 

16. De rekenkamer is content met de reactie van het college dat zij de opmer-
kingen over de framing van de scenario’s deelt en verwacht dit terug te zien 
in de zienswijze. 
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