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Theoretische en praktische problemen van het distri-
butieplanologisch onderzoek. Inleiding.

Het distributieplanologisch onderzoek, dat bij de
ruimtelijke ordening in 1976 verplicht gesteld werd,
kan aangemerkt worden als een stimulans vanuit de
maatschappelijke ontwikkeling op het wetenschappelijk
onderzoek. Dit werd zichtbaar bij de ontwikkeling van
de theorie. Reeds bekende concepten, zoals de Centrale
Plaatsen-theorie van Walter Christaller werden opnieuw
geformuleerd en voor toepassing op de ruimteJ.ijke or-
dening van winkelvoorzieningen geoperationaliseerd.
Zij, die de voorkeur gaven aan de benaderingswijze van
de ruimtelijke graviteitstheorie, ontwikkelden inter-
actiemodellen, voor de toetsing waarvan grote hoeveel-
heden statistisch materiaal bijeengebracht dienden te
worden.
Onderzoekresultaten werden gepubliceerd en op weten-
schappelijke bijeenkomsten werd en wordt over oplos-
singen voor theoretische en statistische moeilijkheden
gediscussiëerd en soms geduelleerd.
Aldus is op het grensgebied van economie, geografie
en planologie een mengeling van theoretische en toege-
past-wetenschappelijke analyse ontstaan, die van bredere
betekenis is, en ook zal blijken, dan uitsluitend voor
de planning van uitbreidingen van winkelvoorzieningen
zelve.
Op 14 mei 1981 werd door de Regional Science Association
(Nederlandstalige Afdeling) een themadag belegd betref.-
fende het distributieplanologisch onderzoek, waarbij
gastvrijheid werd genoten van de TNO-organisatie in
Den Haag. Nagenoeg alle in aanmerking komende onderzoek-
instellingen waren vertegenwoordigd bij de bespreking van
bijgevoegde oogst van papers.
F. Boekema (Katholieke Hogeschool, Economische Faculteit)
stelt het d.p.o. in tijdsperspectief: een evaluatie van
het verleden en een vooruitblik.
L. v.d. Berg, A.J. Hendriks en J, v.d. Meer (Economische
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Faculteiten van de Erasmus Universiteit en de Katho-
lieke Hogeschool) analyseren een aantal knelpunten
in het onderzoek van de afgelopen jaren.
L. van der Linde (C.I.M.K.) bespreekt het volgens hem
aan uitbreiding toe zijnde provinciale beleidsinstru-
mentarium, in verband met de streeksgewijze planning
van economische voorzieningen.
De gevolgen van de economische recessie voor de toe-
passing van ruimtelijke interactie en logit modellen
worden besproken in de bijdrage van H.J.P. Timmermans
(Technische Hogeschool Eindhoven).
J, van Est van F. Rijk (Planologisch Studiecentrum
T.N.O.) behandelen een aantal problemen rond het uit-
vinden van een evenwichtige afstemming van vraag- en
aanbodzijde bij distributieve faciliteiten.
Onderzoek in verband met in voorbereidíng genomen peri-
fere detailhandelsvestigingen vormt het onderwerp van
A.A. Ruitenberg (N.E.I.).
Een nabeschouwing kan men aantreffen van de hand van
P. Nijkamp (Vrije Universiteit, Economische Faculteit).
De actualiteit van de gereieveerde bijdragen geeft vrij-
moedigheid tot publicatie, waarbij de bedoeling is zowel
de discussie over de beleidsmatige als over de weten-
schappelijke aspecten van het distributieplanologisch
onderzoek te ondersteunen.
Opname van deze bundel als "Research Memorandum" van
de Economische Faculteit van de Katholieke Hogeschool
Tilburg is in het licht van het voorgaande op zijn plaats.
De faculteit en de medewerkers(sters), die aan de ver-
zorging hiervan medegewerkt hebben, wil ik gaarne harte-
lijk dank zeggen.

A.J. Hendriks,
Voorzitter Regional
Science Association
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Tilburg, april 1981
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Distributie-Planoloqisch Onderzoek; Een evaluatie en een vooruit-
blik.

1. Inleidinq

Het aantal publicatíes met als onderwerp het distributie-plano-
logisch onderzoek, is de laatste tijd in een stroomversnelling
gekomen. Opvallend hierbij is met name de kritische aard van de
verschillende beschouwingen. In Pnkele gevallen is het karakter
van de kritiek nog betrekkelijk mild te noemen, maar in veel ar-
tikelen wordt fors uitgehaald naar het gangbare D.P.O. De titels
van de verschillende referaten spreken in dit opzicht voor zich;
Zo heeft Jansen het over de Armoede van het distributie - plano-
logisch onderzoek,l) terwijl de Nooy de vraag opwerpt of er sprake
is van kostbare verspilling of dat we te maken hebben met een bruik-
baar instrument,2) Gantvoort legt een,aantal belangrijke knel-
punten bloot3) en Nijkamo meent te moeten wijzen op een aantal di-

1 `lemma's die in het geding zijn.~~De zojuist aangehaalde voorbeelden
vormen slechts een bescheiden greep uit de stroom publicaties.
In deze context kan ook ~~erwezen worden naar een tweetal studiebij-
eenkomsten, die als centraal thema het D.P.O. hadden.~~ Op een van
deze studiedagen in dec~,mber 19r0 in Den Bosch, werd een frontale
aanval gelar.ceerd door F~rof. Ba'c met zijn referaat: "D.P.O.: Naar
een ander onderzoeksconcapt en andere onderzoekhabitus". Men kan
stellen dat hij met het !raditionele D.P.O. de vloer aanveegde.
Het onlangs verschenen RaDport van de commissie Hazelhoff - dat
richtlijnen bevat inzake het (te voeren~ D.P.O. en uit dien hoofde
mede onderwern van discussie was - achtte hij niet meer relevant in
h.~t licht van de zich wijzigende (en al gewijzigde) maatschappelijke
verhoudingen. Analyses en beschouwingen van weer andere auteurs en
inleiders sturen ook in de richting van een andere leest, waarop
het D.P.O. (verder) geschoeid zou moeten (kunnen) worden.

Het doel van dit paper is tweeledig; in eerste instantie zal een
overzicht worden gegeven van de stand van zaken tot nu toe. Daar-
bij zal aandacht besteed worden aan de historie van het D.P.O.,
nieuwe ontwikkelingen en een kritische evaluatie. Vervolgens zal een
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vooruitblik in d~ tachtiqer jaren worden gemaakt. Hierbij zal ge-
poogd worden, mtde op basis van het voorgaande, de (on)mogelijk-
heden, Droblemen en persnectieven in kaart te brenqen. Welke plaa~ts
zal het D.P.O, in het beleidsrelevante onderzoek moeten (kunnen)
krijqen? Welke koerswijzigingen zijn dan onvermij-de.l.ijk? Aan het
slot zullen, bij wijze van samenvatting een aantal aanbevelingen
worden gepresenteerd. Ter wille van de discussie, volgen een aan-
tal stellingen die mede gedestileerd zijn uit de beschreven proble-
matiek.

2. Historie van het D.P.O, in Vogelvlucht

Vbór de Tweede Wereldoorlog is er geen sprake geweest van een (sys-
tematische) planning van distributieve voorzieningen. Grofweg kan
men stellen dat pas na 1950 planning van winkels en winkelcentra
van de grond begint te komen, en na 1960 begint het distributie-
planologisch onderzoek langzamerhand algemeen ingang te vinden. Het

ontbreken van uniforme onderzoekmethoden en technieken en het vrij-
blijvende karakter drukken een ovenc~?ersend stemnel op deze jonge

telq van de planologische discipline.V Aan het eind van de zestiger
jaren en gedurende het decennium '70-'80 doen zich verschillende
ontwikkelingen voor die een structurele invloed hebben op het ge-

hele distributieve gebeuren. Hieronder zullen wij kort stilstaan bij

de belar.qríjkste factoren en gebeurtenissen, alsmede de daarmee ver-

bonden gevolqen voor de distributie planologie in de praktijk. Om

de beschrijving met cijfermateriaal te ondersteunen en een verge-
lijking mogelijk te maken, kiezen we hierbij voor een indeling in
decennia.

2a De periode 1950-1960

In deze periode hebben een aantal maatschappelijke ontwikkelingen een
dominante rol gespeeld bij de introduktie, de acceotatie en het ge-
bruik van verschillende planningsconcepten.Zonder volledig te willen
zijn zetten we de meest wezenlijke cijfers op een rijtje.~~
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1. Bevolking (in rniljoenen)

2a. Gemiddeld inkomen per inkomenstrekker
2b. Gemiddeld inkomen naar koopkracht '75
3. Consumotieve bestedingen (1970 - 100)
4. Nationaal inkomen (1970 - 100)
5. Aantal woningen (x 1000)
6. Aantal personenauto's (x 1000)

1950
10,2

f 3030,-
f11.675,-

51
38

2230
139

1955
10,8

t 4280,-
f12.991,-

56
49

2524
268

1960
11,6

f 5760,-
f14.779,-

62
59

2872
522

Interpretatie van de cijfers wijst op wat we hierboven maatschappe-
lijke ontwikkelingen hebben genoemd; alle gekozen kengetallen ver-
tonen een forse groei. De bevolking is gegroeid met bijna 14~; het
inkomen (naar koopkracht 1975) steeg met ruim 11~; het aantal wo-
ningen groeide met bijna 29~. De andere cijfers spreken voor zich.
Deze ontwikkelingen hebben ook de distributieve sector niet onge-

moeid gelaten.~De sterke bevolkingsgroei in de vijftiger jaren en

de daarmee verband houdende woningbehoefte heeft vele honderden be-
stemmingsplannen noodzakelijk gemaakt. Vele nieuwbouwwijken met
haast evenzovele winkelcentra rezen als pac'.3estoelen uit de grond.
De opkomst van nieuwe detailhandelsvormen leidde dikwijls tot een

verhevigde concurrentie tussen oude en nieuwe winkels (winkelcentra).
De problemen en vraagstukken die hiermee gepaard gingen konden niet
meer enkel op basis van incidenteel onderzoek en planning aangepakt
worden. De behoefte aan een consistente wetenschappelijk verant-
woorde winkelnlanning werd steeds meer evident. In de zestiger
jaren zou een discinlinaire aanpak onvermijdelijk worden, zeker

tegen de achtergrond van de toenemende maatschappelijke dynamiek.

?b De r~eriode 1960-1970

In de jaren zestig zien we dat de ontwikkelingen uit het vooraf-

gaande decennium in een aantal gevallen een progressief verloop

krijgen. Andere tendenties krijgen eer. ombuiging naar een meer pro-
portioneel verband. Hieronder volgen de belangrijkste cijfers voor

deze periode.6)



(
1. Bevolking (in miljoenen)
2a. Gemiddeld inkomen Per inkomenstrekker
2b. Gemiddeld inkomen naar koookracht '75
3. Consumptieve bestedingen per hoofd (1970-100)
4. Nationaal inkomen (1970 - 100)
5. Aantal woningen (x 1000)
6. Aantal personenauto's (x I000)

1960
11,6

f 5.760,-
f14.779,-

62
59

2.872
522

1965
12,4

f 8.407,-
f17.515,-

79
76

3.261
1.273

19

13
f12.4
f20.0

lon
100

3.787
2.60Q

Vertaald in groeipercentages levert deze tabel het volgende beeld op.
De bevolking is toegenomen met bijna 8~; het inkomen (naar koopkracht
1975) steeg met bijna 28~ en het aantal woningen nam met maar liefst
ruim 31~ toe. In vergelijking met het voorafgaande decennium zijn het
aantal woningen en het inkomen (naar koopkracht 1975) relatief ster-
ker gestegen. De zestiger jaren staan in het teken van een aantal
stormachtige ontwikkelingen. De dynamiek in de distributieve sector
neemt vormen aan die direct waarneembaar zijn en grote gevolgen heb-
ben. Naast de tendens van schaalvergroting, die zich in vele sec-
toren voordoet, doen vele nieuwe (bedrijfs)vormen in de detailhandel
hun intrede, aanvankelijk nog aarzelend later hier en daar onstuimig.
Allerlei vormen en gr~c?aties van zelfbediening, Cash-and-Carry,
discount, su~ermarkt, hy~err~arkt enz, worden uit de grond gestam~.
Het fenomeen van de weidewinkel - in vaktaal perifere detailhandel-
vestiging geheten - verschijnt in het landelijk gebied in de nabij-
heid van grote bevolkingsconcentraties. In de jaren zeventig vormde
de laatstgenoemde bedrijfsvorm onderwerp van vele verhitte discus-
sies en zelfs uitgebreide rechts~raakprocedures. BÍBehalve verander-
ingen aan de aanbodkant zijn ook wijzigingen aan de vraagkant te
signaleren als gevolg van een zich wijzigend koopkrachtpatroon en
veranderende consumptiegewoonten. Het zal duidelijk zijn dat de be-
hoefte aan een (meer) wetenschappelijke aanpak van de problamen die
voortk~men uit deze ontwikkelingen, steeds sterker gevoeld werd.
We zien dan ook dat een toenemend aantal instellingen en buro's zich
met grote gretigheid op dit braakliggend terrein geworpen heeft.
Er is daarbij nauwelijks sprake van een uniformiteit van onderzoek,
maar juist een grote diversiteit in methoden, modellen en technieken.
Als een aantal ontwikkelingen in de zeventiger jaren een (andere)
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wending gaan nemen en ook de overheid zich actiever met het dis-
tributie-planologisch gebeuren gaat bemoeien komt het distribu-
tie-planologisch-onderz~ek nog sterker dan voorheen in het brandnunt
van de belangstelling te staan, zowel bij onderzoekers als bij be-
leidsmensen.

~c De periode 1970-1980

De ontwikkelingen en trends van de jaren zestig vormden dikwijls
c~en voortzetting van wat na de Tweede Wereldoorlog en gedurende
de jaren vijftig aangevangen was. Het decennium '70-'80 kenmerkt
rich door een aantal (beginnende) structurele wijzigingen. Eerst
retten we de belangrijkste getallen op een rijtje.7)

1970 1975 1980
l. Bevolking (ín miljoenen)
~a. Gemiddeld inkomen per inkomenstrekker
'b. Gemiddeld inkomen naar koopkracht '75
3. Cons. bestedingen per hoofd (1970-100)
~l. Nationaal inkomen (in courst prijzen
`~. Aantal woningen (x 1000) (1970-100))

c,, Aantal personenauto's (x 1000)

13,1
f12.414,-
f20.023,-

100
i00

3.787
2.600

13,7
f21.384,-
f21.384,-

115
114

4.388
3.400 ~4.200

- --1----- ---

14,2
f33.000,
f22.440,

125
124

4.840

x deels geschat

.11s we deze tabel nader analyseren blijkt dat voor de tweede helft
~~an de zeventiqer jaren de meeste gekozen data een afnemende c?roei
te zien geven in vergelijking met de eerste helft (abs. groei personen-
.euto's is gelijk Rebleven). In deze periode is dan ook sprake ge-
'yeest van een aantal (maatschappelijke) ontwikkelingen met verstrek-
tiende gevolgen. De oliecrisis van 1973, met alle (economische) ge-
~~olgen, spreekt boekdelen. Or het terrein van de distributie~-plano-
logie geven de jaren zeventig verschillende opmerkelijke gebeurte-
~~Lssen te zien. Hierboven wezen we al op de dynamiek in de distri-
:~utieve sector, die zich onder andere manifesteerde in nieuwe be-
.:rijfsvormen. Eén van deze detailhandelsvormen, die aan het eind van
?e zestiaer en het begin van de zeventiger jaren kon doorbreken - de
-~erifere detailhandelsvestiging - leidde tot aanzienlijke problemen
~o beleidsmatig en bestuurlijk nivo. De wens om tot een meer syste-
matische wetenschaPnelijk verantwoorde aanpak te komen werd nu nog



meer urgent, en r~~-;ulteerde uiteindelijk in de oprichting van een
interdepartement.il~~ werkgroei, ter bestudering van het vraagstuk van
detailhandelsactiviteiten buiten de winkelgebieden. Het advies en
de aanbevelingen v~in deze commissie zijn neergelegd in rapport Romp-
model D.P.O. c~erifere detailhandelsvestigingen.9) Volledigheidshalve
zij opgemerkt dat er nog geen sprake was van een algemene wettelijke
verplichting voor D.P.O., doch dat het rompmodel als leidraad zou
moeten dienen t.b.v. de beoordeling door de gemeente en de provincie
van een concret~ aanvraag voor een P.D.V,10)

In deze situar.ie kwam verandering door de wijziging van de arti-
kelen 2 en 7 van het Besluit R.O., waardoor sinds 7 februarl 1976
het houden van cen distributie-planologisch onderzoek in geval van
voorbereiding en~of wijziging van streek-, struktuur- en bestemmings-
plannen bij wet ~leregeld werà~~)Door deze wettelijke verplichting is
het D.P.O. een belangrijk onderdeel geworden van het ruimtelijk
economísch onderzoek. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen met
betrekking tot het opzetten en uitvoeren van het D.P.O, is aanleiding

geweest tot onderzoekresultaten die de nodige frustraties met
zich meebrachten. De ontevredenheid en teleurstelling was niet alleen
merkbaar bij de of~~irachtgevers, maar ook andere betrokken partijen
zoals onderzoek~~rs en begeleidingscommissies getuigden hiervan. De
behoefte aan e~:nduidige concrete richtlijnen is uitgemond in de op-
richtinR van de W~rkgroep Distributie Planologisch onderzoek 12)die
een tweelE~dige taak meekreeg: Ten eerste het bieden van een handrei-
king aan Provinciale en gemeentelijke overheden bij de opzet van
D.P.O.; ten twecde het bereiken van uniform onderzoek. Verderop komen
wij hier nog on terug.

Het algemene beeld van met name de tweede helft van de zeventiger
jaren kan met bchulp van enkele hoofdlijnen geschetst worden: De
economische groei is steeds geringer geworden en uiteindelijk op de
nullijn geëindiqd. De collectieve lasten stonden en staan onder een
toenemende druk. Daarnaast is er snrake van een sterk oplopende
werk loosheid.

,.d De Periode 1950-19~30

Uit bovenstaande k~~n zonder veel nroblemen het totaalbeeld van de
na-oor.logse neriode worden aedestilleerd. Als we het jaar 1980 ver-
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gelijken met het uitgangsjaar 1950, dan kunnen de volgende con-
clusies getrokken worden;
- De bevolking is gegroeid met 4 miljoen inwoners dus met 38,2~.
- Het gemiddeld inkomen (naar koopkracht 1975) is gestegen van

f11.675,- naar f22.440,-, dus een stijging van 90~.
- De consumptieve bestedingen per hoofd in constante prijzen zijn

met 150g gestegen (index; 51 naar 125).
- Het nationaal inkomen in constante prijzen (1970 - 100) is méêr

dan verdrievoudigd.
- Het woningbestand is tussen 1950 en 1980 toegenomen met méLr dan

2.610.000 woningen.
- Het aantal personenauto's is in de onderhavige periode gegroeid

van 139.000 tot 4.200.000, dus ruim 30 maal zo groot.

Bovenstaande conclusies hebben een groot aantal karakteristieken
gemeen. De eerste 2 decennia van de afgelopen 30 jaar staan geheel
in het teken van groei en expansie. Op een aantal terreinen zet
deze tendens zich in de zeventiger jaren nog door, maar op andere
terreinen krijgt de groei een degressief ver'oop en in enkele ge-
vallen is er sprake van stagnatie.
Welke betekenis heeft dit alles nu gehad voor het distibutiegebeuren
in het algemeen en het distributie planologisch onderzoek in het
bijzonder? De gepresenteerde cijfers verschaffen ook inzicht in de
(mogelijke) invloed op het hele distributieapparaat. Zo heeft de
groei van het aantal (nieuwe) woningen veel nieuwe winkelcentra doen
ontstaan. De groei van de reële koopkracht en de bijna exponentiële
groei van het aantal personenauto's heeft ertoe geleid dat het aan-

tal distributieve voorzieningen in bijzonder sterke mate kon worden
uitgebreid. Tegen deze achtergrond kan ook nog gewezen worden op de
zich tegelijkertijd wijzigende koopgewoonten (winkelen per auto,
one-stop-shopping). Daarnaast heeft de maatschappelijke dynamiek een

voortdurend beroep gedaan op de creativiteit van de ondernemers om
middels nieuwe bedrijfsvormen (nieuwe) populaties consumenten naar

zich toe te trekken.
Voordat wij dieper in de problematiek duiken bij

de besoreking van het D.P.O, in de afgelopen jaren en de te ver-
wachten ontwikkelingen in de komende periode, staan we eerst even kort
stil bij een aantal onderzoekaspecten van het D.P.O.



.j Het distributie-planologisch onderzoek

3a Doel

Als we uitgaan van de aanbevelingen, zoals die zijn vastgelegd in

het Romvmodel dan komt het doel van het D.P.O. ongeveer hierop neer;

het verkrijgen van inzicht in de zgn.'bewinkelingssituatie" van

een bepaald gebied, m.a.w. is er sprake van evenwicht tussen aanbod

en vraac3. Daarbij komt de vraag naar voren of inkrimping of uitbreid-

ing wenselijk is en hoe dit concreet gestalte zal moeten krijgen.

Een en ander zou naar branche gespecificeerd moeten worden.

In het rapport van de Commissie Hazelhoff wordt dit als volgt ver-

woord; "Samengevat gaat het bij de planning van de distributieve
voorzieningen om de vraag, waar, in welke omvang en samenstelling

deze voorzieningen gevestigd moeten worden, teneinde een optimaal

evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van (categorieën

van) detaillisten en de behoeften van (categorieën van) consumenten,
13)

~, rekening houdend met het ruimtelijk beleid van de overheid."
Deze formulering laat nog veel ruimte over met betrekking tot de

concrete operationalisering van het onderzoek. Hieronder zullen we
in enkele grote lijnen weergeven hoe over het algemeen de onderzoeks-
methodiek gestalte heeft gekregen. Vervolgens zullen we de zwakke
schakels hierbij trachten te traceren, om van daaruit mogelijke pers-
pectieven en koerswijzigingen voor het "D.P.O. nieuwe stijl" te be-

pleiten.

3b Een voorbeeld van een gangbare onderzoekmethodel4)

Hoewel er feitelijk niet van één onderzoekmethodiek gesproken kan

worden, vertonen de gehanteerde methoden veel overeenkomsten. Grof-

weg zijn steeds soortgelijke fasen in de onderzoeken terug te vinden.

Het onderstaande schema kan gelden als reDresentatief voor veel uit-

gevoerde d.p.o.'s in de jaren die achter ons liggen. Om het geheel

niet te zeer te laten uitdijen zal de beschrijving zo beknopt moge-

lijk gehouden worden.
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A) De probleemstelling.

De algemene formulering van de probleemstellingen bij d.p.o.'s is
in het verleden nogal eens typerend en karakteriserend geweest. Het
er~orme belang van een concrete op de specifieke situatie toegesnitste
probleemstelling lijkt in het verleden onvoldoende onderkend te zijn.
Als men de doelstellingen van verschillende reeds afgesloten D.P.O.'s
bestudeerd, kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit as-
pect van het onderzoek in snel tempo volgens een bepaalde standaard-
formule is afgedraaid. De kans is groot dat het onderzoek zo ver-
zandtinalgemeenheden en de echte knelpunten onaangeroerd blijven.

B) Verzameling basismateriaal.

Er bestaat een rechtstreekse relatie tussen hetgeen zojuist gesteld

is en de verzameling van het grondmateriaal. Het ontbreken van duide-
lijke regionale c.q. locale knelpunten in de probleemstelling maakt
dat het te verzamelen materiaal in eerste instantie ook algemeen moet

zijn. Dit imUliceert veelal dat een omvangri~k. kostbaar onderzoek
noodzakelijk is. Dit zogenaamde basisonderzoek omvat meestal een aan-
tal werkzaamheden die onder te verdelen zijn in de volgende kate-

goríeën.
1) Passantenonderzoek t telling aantal bezoekers
2) konsumentenonderzoek
3) ondernemersonderzoek
4) (Eventueel) Inventarisatie
S) Onderzoek naar sociaal economische, planologische en demo-

grafische gegevens.

ad 1. Het doel van het passantenonderzoek is inzicht te verwerven in
het verzorgingsbereik van een (deel)-winkelapparaat. Tegelijker-
tijd kan men gegevens verzamelen over de herkomst van de onder-
vraagden, het gebruikte vervoermiddel, het bezoekmotief en een
indikatie van de omvang van de bestede bedragen. Een dergelijke
enquéte is betrekkelijk eenvoudig uit te voeren en kan relatief
goedkoop zijn.
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ad 2. Het konsumentenonderzoek is met name bedoeld om inzicht te
krijgen in het geografische kooppatroon, alsmede het funktio-
neren van de voorzieningen binnen het onderzoekgebied. Zo zal
de enquète doorgaans informatie opleveren met betrekking tot;

a) Koopstromen tussen deelgebieden
b) De bezoekfrequentie aan de verschillende verzorgingscentra.
c) De hiermee samenhangende vervoerswijze (eventueel de reis-

tijd).
d) Waarderingsaspecten van de aankoopplaats.
e) Enkele persoonskenmerken zoals leeftijd, beroep, gezinsamen-

stelling.
Bij veel d.p.o.'s worden de omvang en herkomst van de omzetten
slechts geraamd met behulp van de informatie over bestedingen
zoals die uit de komsumentenenquétes kunnen worden afgeleid.
Over het algemeen levert dit onderdeel de nodige problemen op.
We noemen een aantal;
- Om redelijke betrouwbare gegevens te verzamelen moet een

omvangrijke, kostbare steekproef worden uitgevoerd. ,
- De kans is erg groot, dat de onderzoekgegevens een overwegend

statisch beeld te zien geven.
- Fouten bij de enquétering en de verwerking kunnen uiteindelijk

een niet onaanzienlijke invloed oo de uitkomsten van het
onderzoek uitoefenen,l5)

ad 3. De ondernemersenquétezou belangrijke gegevens ter controle van
de met behulp aan de consumentenenquéte geraamde omzetten kun-
nen opleveren. Toch heeft de praktijk uitgewezen dat dit mees-
tal niet gebeurd. Argumenten díe hiervoor gehanteerd worden
wijzen op een hoge non-respons, de relatief hoge bewerkelijk-
heid en aspecten als kosten en tijd.

ad 4. Indien een ondernemersenquéte niet wordt uitgevoerd is een in-

ventarisatie van ín het onderzoekgebied voorkomende bedrijven

naar situering, verkoop vloeroppervlak en branchesamenstelling
noodzakelijk. Op deze wijze kan de huidige situatie in beeld

worden gebracht.
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ad 5. Allerlei sociaal economische gegevens dienen ter onderbouwing
van het onderzoek.
- Inwonertallen
- Aantallen woningen
- Informatie over beroep, leeftijd enz.
- Gegevens over vigerende structuur-en bestemmingsplannen.

In schema 1 staat een systematisch overzicht van de verschillende
onderzoeksfasen.l~~
Uit het basisonderzoek moeten een aantal knelpunten naar voren rollen.

studiegebied

deelgebieden

inwoners
winkelbe~t.

per, inw.
verdeling
bmnches

pinkelbest. ,~ 1 bindinqs. l10 I bedriffs-

er branche percentoaes I vloeropp.

bestetlingen
per centrum
per branche

vanuit
studiegebied

bedri~fs~loerop
per branche

normat; ~ve
vloerprod.

eonfrontatle

fig.t Schema analysemethode bewinkelingssituatie in een bepanld studiegebied
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C) Het knelpuntenonderzoek.

In dit sta~iium van het onderzoek komen specifieke problemen centraal
te staan. De analyse van de huidige structuur kan meer aangescherpt
worden. Tevens wordt de basis voor de toekomstverkenning met betrek-
king tot de meest wenselijke structuur en omvang van het detail-
handelsapparaat gelegd.

D) Toekomstverkenning en advisering.

Na beëindiging van de voorgaande fasen, begint over het algemeen een
stadium waarin de mogelijkheden voor de toekomst nader verkend wor-
den. Deze prognose gaat doorgaans vergezeld van een aantal (beleids)
adviezen. In veel gevallen worden een aantal mogelijke beleids-
keuzen doorgerekend in de vorm van scenario's of varianten. Veelal
krijgt dit gestalte door sterk divergerende beleidsalternatieven
naast elkaar te plaatsen, bijvoorbeeld concentratie versus sprei-
ding. Het hiërarchisch concept, dat dikwijls de basis van een onder-
zoek vormt, kan in deze fase sterk ter discussie staan. Vraagpunten
als het voorzieningennivo in kleine kernen en in bepaalde stads-
wijken en het verzorgingsbereik van het centrum-winkelapparaat zijn
concrete voorbeelden die verschillende beleidsuitgangspunten moge-
lijk maken. Indien de mogelijke alternatieven voldoende onderbouwd
en uitgewerkt zijn weergegeven, komt dit meestal overeen met de af-
ronding van het onderzoek. De bestuurders worden dan geacht op grond
van de hen ter beschikking gestelde onderzoekresultaten te komen
tct een wenselijke verantwoorde planning.

4 Problemen en knelpunten bij D.P.O.

Elke jonge discipline en elke nieuwe onderzoekmethode kent problemen
van wisselende aard en intensiteit. Dat kan een normaal verschijnsel
genoemd worden. Het is van belang om de gehanteerde methoden en
technieken steeds verder te vervolmaken, hetgeen niet altijd een-
voudig zal zijn. Dit geldt te meer als er sprake is van zich voort-
durend wijzigende exogene faktoren, waardoor een continu en flexibel
aannassingsproces wenselijk en noodzakelijk is. Het D.P.O. is in
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ster:{e m3re afhankelijk van - en staat onder invloed van - maat-

schaopelijke processen. Om de zaak overzichtelijk te houden zul-

len we een onderscheid maken: Allereerst besteden we aandacht aan
de direct met het distributie-planologisch onderzoek verbonden spe-
cifieke problemen. Vervolgens staan we kort stil bij meer indirecte
algemene vraagstukken die zich voordoen bij het operationaliseren
van distributieplanologisch onderzoek. '

4a Specifieke knelpunten

Een aantal knelpunten, die geheel eigen zijn aan het traditionele
D.P.O. doen zich keer op keer voor. Zo levert de raming van de mate
van koopkrachtoriëntatie van een bepaald deelgebied op een bepaald
winkelcentrum - het zogenaamde bindíngspercentage - telkens de nodige

problemen op. Door middel van dit percentage beoogt men zicht te
krijgen op het verloop van de koopstromen binnen het studiegebied.
Tevens kan een beeld verkregen worden van de mogelijke koopkracht-
afvloeiing als gevolg van bijvoorbeeld een tekort aan winkelvoor-
zieningen. De resultaten van de consumentenenquéte vormen de basis
voor de berekening. Het overwegende statische karakter hiervan, het-
geen mede een gevolg is van het feit dat de enquète doorgaans niet

meer dan een momentopname ís (en kan zijn), doet afbreuk aan de

waarde van de informatie. De betrouwbaarheid van de berekende bindings-

percentages in de praktijk blijkt, ondanks verfijningen in de
ramingen, niet bijzonder groot te zijn.
De berekening van de vloerproduktiviteiten, d.w.z. de berekening van

de omzetten per centrum per branche-(groep) levert dikwijls nieuwe
knelpunten op. Deze cijfers kunnen in Drincipe op twee manieren ver-

zameld worden, nl, een directe methode middels een ondernemers-
enquête en de veel gebruikte indirecte methode via de consumenten-

enc~uéte. In het laatste geval moeten een aantal "kunstgrepen" worden

toeqc-past bij de berekeningen. Het belang van de huidige werkelijk-
vloerproduktiviteiten is met name gelegen in het beoordelen van de
bewinkelin~;ssituatie en het spreekt voor zich dat de juistheid van

deze beoor~eling staat of valt met de betrouwbaarhei3 van het basis-

ma~er:aal. D e zojuist uitgesproken voorkeur voor de ondernemers-

engu~~P bli~kt in de praxtíjk tegen te vallen door de hoge non-
res~or.s en de vertekening van de verstrekte informatie.

De gerealíseerde vloernroduktiviteiten dienen vergeleken te wor3en



me- d` zo~~ena3mde normatieve vloerproduktiviteiten en dit leidt

weer tot een zeer fundamenteel knelpunt. Immers de keuze van deze

norm bepaalt in sterke mate de uitkomsten van een analyse van da
bewinkelingssituatie. We gaan hierbij volledig voorbij aan de vraag
of de vloerproduktiviteit wel een juiste indicatie biedt voo?- het
renderen van de detailhandel. . . .
De belangentegenstelling tussen consumenten en ondernemers kan bij
de normkeuze heel duidelijk gemaakt worden. Een relatief lage nor-
matieve vloerproduktiviteit zal uitwijzen dat er voldoende uitbrei-

ding van de vloeroppervlakte mogelijk is, hetgeen globaal gesproken
in het belang van de consument kan zijn. Kiest men daarentegen een
hoge normatieve vloerproduktiviteit, dan zal dit leiden tot een be-
scherming van de zittende middenstand, aangezien vergroting van het
aantal m2 winkelruimte niet haalbaar blijkt. De benodigde informa-
tie wordt meestal verkregen bij het E.I.M. via een "Bedrijfssigna-
leringssysteem". Dit systeem moet op een aantal vlakken nog ver-
beterd en aangepast worden,l6)
De drie hierboven opgesomde belangrijkste specifieke knelpunten
zouden nog verder uitgebreid kunnen worden met andere voorbeelden.
We willen echter hiermee volstaan en overgaan naar knelpunten van
meer algemene aard.

4b Algemene knelounten

Evenals hiervóbr, zullen we ons beperken tot het weergeven van een
be~erkt aantal belangrijke algemene knelpunten. Een deel hiervan
doemt bij elk soort onderzoek weer op, zij het in wisselende om-
vanq en intensiteit.
Een wezenlijk onderdeel bíj elk onderzoek is de fase waarin de pro-
bleemstelling geformuleerd wordt. We hebben er al op gewezen dat
bij het D.P.O. de probleemstelling te vaak gekenmerkt kan worden als
globaal er. niet oo de specifieke situatie toegesneden. Dit wreekt
zich meest3l in een latere fase en openbaart zich in frustraties
bij o~der~oeker(s) en opdrachtgever(s).

He~ staciu:~ dat gewoonlijk volgt oo de probleemstellingsfasz wordt
beneersr d~,or het verzamelen van de benodigde gegevens. Dat er een
r..,.,.~, vf-rh-3r.d i-- tussen beide fasen zal zonder meer duidPlijk zijn.
In h~-r. D.P.G. springt het sterke generaliserend karakter van een
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aantal data heel sterk op de voorgrond. De passantenenquéte levert
weinig problemen op maar de consumentenenquéte kost veel tijd en
geld. Daarnaast worden de consumenten te veel beschouwd als een
homogene massa, m.a.w. er is veel te weinig aandacht besteed aan
sociaal-psychologisch bepaalde combinaties van persoonskenmerken
en daarmee samenhangende bewonings- en bestedingstypen. Meer
concreet; er dient een verder onderscheid gemaakt te worden tus-
sen verschillende categoriën consumenten zoals gehuwden, samen-
wonenden, uitkeringstrekkers, gastarbeiders enz. Eenzelfde verhaal
geldt ten aanzien van de verschillende ondernemersstijlen. Andere
knelpunten zouden hier nog aan kunnen worden toegevoegd, maar
ook hier willen we voorlopig volstaan. In globale termen kan wel
gesteld worden, dat de aanwezigheid van algemene knelpunten in
hoofdzaak is terug te voeren tot het generaliserende en statische
karakter van het onderzoek.

6. Evaluatie.

Na het voorgaande is een korte evaluatie van het traditionele
D.P.O. op zijn plaats. Om niet te veel in herhalingen te vervallen
en niet in details te blijven steken zullen we puntsgewijs een
aantal aspecten naar voren brengen.
- Doorgaans is de probleemstelling te algemeen van aard. De vast-

stelling van de probleemstelling komt meestal tot stand door
overleg tussen opdrachtgever en onderzoekinstantie. Niet zel-
den wordt de complexiteit van de problematiek door de opdracht-
gever onderschat, terwijl de onderzoeker(s) snel geneigd zijn
met een kant-en-klare standaardformule de problematiek te lijf
te gaan.

- De verhouding tussen het algemene basisonderzoek en het speci-
fieke knelpuntenonderzoek is nogal eens scheef getrokken. Daar-
door blijft soms een deel van het omvangrijke verzamelde basis-
materiaal ongebruikt liggen, terwijl andere noodzakelijke infor-
tie ten behoeve van de oplossing van de specifieke knelpunten
niet voorhanden is.

- Mede als gevolg van bovenstaande zijn de kosten van D.P.O.
hoger geworden dan noodzakelijk.
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- Het D.P.O. kent een te partiële aanpak, waarbíj andere deel-

terrein~-!. van de ruimtelijke ordening geheel uit het oog verloren
raken.

- De concrete onderzoekresultaten laten in een aantal gevallen
te veel ruimte voor verschillende interpretaties waardoor de
bestuurlijke beheersbaarheid met moeilijkheden te kampen krijgt.

- De traditionele (gangbare) onderzoekmethoden bevatten nog te
veel manko's en inconsistenties.

- De kwaliteit-en i.n veel mindere mate de kwantiteit-van veel
basisdata en kengetallen laat te wensen over.

- De betrouwbaarheid van enquétes is niet altijd bevredigend.
- In het verleden is het D.P.O. overwegend ondernemers-gericht

gewee s t .
- Zn het D.Y.O. zijn dé consument en dé ondernemer te veel over een

kam geschoren. Dit heeft té grove generalisaties en simplifi-
caties tot gevolg.

- Fundamentele aanpassingen van het D.P.O. als antwoord op ingrij-
pende maatschappelijke veranderingen, zijn in onvoldoende mate
gerealiseerd of te traag geïnitieerd. Dit hangt in sterke
mate samen met het strakke programmatische karakter. Een meer
procesmatige aanpak lijkt dan ook geboden.

- Het onderzoekterrein van het D.P.O. is steeds verder ingekrompen
tot een onderzoek rond de detailhandel sec. Andere vormen van
publiekverzorging zoals baliesector, horeca, sociaal-culturele
educatieve en medische verzorging worden slechts zelden in het
onderzoek betrokken.

- De gehanteerde mathematische modellen funktioneren nog lang
niet optimaal. Pogingen om tot een verdere verfijning van de
modellen te komen hebben enerzijds geleid tot het vermínderen
van het aantal significante variabelen, anderzijds werden telkens
"nieuwe" gekunstelde variabelen geintroduceerd. De waarde van
de input is bepalend voor de output.

De hierboven opgesomde punten van kritiek op het gangbare D.P.O.,
krijgen een nog schriller contrast, als ze geplaatst worden tegen de
achtergrond van de meest recente ontwikkelingen van de economie en

de maatschappij. Ook de te verwachten toekomstige ontwikkelinqen
werpen hun (sombere) schaduwen reeds vooruit.



- 21 -

6 D.P.O. in de tachtiger jaren.

De in het begin van dit paper beschreven ontwikkelingen hebben vele
maatschappelijke veranderingen teweeggebracht. Aanvankelijk stond
vooral de expanderende economische ontwikkeling borg voor een grote
dynamiek in de maatschappij. In de loop van de jaren zeventig werden
breukvlakken in veel opzichten steeds beter zichtbaar. Op veel ter-
reinen was sprake van consolidatie en teruggang en zelfs stagnatie.
De konsekwenties hiervan voor de maatschappij treden bijzonder dui-
delijk aan het licht. In alle geledingen van het maatschappelijk
leven worden deze gevolgen gevoeld en ontstaan nieuwe patronen en
structuren en andere vervagen of verdwijnen. Met behulp van een aan-
tal concrete voorbeelden kan een en ander duidelijk gemaakt worden.
Voor 1980 resulteert dan het volgende overzicht.
- De bevolkingsgroei is grofweg de helft van die in de jaren 1950

tot 1975.
- Het percentage niet-Nederlanders bedraagt bijna 4~.
- De economische groei schommelt rond 1~.
- De energieprijzen zijn sterk gestegen; huren en sociale premies

zijn ook opaetrokken.
- De geregistreerde werkloosheid is de 320.000 gepasseerd.
- Het aantal A.O.W.-ers bedroeg 1.350.000 en het aantal A.A.W.-ers

en W.A.O.-ers f 675.000.
- De verkopen van nieuwe auto's zijn met 20~ gedaald.
- De reële koopkracht is gedaald.

Welke verdere ontwikkelingen zullen de jaren tachtig te zien geven?
Vele onzekere factoren in de nabije en verre toekomst maken voor-
spellingen uiterst moeilijk. Toch lijkt het realistisch om van de
volgende verwachtingen voor de tachtiger jaren uit te gaan:

- De lichte tendens i n de bevolkingsgroei zal zich voorlopig blijven
voortzetten en tenslotte min of ineer stabiel worden.

- Het nercentage niet-Nederlanders zal met nog enkele percenten
toenemen.

- De economische groei zal uiterst marginaal zijn; ee~ nul-groei
is niet ondenkbeeldig.

- De energieprijzen zullen nog fors stijgen. Huren en sociale pre:nies
blíjven stijgen.

- De geregistreerde werkloosheid zal de 400.000 ruim overschrijden
~~„



in de richting van de 500.000 en misschien zelfs nog hoger.
- Het aantal A.O.W.-ers zal naar de2miljoen tenderen. Het aantal
A.A.W.-ers en W.A.O.-ers zal oplopen tot 1 miljoen. Tezamen met
andere uitkeringsgerechtiqden betekent dit dat ca. 4 op de 10
volwassenen in meer of mindere mate maatschappelijk kwetsbaar
zullen zijn.

- De verkopen van nieuwe auto's zullen vermoedelijk verder terug-
lopen.

- Een verdere daling van de reële koopkracht ligt in het verschiet.

We komen op nog gladder ijs als we de gevolgen voor de distributieve
sector moeten trachten te traceren. Voor het gemak beperken we ons
tot de detailhandel. Als we uitgaan van de zojuist beschreven ont-
wikkelingen zal een forse omzetdaling in de detailhandel het gevolg
zijn. In dit verband kan gedacht worden aan cijfers van 3 á 5~ ge-
middeld per jaar. Om aan deze situatie het hoofd te bieden, zijn nu
al allerlei activiteiten vanuit de detailhandel waarneembaar. De
hevige prijzenslag tussen een aantal grote kruideniers toont duide-
lijk aan, dat deze detailhandelaren de prijs als concurrentiewapen
hanteren. Op deze wijze hopen zij het zich geleidelijk wijzigende
consumentengedrag in hun richting om te buigen. De eerste resultaten
laten duidelijk zien, dat deze koerswijziging succesvol is. Een
consumentengedrag met een sterk accent op prijzen en discount lijkt
veel terrein te kunnen winnen in de komende jaren. Dat dit onver-
mijdelijk gepaard zal gaan met een sterke ronde van uittreding van
vooral kleine detailisten lijkt evenzeer waarschijnlijk. Zij kunnen
immers onvoldoende concurrentiemiddelen aanwenden om de strijd aan
te gaan en vol te houden. Naar het zich laat aanzien zullen de toe-
komstige ontwikkelingen en tendenties ook hun weerslag vinden in
locatiepatronen en ruimtelijke heroriëntaties. De sterk qestegen
energieprijzen zullen ongetwijfeld leiden tot een meer s~lectief gebrui}.
van de auto voor winkelaankopen. Het ligt voor de hand te veronder-
stellen - uitgaande van het híerboven gestelde - dat de beste kansen
aanwezig zullen zijn bij winkels en winkelcentra met een sterk ge-
concentreerd maar breed aanbod en een goede bereikbaarheid. In con-
creto zal dit erop neerkomen, dat perifeer gelegen discountwaren-
huizen en hoofdwinkelcentra vóbraan zullen liggen in de race om de
consument. Grote veranderingen in het consumentengedrag lijken era
waarsc.hijnlijk. Samenvattend kan gesteld woraen dat de dynamiek in ~
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de distributieve sector in de komende jaren wel eer~s in één

bepaalde richting zou kunnen uitwerken. Dat deze richting in

hoge mate gedomineerd wordt door stagnatie en teruggang behoeft

na het voorgaande geen verder betoog.
Voor de distributie-planologie en het distributie-planologisch
onderzoek zijn de gevolgen omvangrijk en lijken fundamentele
koerswijzigingen onafwendbaar. De D.P.O.'s in de afgelopen decen-

nia hebben steeds gewerkt met scenario's en varianten waarbij

uitbreiding of minimaal consolidatie troef waren. De vele gerea-

liseerde winkelcentra getuigen nog steeds van deze periode. De
lange-termijn-prognoses uit die tijd zijn door de desastreuze

ontwikkelingen volledig onderuit gehaald en missen een realis-

tische basis. Daar komt nog bij dat vele onzekerheden de komende

jaren op ons af zullen komen, zonder dat ook maar een zinnig

woord gezegd kan worden over de te verwachten implicaties. De

enige zekerheid die steeds meer manifest wordt is de teruggang

en stagnatie op vele terreinen van het maatschappelijk leven.

Toch zijn wij van mening dat een aantal zaken betreffende de
distributie-planologie in het algemeen eil het D.P.U. in het

bijzonder over een andere boeg gegooid moeten worden. Aan de hand

van een aantal aanbevelingen zullen we trachten een poging in

deze richting te ondernemen.

7. Aanbevelingen voor D.P.O. nieuwe stijl.

Elk uit te voeren D.P.O. zal moeten Starten vanuit een op de

specifieke situat.ie toegesneden probleemstelling, waarin voldoende

ruimte aanwezig is om tot een beleidsrelevante aanpak te komen.

Met andere woorden het D.P.O. moet niet alleen plaats vinden omdat

het besluit R.O. dat voorschrijft, maar het moet een bijdrage

kunnen leveren tot een gerichte structurering. Hoe kan zo'n pro-

bleemstelling nu het beste tot stand komen? Naar mijn mening zul-

len in ieder geval diverse deskundigen in deze zaak betrokken

moeten worden. Het is daarbij ook van belang dat enkelen van

de betrokkenen het te onderzoeken gebied van haver tot gort

kennen. Bovendien is het noodzakelijk dat de opdrachtgever vooraf

een globaal beeld voor ogen heeft van de gewenste structuur van
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het te oriderzoeken gebied en met name de zwakke plekken hierin.
Op deze wijze moet het mogelijk zijn een zodanige probleemstel-
ling te formuleren dat specifieke knelpunten centraal komen te

staan.
Als de commissie die de probleemstelling opstelt een brede samen-
stelling naar disciplines kent, kunnen bovendien tal van aspecten
in het onderzoek betrokken worden zoals b.v. stedebouwkundige-
en verkeersaspecten. Het belang van een "op maat" gemaakte pro-
bleemstelling is in hoge mate bepalend voor wat het onderzoek aar
resultaten kan opleveren. De te volgen stappen en fasen in het
onde rzoek zijn rechtstreeks afhankelijk van de gekozen pro-
bleemstelling. Duidelijke prioriteiten moeten ertoe leiden
dat er accenten aangebracht worden. Zo zal bijvoorbeeld bij een
lokaal D.P.O. met een onvoldoende functionerend hoofdwinkel-
centrum de probleemstelling en het feitelijke onderzoek in sterke
mate hierop gericht dienen te zijn. Dit kan impliceren dat enkele
fasen uít Yiet traditionele D.P.O. een betrekkelijke marginale af-
handeling krijgen, terwijl daarentegen aspecten als bereikbaar-
heid, verkeersafwikkeling, stedebouwkundige structuur, diver-
sificatie van het aanbod, (relatieve) attractiviteit enz. een
groter gewicht in de schaal (moeten) leggen. Het uitvoerig en
grondig entameren van een probleemstelling zou zelfs tot de
conclusie kunnen leiden dat het uitvoeren van een uitgebreid
D.P.O. geer. zin heeft, maar dat slechts een uiterst summiere
aanpak geboden is. Men kan het ook als volgt stellen: Door de
bestudering en formulering van de probleemstelling nauwgezet
ter hand te nemen - en voldoende mankracht en tijd daarvoor te
reserveren - kan een stevige basis voor het onderzoek ontstaan
waarin de plaatselijke en~of regio-specifieke knelpunten in
ruime mate centraal gesteld kunnen worden. Het enorme belang
van met name dit stadium kan niet voldoende onderstreept worden.
Behalve de cruciale betekenis van een goed uitgewerkte probleem-
stelling, zíjn er nog een aantal zaken die speciale aandacht
vereisen bij het op te zetten onderzoek. Verschillende punten
zijn al terloops naar voren gekomen, maar voor alle duidelijkheid
worden ze hier toch nogmaals herhaald.
Het D.P.O. moet een geintegreerd onderzoek zijn, m.a.w. het dis-
tributle-planologisc~, gebeur~.n n~cet -r~ san~. ..~~Qi-g i~~C ~ a..~.-~C u~~~~ ~
ten van de ruimtelijke ordening bestudeerd worden. Er is immers
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sprake van een wederkerig proces; aan de ene kant bepalen de
overige ruimtelijke aspecten de mogelijkheden voor het distri-
butie-planologiscll gebeuren, maar tegelijkertijd is de distri-
butieve ruimte medestructurerend in de hele ruimtelijke ordening.
Het consumentengedrag en het koopgedrag verdienen een meer ex-
pliciete benadering. De aantallen categorieën consumenten die
onderscheiden kunnen worden op grond van sociaal-psychologische
combinaties van persoonskPnmerken kunnen een compleet verschil-
lend bestedingsgedrag aan de dag leggen. Het is dan ook zaak
om in het onderzoek uitvoerig en expliciet de verscheidenheid
van factoren die van invloed kunnen zijn op het bestedingsgedrag
te analyseren. Zo kan men zich afvragen in welke mate de vrije
tijd van invloed is op het koopgedrag van bijvoorbeeld werklozen
en part -time-werkenden. Tal van andere aspecten zouden nader be-
keken en onderzocht moeten worden, waardoor meer recht wordt ge-
daan aan de onderliggende argumenten en motivaties van de ver-
schillende consumentengroeperingen. Het werken met grootste
gemene delers is gevaarlijk en werkt sterk generaliserend.
Ook aan de aanbodkant kunnen vele typen -ndernemersstijlen onder-
scheiden worden met elk haar specifieke karakteristieken. Bij de
ene vorm is de breedte van het assortiment maatgevend, bij de
andere staat de diepte meer centraal. In andere gevallen spelen
factoren als prijspeil en~of service een bepalende rol. Gelet op
de huidige en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen is het
van belang bij het D.P.O. voldoende aandacht te schenken aan de
diversificatie aan de aanbodzijde. Concreet betekent dit dat niet
volstaan kan worden met kwantitatieve gegevens als metrages, maar
ook kwalitatieve informatie strikt noodzakelijk is. Het onderne-
mersonderzoek zou dus enerzijds de stijlen moeten vastleggen
maar anderzijds ook kiinnen aangeven hoe de ondernemerskansen
liggen. Tevens kan het ondernemersoordeel over voorgestelde
varianten betreffende vloeroppervlakte en vestiqingspatronen
worden nagetrokken. Op deze wijze kan het ondernemersonderzoek
een meer constructieve bijdrage leveren aan het totale onderzoek.
De "nieuwe" aanpak van het consumentenonderzoek en het onderne-
mersonderzoek maken wel een herbezinning op kernvariabelen nood-
zakelijk. Deze noodzaak wordt nog groter door de gewijzigde dy-
namiek. Sleutelbegrippen als afstand, bereikbaàrheid, relatieve

----~
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attra~tiviteit, gemaks- of moeilijkheidsgraad enz. krijgen
steeds meer betekenis. Dit impliceert tevens dat traditionele
indicatoren als autobezit, afstand in rijminuten, verkoopvloer-
oppervlakte enz. niet meer in staat zijn de lading van deze
sleutelbegrippen te dekken. Grofweg zal in de toekomst sprake

zijn van twee belangrijke factoren. In de eerste plaats krijgen
een aantal kernvariabelen een belangrijke plaats, waarbij kwanti-

ficering geen onoverkomelijke problemen oplevert.
In de tweede plaats zullen moeilijk of nauwelijks kwantitatief
te onderbouwen kernbegrippen sterker naar voren komen. Een goed
voorbeeld van dit laatste is het begrip relatieve attractiviteit
van het aanbod. Een juiste tracering van dit begrip is pas mo-

gelijk nadat gebruik is gemaakt van een zo breed mogelijk scala

van (hulp)indicatoren.
In de aanbevelingen zoals die zojuist zijn weergegeven, worden

in hoofdzaak deelfacetten van het D.P.O. telkens partieel van
commentaar voorzien. Zodoende kan de gehele samenhang wel eens
uit het oog verloren worden. Het verdient aanbeveling juist
de onderlinge relaties tussen consumententypen, ondernemers-
typen, vestigingsplaatsen en bijkomende factoren op te sporen
en niet los te laten, immers de symbiose speelt hier ook een

rol. Met andere woorden: goed op elkaar afgestemde onderdelen
vormen een geheel, dat meer is dan de som van de afzonderlijke
delen.
We komen toe aan onze laatste aanbeveling. Er is al eerder ge-

constateerd dat de onderzoekresultaten van afgeronde D.P.O.'s

vaak te veel ruimte voor interpretatie hebben mogelijk gemaakt.

De band tussen opdrachtgever en opdrachtuitvoerder is in het ver-

leden met het uitkomen van het eindrapport (en het Presenteren

van de rekening) meestal abrupt afgebroken. De bestuurders

moesten maar bekijken wat ze ermee deden. Naar mijn mening zou

een begeleidingscommissie in het leven geroepen moeten worden,

die tot taak krijgt er zorg voor te dragen dat de onderzoekre-

sultaten zo goed mogelijk "vertaald" worden naar het beleid toe.

Je kunt ook stellen dat de bestuurlijke implicaties die inherent

zouden moeten zijn aan het onderzoek beter tot gelding dienen te

komen. In feite zou zo'n"vertaalfunctie" tussen bestuurders en
...a-.--- .-t-.-,--- ~i. F,; - ~jA ci-~~-f- ~i~n hPt r,n~P~-?nPk ePn duideliike



plaats verdienen.
Beide partijen hebben hun eigen problemen die te weinig of
onvoldoende door de ander onderkend of begrepen ~a~rc:en. Veel
misverstanden en teleurstellingen zijn nogal eens tot dit
wedersijds onbegrip terug te voe ren.
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Discussiestellingen

1) Het D.P.O. zoals dat in de zestiger en zeventiger jaren

overwegend is uitgevoerd, heeft niet onaanzienlijk aan

waarde ingeboet en is nauwelijks meer adequaat om onder

de huídige en toekomstige omstandigheden beleidsrelevant

zijn.

2) De D.P.O. is in het verleden overwegend ondernemersgericht
geweest. Naast deze eenzijdigheid hebben statische en pro-
tectionistische krachten een belangrijke rol gespeeld.

3) De consument heeft in het D.P.O. meestal een ondergeschikte
positie gekregen en algemeen geldende vooronderstellingen zijn
daarbij te makkelijk gehanteerd. Er is te weinig inzicht in
de feitelijke beweegredenen die aan het koop- en bestedings-

gedrag van de onderscheiden categorieën consumenten ten grond-

slag liggen.

4) Het D.P.O. moet als een onderdeel van een integrale Ruimte-
lijke Planning gezien worden. Hierbij is proces-planning ge-
boden in plaats van strakke programmatische planning.

5) Veel teleurstellingen als gevolg van (resultaten van) D.P.O.

zijn terug te voeren tot het wederzijds onbegrip tussen on-

derzoekers en bestuurders.

6) Nauwelijks of niet te kwantificeren kernvariabelen zullen

naast enkele exact te karakteriseren variabelen een steeds
belangrijkere plaats in het D.P.O. gaan innemen.

7) Het formuleren en vaststellen van een op maat gesneden speci-
fieke probleemstelling vormt een van de belangrijkste fasen

van het D.P.O.
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8) In de komende tijd zal de positie van solitaire (kleine)
detailhandelsvestigingen nog sterker achteruitgaan. De
beste kansen zijn voor discount-zaken en hoofdwinkelcentra
met een relatief groot verzorgingsgebied.

9) De intensieve betrokkenheid en begeleiding van personen
die een gedetailleerde bekendheid met het te onderzoeken
gebied hebben, is in alle fasen van het onderzoek wenselijk
en veelal noodzakelijk.

10) De behoefte aan eenduidige richtlijnen en aanbevelingen om
te komen tot een op specifieke knelpunten gericht onderzoek
is groot. In dat opzicht heeft het Rapport van de Commissie
Hazelhoff haar doel gemist.
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1. INLEIDING

Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
definieerde in 1971 in het rapport "De winkelvoorziening in de ruimtelijke
ordening" de winkelplanning als volgt:
"Winkelplanning omvat de bepaling van situering, omvang, funetie en samen-
stelling van nieuwe winkelvoorzieningen, in onderlinge samenhang en in
weloverwogen relatie tot de bestaande winkelvoorzieningen, en wel zodanig,
dat zowel het consumentenbelang als het ondernemersbelang bij voortduring
tot hun recht komen".

Tien jaar later kan deze begripsomschrijving nog steeds worden onderschreven.
De ervaring van tien jaar heeft evenwel uitgewezen dat aan de concrete uit-
werking van het belang van consumenten en van ondernemers, die de voorzie-
ningen exploiteren, de nodige problemen zijn verbonden. In algemene zin geldt
het volgende.

Consumenten hebben belang bij distributieve voorzieningen, die dichtbij

zijn en goed bereikbaar. Er dient ook een ruim assortiment aanwezig te zijn.
Voor ondernemers is een voldoende draagvlak belangrijk, opdat men ren-

dabel kan blijven functioneren.
Oplopende exploitatielasten en minder snel stijgende omzetten brenger.

de continuiteit in gevaar. Eenzelfde uitwerking hebben nieuwe distributieve
voorzieningen, die de bestaande concurrentie aandoen. Dalende bedrijfsresul-
taten kunnen dan leiden tot~het opheffen van distributieve voorzieningen.
Voor de consumenten, die van deze voorzieningen gebruik maakten, betekent dit
een daling van het verzorgingsniveau. Het is voor de overheid een beleidspro-
bleem in hoeverre men dergelijke ontwikkelingen moet laten begaan. Zonder meer
nieuwe ontwikkelingen in de distributieve voorzieningen afwijzen is evenmin in
het belang van de consumenten als het zonder meer alle ontwikkelingen zich la-
ten voltrekken.

Het is een functie van onderzoek dit probleemveld nader te verkennen, om
tot de oplossing van dit beleidsprobleem bij te dragen. Indien dit onderzoek naar
de distributieve voorzieningen plaats vindt vanuit de beleidsbehoefte op het
terrein van de ruimtelijke ordening is sprake van distributieplanologisch onder-
zoek.

In het verleden heeft dit distributieplanologisch onderzoek in zijn re-
latie tot het beleid een aantal knelpunten te zien gegeven. Het is de bedoe-

ling in hetgeen volgt een aantal van deze knelpunten te signaleren en aanbeve-

lingen te doen ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van het distributie-
planologisch onderzoek, dat verder zal worden afgekort als d.p.o.

7



Terwille van de overzichtelijkheid is het d.p.o. verdeeld in een drie-
tal fasen:
a. de fase van het uitwerken van de probleemstelling van het desbetreffende

d.p.o. Hierbij zal aandacht moeten worden gegeven aan het invullen van
het begrip "evenwichtige bewinkelingssituatie".

b. De fase van het structureren en uitvoeren van het onderzoek ofwel de metho-
diek van d.p.o. In deze fase gaat het om het vaststellen van de geëigende
onderzoekstructuur, uitgaande van de in de probleemstelling geformuleerde
problematiek. De onderzoeker zal moeten vaststellen, welke informatie nodig
is; hoe deze kan worden verkregen en verwerkt. Dit houdt in het selecteren
van informatie en het hanteren van methoden en technieken, al naar gelang
de specifieke behoefte en mogelijkheden (ook fínancieel) van het onderzoek.

c. De fase van de onderzoekevaluatie en het formuleren van beleidsaanbevelingen.
Essentiëel hierbij is de interpretatie van de bereikte resultaten. Deze wordt
sterk bepaald door het gebruik van beoordelingscriteria. Daarom staan keuze
en gebruik van criteria of normen in deze fase centraal. Daarnaast wordt
gekeken naar de "hardheid" van de uitkomsten en de "marges", met inachtne-
'ming van de bij het onderzoek gebruikte uitgangspunten omtrent de dynamiek
in de diverse elementen, die met betrekking tot de distributieplanolo.gie
een rol spelen.

~iet is van belang voorafgaande aan de bespreking van deze fasen nader
uit te weiden over de concrete beleidskaders waarbinnen de distributieplanolo-
gische problematiek zich voordoet en van daaruit een typologie van het d.p.o.
in overweging te geven.
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2. TYPOLOGIE VAN D.P.O.

Uoordat in de volgende paragrafen de in de inleiding genoemde fasen
van het d.p.o. behandeld worden, is het zinvol na te gaan, welke soorten d.p.o.
kunnen worden onderscheiden. Het is nu eenmaal niet zo, dat elk d.p.o. iden-
tiek is en dat er een standaardformule zou bestaan. Integendeel geldt, dat
ieder d.p.o. specifiek is, hoewel een typering naar enkele groepen met gelijke
kenmerken mogelijk lijkt.

3ijgaand gelieve men een schema aan te treffen waarin een poging om
onderzoektypen weer te geven. Dit schema heeft niet de~pretentie een alles-
omvattende typologie te zijn. Daartoe zou een meer uitgewerkt schema noodza-
kelijk zijn en dan nog zullen willekeurige elementen niet vermeden kunnen worden.
Maar een globaal en overzichtelijk schema kan uit analytisch oogpunt bruikbaar
zijn bij het onderscheiden van uiteenlopende onderzoektypen.

Kader van d.p.o.

Een eerste onderscheid met betrekking tot de aard van d.p.o. is of het
onderzoek al of niet wordt uitgevoerd krachtens art. 7 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening.~Naast het wettelijk verplicht ~.p.o. kan een overheids-
instantie onderzoek laten doen, indien dit.door bijzondere omstandigheden
noodzakelijk wordt óeacht. Hierbij kan b.v. worden gedacht aan zeer aanzienlijke
negatieve effecten op het bestaande winkelapparaat door een sterke aantasting
van de omzetten als gevolg van een afname van de koopkracht, een vermindering
van de bèreikbaarheid etc.

Voorts vindt onderzoek plaats op initiatief van ondernemers, project-
ontwikkelaars, etc. Dit laatste wordt meestal gerangschikt onder het begrip
marktonderzoek. Dergelijk onderzoek ontslaat overheidsinstanties niet van de
wettelijke verplichtingen tot d.p.o.

D.p.o. krachtens art. 7 kan onderverdeeld worden in onderzoek voor een
streekplan, structuurplan of bestemmingsplan. Beide eerste ruimtelijl~ ordenings-
instrumenten onderscheiden zich van het bestemmingsplan in die zin, dat ze niet
bindend zijn voor ondernemer en burger. Onderzoek in het kader van streek- en
structuurplannen is in het algemeen vooral kaderscheppend en dientengevolge vaak
globaal van karakter.

Het tot stand brengen c.q. aanpassen van bestemmingsplannen, welke wette-
lijk bindend zijn en onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, is de be-
langrijkste aanleiding tot het uitvoeren van d.p.o. Hierbij is de gemeente in
de meeste gevallen de opdrachtgever.



Aard van d.p.o.

De aard van het onderzoek kan uiteenlopen van d.p.o. van een omvang-

rijk winkelcentrum met een regionale functie tot d.p.o. van een bescheiden

cluster van buurtwinkels in een stadsvernieuwingsbuurt.
In het schema is getracht dit uitgebreide scala tot een viertal hoofd-

indelingen te comprimeren. Dit betekent vanzelfsprekend, dat zich binnen deze
hoofdindelingen nog een uiterst gevariëerd patroon van situaties kan voordoen.

Een belangrijk eerste onderscheid is dat tussen onderzoek van nieuw te

ontwikkelen structuren, zoals de bouw van nieuwe stadswijken, de komst van een

perifere detailhandelsvestiging, etc. en onderzoek met betrekking tot bestaande

structuren. Hierbij wordt met bestaande structuur bedoeld het in het verleden

bebouwde grondgebied. 3ij het onderzoek naar bestaande structuren kan gedacht

worden aan de gevolgen van reconstructie, b.v. door stadsvernieuwingsoperaties,

functiewijziging, etc. Vooral in stedelijke regio's of agglomeraties, welke

een steeds toenemend deel van het territoir bezetten, bestaat over het algemeen

een zeer complexe structuur van winkelvoorzieningen. Onder andere als gevolg

van stedelijke ontwikkelingsprocessen vinden in deze structuur regelmatig wijzi-

gingen plaats, zoals grote of geringe uïtbreidingen, of inkrimpingen veroorzaakt

door veranderingen in de verkeersinfrastructuur, stadsreconstructie, etc. Deze

veranderingen worden in het schema met het algemene begrip "activiteiten" aan-

geduid. Deze activiteiten kunnen zowel een regionale als lokale werkingssfeer

hebben en ook binnen dit onderscheid is een keuze van .gradaties denkbaar.
3ij onderzoek, dat betrekking heeft op nieuw te ontwikkelen structuren,

ofwel nieuw te bebouwen gebieden, kan eveneens een dergelijk onderscheid in ac-

tiviteiten met een locaal dan wel regionaal karakter worden aangebracht. Bij

activiteiten kan hier gedacht worden aan aanpassingen van het winkelapparaat

veroorzaakt door stadsuitbreidingen van uiteenlopende omvang, gepaard gaande

met b.v. veranderingen in de infrastructuur.
Het ziet er echter naar uit dat d.p.o., gericht op bestaande structuren

in de toekomst steeds meer gewicht gaat krijgen. De stedelijke dynamiek is zo-

danig, dat de bestaande voorzieningenstructuur, sneller dan in het verleden,

veroudert. Tijdige aanpassing van het niveau van de voorzieningen aan verande-

rende situaties is zowel in het belang van ondernemer, consument als overheid.
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3. DE PROBLEEMSTELLING Iy HET D.P.O.

De probleemstelling van een in opdracht van derden uitgevoerd d.p.o.

zou in principe moeten worden geformuleerd door de opdrachtgever. Zoals reeds

naar voren werd gebracht, kan het d.p.o. plaatsvinden in opdracht van verschil-

lende partijen, zoals het rijk, provincies, gemeenten en projectontwikkelaars.

Het ligt voor de hand dat de inhoud van de probleemstelling afhankelijk is van

de vraag, welke instantie in een concreet geval de opdrachtgever en financier

van het onderzoek is. De belangen van de verschillende partijen kunnen namelijk

sterk uiteenlopen. Toch zal in de meeste gevallen de opdrachtgever de probleem-

stelling niet alleen formuleren. Afhankelijk van het type d.p.o., zoals onder-

scheíden, zal ook met andere belangengroepen overleg worden gepleegd. Een ge-

meente zal ten behoeve van d.p.o. voor een buurtcentrum normaliter ook het be-

drijfsleven en vertegenwoordigers van de bevolking in het overleg betrekken.

In het geval het in opdracht van een gemeente uit te voeren d.p.o.

betrekking heeft op de planning van een hoofdwinkelcentrum, is het duidelijk

dat bij de probleemformulering met meer belangen rekening zal moeten worden

gehouden. Naast het kleinbedrijf,zal dan ook het grootwinkelbedrijf in het over-

leg moeten worden betrokken, alsook de gemeenten, die in de wer~ingssfeer van

het nieuw te ontwikkelen hoofdwinkelcentrum liggen. Omdat de belangen van de

verschillende partijen veelal niet parallel zullen lopen, is het in de prak-

tijk moeilijk om een probleemstelling te formuleren, waarin een ieder zich in

voldoende mate kan vinden, en moeilijker naarmate de probleemstelling concreter

geformuleerd moet worden. In globale termen zullen de partijen zich wellicht

nog wel goed kunnen vinden. Indien bijvoorbeeld de probleemstelling luidt, dat

moet worden onderzocht in hoeverre een nieuw te plannen winkelcentrum een even-

wichtige bewinkelingssituatie bevordert, dan zal dit waarschijnlijk weinig pro-

blemen opleveren. Maar deze zullen zich voordoen als het begrip evenwichtigheid

nader inhoud moet worden gegeven.
Het streven naar een evenwichtige situatie zonder meer kan nauwelijks

een concreet uitgangspunt ~aorden genoemd, omdat aan dit begrip vele interpre-

taties kunnen worden ~egeven. Zo kan een gemeente ten aanzien van bijvoorbeeld

stadsvernieuwingsgebieden andere ideeën hebben over wat een evenwichtige bewin-

kelingssituatie inhoudt dan bijvoorbeeld 'net kleinbedrijf.Evenzo is het goed

denkbaar dat in voorkomende gevallen de opvatting van het kleinbedrijf over

evenwichtigheid verschilt met die van het grootwinkelbedrijf of dat de opvat-

ting van het rijk verschilt met die van de provincie en die van de provincie

verschilt met die van gemeenten. Tussen deze laatste onderling kan ook verschil
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van opvatting bestaan. Het zal derhalve niet eenvoudig zijn om overeenstemming
te bereiken over de criteria, met behulp waarvan aan de doelstelling van een
evenwichtige bewinkelingssituatie een concrete inhoud moet worden gegeven.

Deze omstandigheid kan ertoe leiden dat de opdrachtgever de probleem-
stelling in vrij globale en algemene termen formuleert. Hierdoor zal de onder-
zoeker het onderzoek met een onduidelijke arobleemstelling moeten aanvatten.
Overigens leidt dit lang niet altijd tot protest van de onderzoeker, enerzijds
omdat gedacht wordt dat de globale probleemstelling een voldoende uitgangspunt
voor het onderzoek vormt en anderzijds vanwege de vrees, dat een expliciete
uiteenzetting van de beperkte mogelijkheden van het onderzoek kan leiden tot
het niet doorgaan ervan.

Een van de problemen, waarvoor een onderzoeker zich in dergelijke ge-
vallen geplaatst ziet, heeft betrekking op de mate van detaillering, waarin
de toekomstige behoefte aan winkelvloeroppervlakte moet worden berekend. Hier-
bij kan van sterk verschillende benaderingen worden uitgegaan, onder andere
afhankelijk van de aard van het d.p.o. en van het kader waarbinnen het onderzoek
wordt uitgevoerd.

Zo wordt in d.p.o. ten behoeve van streekplannen veelal volstaan met
een zeer globale aanduiding van het niveau van het gewenste distributieapparaat
in de grootste gemeenten. In een d.p.o. ten behoeve van een bestemmingsplan
voor de bebouwde kom van een stedelijk gebied wordt daarentegen de behoefte aan
toekomstige winkelvloeroppervlakte soms tot in grote mate van detail per branche
berekend in aantallen m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Het zal overigens duidelijk
zijn, dat de onderzoeker dermate gedetailleerde berekeningen slechts heeft kunnen
maken door op impliciete dan wel expliciete wijze met behulp van beoordelings-
criteria inhoud te geven aan de door alle belanghebbenden nagestreefde doel-
stelling van een evenwichtige bewinkelingssituatie. Op de problematiek rond de
keuze van criteria zal nog worden ingegaan.

Hier zij erop gewezen dat een gedetailleerde berekening van de benodigde
winkelvloeroppervlakte het gevaar in zich ber;t van een gebrek aan flexibiliteit
om adequaat te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen. Zo kunnen o.a. de
kwaliteit van de vestigingsplaats alsmede de aard van het distributie-apparaat
aan sterke veranderingen onderhevig zijn.

In dit verband is relevant dat het opstellen van bestemmings-, structuur-
en streekplannen vaak zo'n lange tijd vergt, dat het gevaar bestaat, dat het plan
op het moment van vaststelling reeds verouderd is.

.



Het behoeft geen betoog dat al deze over~~egingen het er niet eenvoudiger
op maken om tot een goed uitgebalanceerde probleemstelling te komen.
De conclusie ligt voor de hand, dat een met zorg uitgewerkte probleemstelling
de efficiency van het onderzoek zeer ten goede kan komen en uiteindelijk zou
kunnen leiden tot kostenbesparing.
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4. METHODIEK

Uitgaande van de in paragraaf 2 beschreven typologie van d.p.o. zal het
onderzoek in algemene zin gericht zijn op beantwoording van een of ineer van
de onderstaande vragen:

1. Hoe is de bestaande bewinkelingssituatie ?
2. Hoe zal de bewinkeling zich in de toekomst ontwikkelen ?
3. Hoe ziet de toekomstige bewinkelingssituatie er uit in bepaalde gevallen,

bijvoorbeeld als er een nieuw winkelcentrum bijkomt of een bestaand centrum
wordt uitgebreid ?

In het d.p.o. worden verschillende methoden gebruikt om op bovengenoemde vragen
een antwoord te kunnen geven. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van modellen. Dit
kan variëren van het gebruik van eenvoudige zwaartekrachtmodellen tot het ge-
bruik van geavanceerde winkelmodellen. Een ~root voordeel van modelgebruik ligt
in de mogelijkheid om op methodisch objectieve wijze de gevolgen voor de bewin-
kelingssituatie in een bepaalde regio te berekenen van toeko:nstige veranderingen
in variabelen als de hoeveelheid bedrijfsvloeroppervlakte (3V0), de relatieve
bereikbaarheid van de bestudeerde winkelcentra, de a-.nwezigheid van supermarkets,
etc. Het is met name een model, gehanteerd door het Nederlands Economisch Insti-
tuut (NEI), dat in dit verband als eerste geoperationaliseerd werd. Dit model
wordt vooral gebruikt voor d.p.o. op regionale schaal, dus ten behoeve van streek-
en structuurplannen, en bovendien voor bestemmingsplannen, indien er sprake is van
een grote uitbreiding van de BVO. Overigens zal hier niet op het modelgebruik in-
gegaan worden. De aandacht zal thans worden geconcentreerd op de vraag met welke
statistische methoden de voor een bepaald d.p.o. noodzakelijke data kunnen worden
verkregen.

Om te kunnen beoordelen of de bewinkelingssituatie in een bepaald onder-
zoekgebied gunstig dan wel ongunstig is, zal tenminste inzicht moeten bestaam
in de in dat gebied aanwezige winkelvloeroppervlakte per branche en de gereali-
seerde detailhandelsomzetten.

Methodieken

Hierbij kan op verschillende wijzen te werk worden gegaan.
A. Men kan het winkelareaal per branche en gebied inventariseren en dit gegeven

vermenigvuldigen met een gevonden of aangenomen vloerproductiviteit (- omzet
per m2 verkoop- of bedrijfsareaal).

.



verkoop- of bedrijfsareaal
per branche en gebied

V
omzet per branche
en gebied

Deze werkwijze heeft het voordeel dat op snelle en eenvoudige wijze en tegen
relatief lage kosten een raming kan worden gemaakt van de gerealiseerde of
verwachte omzetten in het studiegebied. Een van de nadelen van deze methode
is dat geen geschikte gegevens kunnen worden verkregen over de kooporiëntatie
van de consumenten in het studiegebied.

Dit laatste zal voor een d.p.o., dat betrekking heeft op een studie-
gebied van een beperkt ruimtelijk schaalniveau, zoals een d.p.o. op wijkniveau,
relatief minder bezwaren opleveren dan voor een d.p.o. voor een relatief groot
studiegebied, zoals een d.p.o. naar de effecten van een perifere detailhandels-
vestiging op het in de omliggende regio gelegen winkelapparaat.

B. Men kan de omzet per branche en gebied ook vaststellen m.b.v. gegevens verkre-
gen uit een enquête onder ondernemingen. Aangezien een enquête meestal een
deel van de gehele populatie omvat is het noodzakelijk de omzet van niet onder-
vraagde ondernemingen (non-respondenten) te ramen met behulp van gegevens die
ondervr~agde ondernemingen (respondenten) hebben verschaft. Dit kan op een wíjze
als beschreven onder A. De vloerproductiviteit wordt dan uit enquêtegegevens
afgeleid.

enquête onder ondernemingen }

verkoop- of bedrijfsareaal netto of bruto
per branche en gebied vloerproductiviteit
non-respondenten per branche

v
~

omzet per branche en
gebied
respondenten

omzet per branche en
gebied
non-respondenten

netto of bruto
vloerproductiviteit
per branche

~
~

1
omzet
per branche en-gebied
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Cok aan deze methode kleven enkele bezwaren. Zo is de bereidheid van
ondernemers om aan een dergelijke enquête deel te nemen niet altijd even
groot. Tn het geval deelname aan de enquête direct het belang van de onder-
nemer dient, zal de bereidheid tot participatie aan de enquête groter zijn
dan indien de ondernemer geen direct belang aan de enquête hecht. Dit impli-
ceert dat ondernemersenquêtes in het kader van d.p.o. vooral zinvcl geacht
mogen worden in die typen d.p.o.'s waarin wordt onderzocht of en in ~aelke
mate de omzetten van bestaande ondernemingen op onaanvaardbare wijze zijn of
dreigen te worden aangetast.

Aan een omzetdaling kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. ~o
kunnen de omzetten teruglopen door bevolkingsdaling, afnemende bereikbaarheid
van het winkelcentrum, de opening van nieuwe winkelcentra etc. Het is evident
dat de ontwikkeling van de winkelomzetten in 'oestaande centra nauw samenhangt
met de aard van de stedelijke dynamiek. De toekomstige stedelijke ontwikkeling
zal daarom in belangrijke mate het ~carakter van de kansen en bedrsigingen voor
het bestaande distributieapparaat bepalen en daarmede ook het type d.~.o. waar-
aan in de toekomst de meeste behoefte zal bestaan.

~. De omzet per branche en gebied wordt in de praktijk meestal ver~cregen met
behulp van gegevens uit een enquête onder consumenten. De wijze waarop dit
geschiedt kan als volgt worden samengevat.

enquête onder consumenten

~
kooporiëntaties
per artikelsoort

~
koopkrachtoriëntaties
per branchegroep

~
koopkrachtstromen
~er branchegroep

~
omzet
per branchegroep en gebied

bestedingsaandelen
artikelsoorten
per branchegroep

koopkrachten
in onderscheiden gebieden
per branchegroep

i
1

De kooporiëntatie van gebied i op gebied j voor een bepaalde artikelsoort
(- verzameling van gelijksoortige artikelen) is gelijk aan het deel van de
consumenten uit gebied i, dat voor de aankoop van artikelen, behorende tot
dat artikelsoort, winkelvoorzienin~en in gebied j bezoekt.
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De kooooriëntatie kan dan ook aankooporiëntatie worden genoemd.

:~et antwoorden op de vraag, waar men voor het laatst een bepaald soort

artikel 'neeft óekocht, kan cp grond van een enquête onder consumenten de

kooporiëntatie worden geschat.
~let behuip van de bestedingsaandelen van de artikelsoorter., die samen een

branchegroep vormen, kan, uitgaande van de kooporiëntaties per artikel- .

soort, de koopkrachtoriëntatie per branchegroep worden geschat. De raming

van koopkrachtoriëntaties per 'oranchegroep wordt gecompleteerd met een

raming van de koopkracht per branchegroeo en gebied. Daaraanzai hieronder

in het kort aandacht worden besteed.
De gebruikelijke ramingsmethode verloopt in grote lijnen als volgt.

Uit de nationale rekeningen is de omvang van de consumptieve bestedingen per

branchegroep af te leiden. Deze bestedingen worder. gecorrigeerd voor beste-

dingen die niet naar winkelvoorzieningen ~aan. Va deze correctie ontstaan de

toonbankbestedingen ~er branchegroep. Deelt men dit gegeven door het inwoner-

tal van Nederland, dan verkrijgt men de toonbankbestedingen aer inwoner. Dit

kengetal moet vervolgens nogmaals worden gecorrigaerd, aangezien de bevolking

van een ?ebied~ in een aantal opzichten zal verschillen var. de ;Jederlandse be-

volki:~g. :~ieestal wordt alleen rekening gehouden met een verschil in inkomen

per hoofd var. de bevolking. Gebruikmakenà van inkomenselasticiteiten van

bestedingen worden de toonbankbestedingen aangepast.

Jok ten aanzien van deze werkwijze bestaat kritiek. Eén van de kritiek-

punten heeft óetrekking op het feit, dat de consumentenenquête zich richt op

het meten van de ruimtelijke kooporiëntatie. Volg?ns sommigen zou de kwaliteit

van de raming van de kooporiëntatie sterk worden verhoogd, indien de consumen-

tenenquête zich zou richten op het meten van de rvimtelijke verdeling van de

bestedin~en (koopkrachtoriëntatie), in plaats van slechts op de kooporiëntatie.

Een ander punt van kritiek vormt de constatering dat àe op basis van een

consumentenenquête verkregen ramingen van de bindingspercentages van de winkel-

centra maar een smalle basis vormen voor de raming van de vloerproductiviteiten.

Daarmede is het de vraag of deze ~lobale indicaties voldoende zijn voor concrete

beleidsaanbevelingen. In deze visie kunnen op basis van een consumentenenquête

wel knelpunten worden opgespoord. Zo kan b~ivoorb2eld naar voren komen, dat in

een of ineer van de in het onderzoek betrokkera wir.kelcentra de bindingspercenta-

ges en vloerproductiviteiten zich op een zorgwekkend niveau bevinden. Dit zou

dan kur.nen leiden tot een nader onderzoek naar ontwikkelingen en problemen in de

betreffende winkelcentra.
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5. BEOORDELINGSCRITERIA

Essentiëel is de confrontatie van de resultaten van het onderzoek met
het beoordelingscriterium. Deze confrontatie leidt tot conclusies omtrent de
bewinkelingssituatie in het studiegebied, eventueel gedifferentieerd naar
branches.

De keuze van de norm bepaalt zodoende het oordeel over de bewinkelings-
situatie. Aangezien er geen eenduidige norm voorhanden is en bovendien duide-
lijk is dat niet alle d.p.o.'s volgens hetzelfde recept uitgevoerd worden, ligt
hier een belangrijke, zo niet de belangrijkste problematiek van het d.p.o.

De normering in het algemeen

Het voorzien in een eenduidig criterium ten aanzien van de afweging van
de gewenste bewinkelingssituatie implíceert, dat er een keuze moet worden ge-
maakt. Deze keuze is tweeledig: eerst moet de te hanteren norm worden vastge-
legd en vervolgens de hoogte van deze norm.

Uitgaande van de gegeven onderzoektypologie zou men een passende norm
moeten afleiden van de aard en het kader van het onderzoek. Daarmede wordt
recht gedaan aan de intentie van het beleid. Het ~3akt immers verschil of inen
bijvoorbeeld:
a. de winkelvoorzieningen in een bepaalde regio in stand wil houden;
b. de winkelvoorzieningen in een bepaald winkelcentrum in stand wil houden;
c. een bepaalde winkel in stand wil houden;
d. een bepaalde winkelier in stand wil houden.
Een beoordelingscriterium, dat in al deze voorbeelden voldoet, lijkt uitgeslo-
ten. De diverse uitgangspunten vragen om eigen, op de specifieke problematiek
toegespitste normeringen. Zo zal bij de beoordeling van een kleinschalig wijk-
of buurtcentrum niet alleen met de consumenten rekening moeten worden gehouden,
maar vooral met de individuele ondernemer. Een voor de hand liggende norm is
hierbij het basisondernemersinkomen. Het blijkt in de pra'ctijk evenwel moeilijk
om over de inhoud van dit begrip tot overeenstemming te komen. Bovendien dient
op dit niveau rekening te worden gehouden met ondernemerskenmerken, die afwijken
van het gemiddelde, zoals het genoegen nemen met een laag rendement, het drijven
van de winkel als nevenfunctie of als hobby, etc. In dergelijke specifieke situ-
aties speelt de continuiteit van de winkel nauwelijks een rol. De eis van conti-
nuiteit is daarentegen wel van groot belang als het een vestiging in bijvoorbeeld
een nieuw winkelcentrum op stadsdeelniveau betreft. Het ligt dan niet voor de hand
uit te gaan van economisch marginale ondernemers: In een dergelijke situatie moet



worden gekeken naar de mogelijkheden voor een redelijk rendement.
Op streekplanniveau lijkt het zinvol de normen zodanig te kiezen, dat

de mogelijkheid ontstaat zwakke plekken in de winkelstructuur op te sporen.
De aandacht kan dan vervolgens op deze plekken worden geconcentreerd.

Dat verschillende belanghebbenden bij het winkelplanningsproces elk
hun eigsn normen in de besluítvorming zullen willen inbrengen, om zodoende
de ontwikkelingen in de door hen gewenste richting te beinvloeden, blijkt
uit het volgende. Het grootwinkelbedrijf en het kleinwinkelbedrijf zullen in
eerste instantie geínteresseerd zijn in bedrijfseconomische criteria, terwijl
de overheid maatschappelijke criteria voorop zal stellen. De bedrijfsecono-
mische criteria zijn in het algemeen gericht oo een "krappe planning" ter be-
scherming van de ondernemer, waarbij groot- en kleinwinkelbedrijf onderling
zullen verschillen in de verdeling van de oppervlakte, de aanwezigheid van
bepaalde winkeltypen, klein- of grootschalig karakter, etc.

Van consumentenzijde zal juist gepleit worden voor een "ruimere
planning", welke volop concurrentiemogelijkheden biedt en de flexibiliteit
in het apparaat bevordert, zodat het zich kan aanpassen aan veranderende
trends en de stedelijke dynamiek. Het is de vraag of in do pnaktijk deze dis-
crepanties wel z4 groot zijn. ~e indruk bestaat, dat niet alleen de ondernemer,
maar ook de consument gebaat is bij een goed renderende middenstand in een her-
kenbare structuur, zonder veel mutaties in het winkelbestand.

In àe praktijk van het onderzoek blijkt er, mede als ~evolg van de ge-
noemde discrepanties, verwarring te kunnen ontstaan over de onderzoekresultaten,
hetgeen leidt tot teleurstelling en ontevredenheid bij zowel de opdrachtgever
van het d.p.o. als bij de overige betrokken partijen. Soms is de kiem van deze
verwarring reeds gelegd bij het formuleren van de probleemstelling, doordat on-
voldoende of geen overeenstemming werd bereikt over de te hanteren normen. Dit
is meestal te wijten aan het feit, dat de belanghebbenden in onvoldoende mate
of in een te laat stadium bij het onderzoek woràen betrokken. Indien een provin-
ciale of gemeentelijke overheid opdrachtgever is, dan zou zij vanuit haar beleids-
visie al of niet in overleg met de onderzoeker tot een vaststelling van de te han-
teren normen moeten komen. In de praktijk komt hier weinig van terecht, omdat
bi,j de start van het onderzoek de samenhang tussen de normen, de resultaten en
de consequentios van een bepaalde keuze onvoldoende kunnen worden overzien.
Bovendien kan het gebruik van uiteenlopende normen leiden tot jigantische ver-
schillen in de uitkomsten. Daarom komt het voor dat in d.p.o.'s wordt u~egaan
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van een enkele norm (een normatieve vloerproductiviteit), eventueel via vuist-
regels gedifferentiëerd naar regionale of bijzondere omstandigheden. In het
algemeen lijkt het echter weinig realistisch om de winkelplanning van één
enkele norm - waarvan de waarde ter discussie staat - te laten afhangen.

De vloerproductiviteit .

Een norm die in het d.p.o. vaak gehanteerd wordt is een normatief ge-
stelde vloerproductiviteit per m2 winkeloppervlakte, welke de benodigde omzet
van een onderneming weergeeft per m2. Eén van de redenen voor het gebruik van
deze norm is dat op deze wijze een relatie gelegd wordt met de ruimtelijke or-
dening. Uiteindelijk gaat het er immers om de voor winkelvoorzieningen beno-
digde hoeveelheid oppervlakte te berekenen.

Voor de ondernemer zal deze norm in veel gevallen van minder belang zijn.
Er wordt immers geen rekening gehouden met kostenfactoren zoals personeelskosten,
gebouwkosten, inventariskosten, afschrijvingen, etc.

Vloerproductiviteit zegt niets over bijvoorbeeld de hoogte van de huur-
prijzen. Deze kunnen voor de diverse winkelcentra sterk uiteenlopen, van zeer
hoog in hoofdcentra en grote, nieuwgebouwde stads~~elcentra met een regionalè
functie, tot uiterst gering in bepaalde wijk- en buurtcentra. Het gebruik van
identieke normen voor deze "dure" resp. "marginale" centra is weinig realistisch.
Naast de eerder aangegeven voorbeelden kunnen voor een differentiatie in de te
hanteren normatieve vloerproductiviteiten aanleiding zijn:
a. gaat het om oude of nieuwe winkelconcentraties ?
b. gaat het om klein- of grootschalige winkeltypen ?(de kosten stijáen gewoon-

lijk minder dan proportioneel met de omvang)
c. gaat het om stedelijke of plattelandsgebieden ?
d. gaat het om traditionele of specifiek nieuwe winkeltypen ?
Het te ver doorvoeren van de differentiatie zal in de praktijk problemen oproe-
pen met betrekking tot de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van datamateriaal.
Een illustratief voorbeeld hiervan is dat het grootwinkelbedrijf tot op heden
de gerealiseerde vloerproductiviteiten niet bekend maakt, zodat moet worden vol-
staan met ramingen. Dit in tegenstelling tot het midden- en kleinbedrijf, dat via
de panelgegevens van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
wel belangrijke informatie omtrent vloerproductiviteiten verschaft.



Een volgend bezwaar van vloerproductiviteiten is hun impliciete veronder-
stelling, dat er een evenredig verband bestaat tussen de omvang van een winkel en

de omzet, nodig om de kosten te dragen. Dit wordt in de praktijk gelogenstraft.
Eovendien kan een winkel nu eenmaal niet met het fluctueren van de omzet c.q.

kosten uitgebreíd of ingekrompen worden. De winkeloppervlakte ligt (binnen zekere
marges) vast. Een normering uitgaande van omzet minus kostenfactoren (bijvoorbeeld
het aantal personeelsleden, indien deze grotendeels de kosten uitmaken) zou de re-

aliteit beter benaderen.
Een laatste punt van kritiek is dat de berekende vloerproductiviteiten,

gebaseerd op een consumentenenquête, over het algemeen weinig betrouwbaar zijn.

Een waarschijnlijke fout van 20~ ondermijnt de waarde van de confrontatie met
normatieve vloerproductiviteiten aanzienlijk en zet dientengevolge het resulte-

rende aantal m2 winkeloppervlakte op losse schroeven.
Hierboven werd de zogenaamde EIM-panelnorm ter sprake gebracht. Deze norm

is in Feite het Nederlands gemiddelde van de gegevens van een groot aantal rede-

lijk renderende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Met de ondernemingen
in het grootwinkelbedrijf, waar gewoonlijk hogere vloerproductiviteiten worden ge-

realiseerd, wordt in dit gemiddelde geen rekening gehouden. In de oraktijk geldt,
dat deze EIM-panelnorm een redelijke indicatie geeft van hetgeen in de detailhandel
in de diverse branches aan productiviteit haalbaar is.

Het NEI maakt in zijn winkelmodel, in een enigszins aangepaste vorm, ge-
bruik van de EIM-panelnorm, welke in het algemeen leidt tot een tamelijk "ruime"

planning, hetgeen de mogelijkheden om de dynamiek in het distributie-apparaat te
volgen stimuleert.

In tegenstelling tot de EIM-panelnorm heeft het CIi~IK (Centraal Instituut

voor het Midden- en Kleinbedrijf) een normatieve vloerproductiviteit ontwikkeld,
welke gebaseerd is op het minimumloon van de ondernemers. Deze aanpak leidt tot

relatief hoge normatieve vloerproductiviteiten, hetgeen een zekere ~escherming
van de bestaande ondernemers inhoudt. Een wat starre planning, welk~ weinig

ruimte overlaat voor flexibiliteit, is het gevolg. De bezwaren, verbonden aan

het gebruik van vloerproductiviteiten, blijven evenwel gelden en het is de vraag

of enige differentiatie van deze norm voldoende aan deze bezwaren tegemoet komt.

Zolang er evenwel geen geschiktere beoordelingscriteria voorhanden zijn zullen
de vloerproductiviteiten een belangrijke rol blijven spelen. Een nadere analyse

van de normen~criteria-problematiek zou daarom uiterst zinvol zijn.
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6. CONCLUSIES~AANBEVELINGEN

1. Het is van essentieel belang, dat reeds bij de formulering van de probleem-
stelling van het te verrichten d.p.o. overeenstemming tussen de betrokken
partijen wordt bereikt over de te hanteren normen, de hoogte ervan en het
gebruik van alternatieven. Dit stelt hoge eisen aan de gang van zaken bij
de opdrachtformulering. Een goed uitgewerkte probleemstelling zal de effi-
ciency van het. onderzoek ten goede kunnen komen en uiteindelijk kunnen lei-
den tot kostenbesparing.

2. Een onderzoeker zal zich, alvorens met het specifieke onderzoek te starten,
terdege op de hoogte dienen te stellen van de plaatselijke situatie, be-
staande gevoeligheden, sentimenten, spanningen, politieke verhoudingen, etc.
teneinde teleurstelling en ontevredenheid naderhand te vermijden.

3. Het houden van ondernemersenquêtes in het kader van d.p.o. verdient met name
aanbeveling in die typen d.p.o.'s, waarin wordt onderzocht of en in welke
mate de omzetten van bestaande ondernemingen op onaanvaardbare wijze zijn of
dreigen te worden aangetast. .

4. De marges van de d.p.o. berekeningen ten aanzien van toe te voegen of te
verminderen B.V.O. zijn vaak zodanig, dat de uiteindelijke beslissing over
de gewenste omvang van B.V.O. in het politieke vlak ligt. Daarom is het van
groot belang dat er duidelijkheid bestaat over de veronderstellingen en uit-
gangspunten, die aan de berekeningen in het kader van d.p.o. ten grondslag
liggen.

5. Bij de beoordeling van de totale winkelstructuur in een streekplangebied,
lijkt het zinvol allereerst via specifiek d.p.o. de zwakke plekken op te
sporen. Vervolgens zou de aandacht op deze zwakke plakken geconcentreerd
dienen te worden.

6. Indien een onderzoeker gebruik maakt van normen, dan zal hij minimaal:
- het gebruik dienen te verklaren
- het gebruik aannemelijk dienen te maken
- de marges dienen aan te geven, welke zich voordoen bij het gebruik van
afwijkende normen.

7. Het lijkt riskant om de conclusies van een d.p.o. te laten afhangen van
één enkele norm, waarvan de waarde discutabel is. Het gebruik van meerdere
normen komt de zekerheid omtrent de conclusies ten goede.



8. Aangezien d.p.o. gepaard gaat met tal van onzekerheden en dynamische
ontwikkelingen zullen conclusies slechts een globaal karakter kunnen
dragen. Ze geven niet meer dan een vertrekpunt aan voor beslissend
overleg tussen de betrokken partijen. De onderzoeker zal bovendien de
door hem gehanteerde veronderstellingen duidelijk bij de evaluatie
moeten presenteren. Een d.p.o. waarbij de toekomstige bewinkelingssitu-
atie tot op de m2 nauwkeurig is aangegeven dient met groot wantrcuwen
beoordeeld te worden.

9. Het is voor het d.p.o. uiterst belangrijk, dat er meer duidelijkheid
ontstaat met betrekking tot mogelijk te hanteren normen. Voorgezet onder-
zoek met betrekking tot de normenproblematiek uitgaande van een onderzoek-
typologie lijkt onontbeerlijk.

10. Het lijkt, gezien de vele gesignaleerde knelpunten, zinvol de waarde van
d.p.o. te relativeren, hoewel aan de andere kant het belang moet worden
bekZemtoond. Kostbare verfijningen van de thans gebruikelijke onderzoek-
methoden zullen echter minder effect sorteren, als niet eerst de belang-
rijkste knelpunten zijn opgelost.
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REGIONAAI, DISTRIBUTIE-PLANOLOGISCH ONDERZOEK,ALS ONDERDEEL VAN PROCESMATIG STREEKPLANWERK (')

1. INLEIDING

In 1976 is het distributie-planologisch onderzoek (d.p.o.) verplichtgesteld bij de opstelling van streek-~structuur- en bestemmingsplannen.Sindsdien is het d.p.o. dan ook sterk in de belangstelling gekomen.Eind 1980 heeft de discussie over d.p.o. een (voorlopig) hoogtepuntbereikt, met als aanleiding de publicatie van het rapport van deWerkgroep Hazelhoff (1980). In de discussie werden met name kritischekanttekeningen geplaatst bij;

- de wetenschappelijke waarde van d.p.o. (prognostische hardheid);- de relevantie van de uitkomsten van d.p,o. voor het overheidsbeleid;- de in vele ogen excessieve kosten van d.p.o..
In deze bijdrage zal worden ingegaan op de rol die d.p.o. in het kadervan het streekplanwerk kan en dient te spelen. Uityangspunt hierbij isdat d.p.o. geen vastomlijnde en ten dode opgeschreven moloch is, maardaarentegen veelvor~ning en veelzijdig is wat betreft probleemstelling,wetenschappelijke achtergrond (concepties) en toe te passen methoden entechnieken. Naar mijn mening staat d.p.o. dan ook eerder aan het beginvan een nieuwe weg, dan aan het einde van een doodlopende weg.

(') Met dank aan mijn collegae drs. J.Th.van der HPedPn enIr. H.R.van der Woude
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2

2. KRITISCHE KANTTEKENINGEN

Er is nogal wat kritiek op de huidige praktijk van het d.p.o.. Allereerst
zullen de belangrijkste punten van kritiek op een rijtje worden gezet en
van commentaar voorzien.

a) Door o.a. Jansen (1977)en Ni~jk~ (1980) is gewezen op de gebrekkige
theoretische grondslagen en de eenzijdigheid van theoretische concep-
ties, welke bij het huidige d.p.o. worden gehanteerd. Deze kritiek
is voor een groot deel terecht. In de zeer nabije toekomst dient daar-
om m.i. met name de gedragswetenschappelijke benadering binnen het
d.p.o. een grotere rol te gaan spelen. Tevens dient de zogenaamde
scenario-methode een belangrijke plaats te krijgen. Naast het scenario
van de functionele hierarchie (als uitvloeisel van de geordende en
overzichtelijke maatschappij) zullen ook andere scenario's, afgeleid
van denkbeelden over een pluriforme-, participatie- en emancipatie-
maatschappij, op hun mérites moeten worden bekeken.
Dat bij dergelijke scenario's normen en waarden in het géding zijn,
dient bij d.p.o. nadrukkelijk te worden geéxpJ~citeerd.

b) Door GantVOOrt (1979) worden nogal wat vraagtekens gezet bij de betrouw-
baarheid van de toegepaste technieken. De tot nu toe gehanteerde
methoden, zoals inventarisatie en ondernemersenquète, blijken wat dit
betreft nog het meest acceptabel. Anders dan de Werk,qroep HazeZhoff
(1980) adviseert, lijkt het dan ook verstandig om juist deze twee
methoden in het d.p.o, van de komende jaren centraal te stellen, en
de huidige methode van consumentenenquétering over boord te zetten.
Deze laatste blijkt nl. onbetrouwbare uitspraken op te leveren over
het economisch functioneren van winkelzones. Bij een gedragsweten-
schappelijke benadering, teneinde preferentie- en perceptiewaarden
bij deelpopulatie te achterhalen, zijn andere vormen van consumenten-
enquètering, zoals Tiirntez'mans (1981) aantoont, echter wel bruikbaar.
Deze andere vormen, zoals diepte-interviews en paneldisciissies, dienen
in het moderne d.p.o. te worden geincorpereerd.

c) Zowel Nozeman (1980) als c3ak ~ Verberk (1980), verwijten de betrok-
ken onderzoekers een te beperkte keuze uit de ter beschikking staande
onderzoekmethoden.
In samenhang met de voorgaande punten laat deze kritiek zich goed be-
grijpen. Er is echter een duidelijk perspectief voor verbeteringen dien-
aanqaande. Daarbij dient bedacht te worden dat tien jaar geleden me-
thoden zoals de grid-analyse, rentabiliteitsanalyse, milieu-waarderin-
gen (hinderlijkheid) en verschillende mathematisch-modelmatiqe benade-
ringen nog niet ter. beschikking stonden en inmiddels volop worden
gebruikt.



3 - 54 -

d) In het verlengde hiervan ligt de kritiek van 13uit (1980) dat de
opzet van het huidige d.p.o. vrijwel uitsluitend is gericht op de
verwerking van grote hoeveelheden kwarstitatief materiaal, en dat
allerlei kwalitatieve aspecten niet in ogenschouw worden genomen.
Dit is een terecht punt van kritiek, waarbij komt dat de massa's
kwantitatief materiaal ook nog slechts ten dele worden benut bij de
analyse en het opstellen van prognoses.
Het kwalitatieve aspect dient dus in de toekomst bij d.p.o. aanzien-
lijk meer aandacht te krijgen. EIierbij mag echter niet uit het oog
worden verloren dat d.p.o., zeker bij het huidige economische pers-
pectief ook betrekking heeft op een kwantitatief verdelingsvraagstuk.
Een uitsluitend kwalitatieve benaderingswijze zou de huidige crises
waarin het d.p.o. verzeild is geraakt, op de lange duur alleen maar
versterken.

e) De excessief hoge kosten van d.p.o. zijn aan de orde qesteld door
L~e Nooy (1980) en Borchert (IQ81). Op jaarbasis beslaan d,p.o,'s op
dit moment zo'n 3 à 5 procent van het totale budget voor ruimtelijk
onderzoek, een alleszins acceptabel cijfer. Tegen het licht van alle
hier gememoreerde kritiekpunten zou natuurlijk elke cent die aan
d.p,o, wordt besteed weggegooid geld zijn, Dezerzijds is echter aan-
gegeven dat niet alle kritiekpunten volledig valide zijn, of dat~deze
knelpunten in de nabije toekomst kunnen vrorden opqehever~. Dit leidt
tot de waarschuwing dat er voor. moet worden c~ewaakt enkel vanwege het
kostenelement met het badwater weg te gooien.

f) Door enkele van de hiervoor genoemde auteurs is gewezen op de grote
onzekerheden die er kleven aan de bij d.p.o. opgestelde vooruitbere-
keningen~prognoses. Deze onzekerheden hangen deels samen met de onder
a t~m d gereleveerde inhoudelijke kritiekpunten. Het door Van der
Linde (1980) dienaangaande gepresenteerde redeneermodel biedt alleen
een proceduele mogelijkheid om deze onzekerheidsmarge te expliciteren,
maar lost het probleem van de gebrekkige en eenzijdige theoretische
grondslag niet op.
Wat dit betreft is er dus nog het nodige werk aan de winkel. De genoemde
onzekerheden vloeien voor een ander deel voort uit het feit dat de
onzekerheidsmarges bij prognoses in het algemeen vrij ruim zijn. Een
extra complicatie hierbij is dat de mogelijkheden voor prognoses voor
de middellange termijn, betreffende enkele factoren die voor de ont-
wikkeling van het winkelgebeuren essentieel zijn (bestedingen, markt-
segmentatie en productiviteitscijfers) op dit moment zeer beperkt
zijn. Uiteraard wordt dit probleem minder, indien de prognoses beperkt
blijven tot de korte termijn. Dit laatste is het geval bij onderzoek
t.b.v. planvorming, waarbij volgens de procesmatige benadering wordt
gewe rkt .
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g) Eveneens door enkele van de hiervoorgenoemde auteurs is gewezen op de
geringe gebruiksmogelijkheid van de uitkomsten van d.p.o. voor het
beléid. Voor een deel is deze kritiek niet terecht. In het recente
verleden zijn tal van d.p.o.-rapporten verschenen, welke voor het
beleid voldoende aanknopingspunten boden voor "handelend optreden".
Wel kwam het nogal eens voor dat de conclusies van een d.p.o. niet
"spoorden" met bepaalde beleidsvoornemens. Dit feit heeft te maken
met het buiten beschouwing laten bij d.p.o. van onderwerpen zoals
"bestand beleid", "beleidsdoelstellingen", "beleidsruimte", "beleids-
instrumentarium" e.d. Ook kan hierbij worden gedacht aan het veel'al
voorbij gaan aan de relatie tussen facet- en sectoraspecten. Deze
kortsluiting tussen "beleid" en "onderzoek" komt echter niet alleen
bij d.p.o. voor. Vc~c Lohuizen (1980) heeft dit probleem in meer alge-
mene zin behandeld en enkele interessante suggesties gedaan. Ander-
zijds kan de verstoorde relatie tussen d.p.o. en "beleid" ook worden
toegeschreven aan uiteenlopende visies op beleids- en planvorming
m.b.t. de ruimtelijke ordening.

h) Kritiek is er ook op het feit dat d.p.o. zich beperkt tot de winkel-
voorzieningen sec, en zich niet uitstrekt over alle vormen van dis-
tributieve voorzieningen. Voor een deel berust deze kritiek op een
misverstand. Ten aanzien van de distributieve voorzieningen zijn er
de laatste jaren door verschillende instanties onder.zoekingen ver-
richt naar de ambulante handel, de horeca, toeristische voorzieningen
en ambachtelijke bedrijvigheid. In dit verband kan er op worden gewe-
zen dat de Kaderregeling Steun Bedrijven Stadsvernieuwing (K.S.B.S.,
1980) onderzoek ~n overleg voorschrijft over de ruimtelijk-economische
structuur in stadsvernieuwingsqebieden. Dergelijk onderzoek blijft dus
niet beperkt tot winkelvoorzieningen en hie rmede zijn reeds de eerste
ervaringen opgedaan. In het verschiet ligt dan ook de ontwikkeling van
d.p.o. tot meeromvattend ruimtelijk-economisch, c.q. bedrijfs-planolo-
gisch onderzoek.
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3. 7~1NZETTEN VOOR "DISTRIBCTPIE-PLANOLOGISQ-I ONDERZOEK-NIEiJWE-STIJL

Enkele jaren geleden deden Bosman en Van Goor (1976 a) verslag van hun
activiteiten in het kader van een tweetal d.p.o.'s in de provincie
Drenthe. De door hun toegepaste onderzoekopzet vertoonde enkele belang-
rijke verschillen t.o.v, andere regionale d.p.o.'s, waarvan het grootste
deel op dat moment in uitvoering of in voorbereiding was. Op basis van
enkel een ondernemersenquéte trachtten zij tot een evenwichtige afweging
te komen tussen de bij de regionale distributieve structuur in het ge-
ding zijn consumenten- en ondernemersbelangen. Verder passer. zij voor
het eerst correlatie- en regressietechnieken toe. Het gebruik hiervan be-
velen zij - terecht - aan, boven het hanteren van zogenaamde kruistabel-
len. Op onderdelen van hun aanpak is o.a. door KZooster (1976) nogal wat
kritiek geleverd. Deze kritiek is voor een groot deel terecht en kan,
tegen het licht van de huidige inzichten zelfs gemakkelijk worden aange-
scherpt. Van belanq hier is echter dat Bosman en Vc132 Goor (1976 b) in
hun reactie op de kritische beschouwing van Klooster zich sterk blijven
maken voor het gebruik van een ondernemersenquéte boven een consumenten-
enquéte. Gelet het dienaangaande in de vorige paragraaf onder punt b
opgemerkte, kan deze stellingname worden onderschreven~ Hierbij dient wel
de kanttekening te worden geplaatst dat het uitvoeren van een onderne-
mersenquête op regionaal hiveau, om redenen van betrouwbaarheid (respons)
en kosten, mijns inziens beperkt dient te blijven tot zogenaamde knel-
puntsituaties, waarover later meer.

Een ander nieuwtje bij de door beide auteurs uitgevoerde d.p.o.'s ís,
dat ook de ambachtelijke en horecavestigingen object van onderzoek zijn
geweest. En, last but not least, besteden de beide auteurs de nodiqe
aandacht aan het instrumentarium, dat aan de reqionale en lokale over-
heid ter beschikking staat om bepaalde doeleinden t.a.v. de distribu-
tieve voorzieningen te verwezenlijken. Onder de erkenning van het feit
dat het ruimtelijk instrumentarium hierbij slechts van betrekkelijke
waarde is, en dat het sectorinstrumentarium bestaat uit een beperkte
verzameling van algemene maatregelen op landelijk niveau, komen zij tot
een behartigenswaardig pleidooi voor een regionale differentiatie van
het sectorinstrumentarium (oftewel een regionaal-economisch beleid)~

Een nog ambitieuzere voorzet voor een d.p.o.-"nieuwe stijl" lanceren
Bak ~ Verberk (1980). Na een uitpr.ittende analyse van m.n. de zwakke
punten van het hedendaagse d.p.o., krnnen zij met een voorstel in de
vorm van een "typologie van distributie-planologisch onderzoek". Alvo-
rens hierop in te gaan kan ik mij er niet aari onttrekken enkele elemen-
ten van hun analyse nader onder de loep te nemen. Zo pleiten zij voor
een meer aanbod-gerichte benadering binnen het kader van een geínte-
greerde advisering. Dit pleidooi kan van harte worden onderschreven.
Bcik ~ Verkerk schieten naar mijn mening echter te ver door in hun stel-
lingname dat "grondregel zal moeten zijn - in tegenstellinq tot weleer -
dat men niet eerst de consumptieve vraag moet kennen, maar eerder de
waarschijnlijkheid van het te verwachten distributieve aanbod".



6
- 57 -

Ook het door hun aangehangen uitgangspunt dat de verschillen in aan-
koopgedrag per sociale categorie niet erg relevant zijn, en dat de de-
mografische en inkomensmatige nivellering een weinig variabel koopgedrag
in de hand werkt, moet van de hand worden gewezen. Tirranermcros (1981) en
VCrit der Linde (1981) wijzen er juist op dat een meer gedragswetenschap-
pelijke benadering van het koopgedrag tot andere segmentatieformaties
kan leiden, die grote consequenties kan hebben voor de diversificatie
van het distributieve aanbod. Enerzijds stellen Bak en Verkerke dat "nu
duidelijk is dat alle klassieke groei-coroponenten in de jaren '80 ver-
stoord zullen zijn, meer dan ooit rekening zal moeten worden gehouden
met een geheel andere opbouw van het distributief bestand". Anderzijds
gaan zij ten onrechte voorbij aan het feit dat met een grote mate van
waarschijnlijkheid de pluriformiteit van onze samenleving ook bij een
economische nul-groei eerder toe- dan af zal nemen. Kennis van en in-
zicht in de veranderingen die dit teweeg zal brengen in het (ruimtelijk)
koopgedrag, is bij d.p.o. onontbeerlijk. Het hiervoor noodzakAlíjke
consumentenonderzoek zal echter van een andere vorm en inhoud zijn dan
bij de nu gangbare consumentenenquéte. De eenzijdige aanbodbenadering
van Bak en Verberk culmineert m.i. in de uitspraak dat "vooral gemeen-
tebesturen nadrukkelijk zullen moeten letten op de assortimentering van
de zich vestigende zaken, hun prijsstelling e.d..". Dit is op lokaal
niveau sector-beleid per sang; een overigens door mij voorgesY.ane zaak,
Maar het instrumentarium hiervoor is op gemeentelijk niveau (nog) niet
voorhanden, en uitspraken in die richtinq midde', d.p.o. komeri mij voor.-
alsnog te pretentieus voor en zullen de beleidsirrelevantie van d.p.o.
doen toenemen. Essentieel bij de door Bak 8~ Verberk voorgestelde typo-
logie is het voorstel om niet langer bi.j d.p.o. uit te gaan van de
bekende planniveaus bij de ruimtelijke ordening (streek-, structuur.- en
bestemmingsplannen), naar de navolgende driedelinq te hanteren.

1. het primaire niveau: de territoriale eenheid waarbinnen onderlinge
relaties en de consequenties naar buiten geen rol spelen; het betreft
de eerstelijnsverzorging op buurtniveau en in kleine dorps- en stads-
kernen;

2, het secundaire niveau: de territoriale eenheid als aggregaat van
meerdere primaire niveaus met wederzijdse systeembeïnvloeiding; te
denken valt aan het geheel van distributieve voorzieningen zoals aan-
wezig binnen een gemeente of agglomeratie;

3. het tertiaire niveau: de territoriale eenheid die nog juist als dis-
tributief systeem kan worden gezien, maar waarbinnen als geheel
betrekkelijk weinig relaties en effecten bestaan; het gaan hier om
het regionaal niveau: het grote stadsgPwest, ePn streekplangPbied
of een ander grootschalig gebied,

De argumentatie die Bak t~ Verberk hiervoor leveren is onvoldoende,
Waarschijnlijk is deze driedeling afgeleid van de door. hun onderkende
soorten vraagstellingen bij d,p.o. Nog waarschijnlijker is echter dat
door hun gefixeerdheid op de aanbodcomponent, de sectorale invalshoek
hierbij een dominante rol heeft gespeeld. Een en ander gaat echter
volstrekt voorbij aan de omstandigheid dat d.p.o, een onderdeel vormt
van het ruimtelijk onderzoek.
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De eerder beschreven verstoorde relatie tussen onderzoek en beleid zal
bepaald niet worden opqelost, indien bij d,p.o, andere territoriale
grootheden zouden worden gehanteerd dan bij het ruimtelijk beleid,
In zijn algemeenheid dient de voorgestelde driedeling dan ook te worden
verworpen. Dit neemt niet weg dat er ook d.p.o. wordt uityevoerd in het
kader van bijvoorbeeld het economisch- en verkeersbeleid en ten behoeve
van belangengroepen (plPitplanologie). In die gevallen kunnen de aanbe-
velingen van Bak t~ Verberk in sommige gevallen weg degelijk worden op-
gevolgd, Dit geldt zelfs in zijn geheel voor de door hun bepleite gefa-
seerde aanpak. Hierbij zou in de eerste fase enkel een regionaal onder-
zoek in vlot tempo dienen te worden uitgevoerd om een bovenlokaal refe-
rentiekader te leveren en notoire knelpunten op te sporen,
In de tweede fase zou er dan gericht lokaal onderzoek kunnen worden
uitgevoerd, teneinde oplossingen voor deze knelpunten aan te dragen.

Dit laatste komt in grote lijnen overeen met enkele suggesties die
Bout ~ Van der Linde (1981) doen, bij hun poging om de omtrekken en
inhoud van d.p,o. "nieuwe stijl" te schetsen, Deze gaan er van uit dat
sinds de wijziging van het B.R.O „ distributie-planol.ogisch onderzoek
min of ineer als planonderdeel van de ruimtelijke ordening kan worden
beschouwd. Een volgende stap is dari dat recente ontwikkelingen die zich
op het gebied van de ruimtelijke ordening voordoen, als richtsnoer wor-
den genomen voor siiggesties voor een d.p.o. "nieuwe stijl".
De aansluiting die wordt gezocht m.b,t, het regionale d.p.o. ligt dan
bij het streekplanwerk, waar de ontwikkelingen ook het verst zijn voort-
geschreden. Het streekplanwerk-nieuwe stijl wordt vervolgens als volgt
getypeerd:

1. het streekplan moet uitvoeringsgericht zijn, d.w.z, dat niet mag
worden volstaan met het aangeven van de gewenste ontwikkelingen,
maar dient tevens een programma van uitvoeringsmaatregelen te
bevatten;

2, het streekplan dient een cobrdinerende functie te vervullen in de
beleidsvoering van de verschillende over.heidsniveaus (verticale
cobrdinatie) en ook op provinciaal niveau het beleid voor verschil-
lende beleidsterreinen op elkaar af te stemmen (horizontale coórdi-
natie);

3, het streekplan moet makkelijk bijgesteld kunnen worden (flexibel
zijn) om te kunnen inspelen op onzekere ontwikkelingen; dit ver-
onderstelt, dat het streekplan na vaststelling voortdurend wordt
vergeleken met de feitelijke ontwikkelingen (permanente evaluatie-
en procesbegeleiding) ,

Daarna geven de beide auteurs een beeld van het planvormingsproces,
zoals dat bij het streekplanwerk in de provincie Overi-jssel op basis
van de voorgaande uitgangspunten plaatsvindt, Hierbij kan worden
aangetekend dat dit een zekere beperking impliceert, omdat niet elke
provincie in Nederland dezelfde planvormingsprocedure volgt (alhoewel
de uitgangspunten veelal gelijk zijn). Kenmerkend voor het stre?kplan-
werk in de provincie ~verijssel is dat wordt aangesloten bij de fasen-
indeling van het beleidsproces, dat tegenwoordig vri.j algFmeen wordt
toegepast.
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Deze bestaat achtereenvolgens uit: het tot stand komen; het uitvoeren
en het evalueren van het beleid en de cyclische beweging die ontstaat
na totstandkoming van een beleidsherziening, de uitvoering daarvan etc.
Een en ander mondt uit in een vrij camplex stelsel van onderzoeknota's,
planvormingsnota's en beleidsnota's. Bout 8~ Van der Linde wijzen ver-
volgens op de noodzaak, dat het in het kader van het streekplanwerk te
verrichten onderzoek in zijn algemeenheid dient te verlopen volgens het
door Van Lohuizet2 (1980) geschetste "aanvullend" wetenschappelijk model.
Hieruit trekken zij de conclusie dat er ten behoeve van het streekplan-
werk behoefte is aan drie typen van toegepast onderzoek, te weten:

1. probleemsignalerend onderzoek, waarbij maatschappelijke verschijnse------------------------------len (o.a. binnen hun ruimtelijke context) en de hierbij voorkomende
problemen worden onderzocht; deze problemen kunnen naar voren komen
uit fundamenteel onc~rzoek, elders toegepast onderzoek, of door het
beleid zelf of door actiegroepen worden aangedragen; hieruit resul-
teert een rapportage naar het beleid, waarin de aard van de proble-
men en hun maatschappelijke (sectorale) en ruimtelijke (facetmatige)
setting worden weergegeven; het gaat er hierbij om deze problemen
voor het beleid hanteerbaar te maken; op basis hiervan kan het beleid
dan aangeven welke problemen door haar als beleidsproblemen worden
erkend; vervolgens kan, indien nader onderzoek tenminste nodig is,
aan de onderzoekers worden gevraagd om altern~tieve oplossingen aan
te dragen;

2, het hieruit voortvloeiende toegepaste onderzoek kan als oplossings------------gericht-onderzoek worden omschreven; hierbij gaat het in de eerste
plaats om het doorrekenen van alternatieven (scenario's) en het aan-
geven van bepaalde effecten; de nodige aandacht dient echter te
worden besteeed aan aspecten als aanvaardbaarheid (algemene beleids-
doelstellingen:) en haalbaarheid (beschikbare beleidsinstrumenta-
rium); uiteindelijk kan het beleid op basis van dergelijk onderzoek
een keuze maken voor een bepaald alternatief; de uitwerking hiervan
vindt plaats in een beleidsprogramma waarin de fasering, de finan-
ciering en het instrumentarium worden geregeld.

3, evaluerend onderzoek is noodzakelijk om te bekijken of de feitelijke--------------------ontwikkelingen sporen met het gekozen beleidsalternatief en beleids-
programma; hierbij kan ook rekening worden gehouden met nieuwe~gewij-
zigde inzichten en~of doelstellingen (nieuwe situatie).

Het is nauwelijks verrassend dat Bout t~ Van der Linde op basis van het
voorgaande tot de conclusie komen dat ook regionaal d.p.o. volgens de
geschetste driedeling dient te worden uitgevoerd.
Ook voor het lokale niveau ( structuur- en bestemmingsplannen) Lijkt de
aanbevolen fasering en driedeling van het ruimtelijk onderzoek en d.p.o.
zinvol. De beleidsproblemen zijn daar echter, zie Bak ~, Verherk, van een
andere orde ( veel concreter en gedetailleerder), llit betekent dat
d.p.o.'s op lokaal niveau ook andere uitkomsten d.ienen op te leveren.
Dit stelt andere eisen aan de methoden, met name bij het oplossingsge-
richte d.p.o. ( uitgebreide ondernemersenquétes, passantenenquête,
prefentie- en perceptie-onderzoek, be.leidsgericht onderzoek naar reali-
seringsvraagstukken). In het kader van deze bijdrage blijft een verdere
uitwerking van het lokale d.p.o. achterwege.
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4. STREEKPLANWERK EN ONDERZOEKOPZET

Op basis van de door Bout 8~ Van der Linde geschetste vorm en inhoud van
regionaal ruimtelijk onderzoek, kan het daaronder vallende regionale
d.p,o, qua opzet verder als volgt worden ingevuld. Een en ander uiter-
aard in het kader van het procesmatige streekplanwerk.

Signalerend d.p.o. Dit dient aan het begin van het beleids- en plan-
vormingsproces plaats te vinden. De inhoud is het globaal beschrijven
van de in de regio aanwezige distributieve structuur (in termen van
typologie, aanbod m2 en draagvlak). Middels betrekkelijk eenvoudige
analysemethoden en trendextrapolaties over pakweg een 5-jarige periode
dienen problemen en knelpuntsituaties te worden aangegeven. Hierbij
betrokken dienen te worden: een beschrijvinq van recente ontwikkelingen
in het plangebied (indien mogelijk); een beschrijving van recente ont-
wikkelingen in de distributieve sector in algemene zin: een beknopte
weergave van algemene doelstellingen van provincie en streek, alsook
van het bPkende beleid van rijk, provincie en streek ten aanzien van de
distributieve voorzieningen: het ter beschikking staande beleidsinstru-
mentaríum en de eventuele beleidsruimte. Qua toe te passen methoden kan
bij het signalerend d.p.o. worden volstaan met een inventarisatie van
de distributieve voorzieningen in het plangebied (conform de aanbeve-
lingen van de werkgroep d.p.o.; wel dienen vergelijkende cijfers ter
beschikking te staan) en het toepassen van vereenvoudigde vormen van
bijvoorbeeld ruimtelijke interactie- en ruimtelijke keuzemodellen.
Consumentenenqu~te en~of ondernemersenquête lijken in dit stadium voor-
alsnog overbodig. Uiteraard zullen wel aanvullende gegevens moeten
worden verzameld m.b.t, bijvoorbeeld bevolkingsomvang en spreiding,
sociaal-economische kenmerken e.d., de methoden en technieken waarmee
onderwerpen zoals doelstellingen, bekend beleid, beleidsinstrumentarium
en beleidsruimte kunnen worden beschreven en hanteerbaar gemaakt.

Oplossingsgericht d.p.o. Dit vindt plaats nadat de planautoriteit heeft
bepaald welke van de gesignaleerde problemen als beleidsproblemen of
hoofdpunten kunnen worden aangemerkt, en waarvoor nader oplossingsge-
richt onderzoek noodzakelijk wordt gevonden. Voorbeelden hiervan kunnen
zijn: witte plekken in de functionele en~of ruimtelijke geleding van de
regionale distributieve structuur; het distributieve apparaat in stads-
vernieuwingsgebieden; idem dat in kleine kernen; de verhouding tussen
stedelijke hoofdcentra en nevencentra, met name op buurtniveau; be-
staande of toekomstige vestigingen van zelfbedieningswarenhuizen op
perifere~solitaire locaties; detailhandelsvestigingen op industrieter-
reinen (o.a. woninginrichtingszaken), etc, etc. Bedacht dient. hierbij
te worden dat het signalerend d.p.o, voor dit soort problemen wel sig-
nalen geeft, doch geen mogelijk denkbare alternatieven aangeeft en
doorrekent op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Doel van het onderzoek
is het uitdiepen van het probleem~knelpunt, het bekíjken van alterna-
tieve oplossingen hiervoor en een afweging van deze alternatieven in
relatie met de algemene doelstellingen en bekend beleid.
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Ook de relatie met het instrumentarium en de beleidsruimte dient in de
rapportage ter zake te zijn geincorporeerd. Bovenal dient echter nage-
gaan te worden in hceverre de verschillende alternatieven bijdragen aan
de oplossing van het gesignaleerde probleem. De bij oplossingsgericht
d.p.o, te hanteren methoden en technieken variéren sterk met de aard van
het door het beleid relevant geachte probleem. Gesteld mag worden dat,
in aanvulling op de bij het signalerend d.p.o. toegepaste methoden en
technieken, in de meeste knelpuntsituaties een ondernemersenquéte het
meeste inzicht geeft en vanuit statistisch oogpunt betrouwbare informa-
tie verschaft (kleine kernen, stadsvernieuwing, buurtvoorzieningen,
effect-rapportage bij verkeersmaatregelen e.d.). Een op het acht?rhalen
van ruimtelijke koopstromen gerichte consumentenenquéte lijkt alleen
noodzakelijk bij keuzemomenten aan de top van de regionale distributieve
structuur (regionale hoofdcentra) en perifere~solitaire zelfbedienings-
warenhuizen.
Voor een deel kan echter soortgelijke informatie op eenvoudiger en minder
kostbare wijze worden verzameld middels passantentellingen en -enquétes.
Consumentenenquétes kunnen daarentegen wel worden aanbevolen om meer
kwalitatief gerichte informatie te verkrijgen (preferenties, percepties).
Overigens zal, evenals bij het signalerend d.p.o., op het gebied van me-
thoden en technieken nog aandacht moeten worden besteed aan het inzichte-
lijk maken van beleidsconsequenties van de onderzochte alternatieven.

Evaluerend d.p.o. In het kader van een procesmat~g en op uitvoerinqsge-
richt streekplan zal regelmatig moeten worden bekeken in hoeverre de
feitelijke ontwikkelingen verlopen conform het gekozen alternatief..
De evaluatie richt zich in eerste instantie op de in het vigerend streek-
plan gedane uitspraken. De inhoud van evaluerend d.p.o. zal overeenkomen
met dat van signalerend d.p.o., maar vermoedelijk van beperkt?re omvang
kunnen zijn. Zulks geldt ook voor de hierbij toe te passen methoden en
technieken, waarbij echter het evaluerend karakter hiervan moet worden
benadrukt. In het oog springt natuurlijk het feit dat een inventarisatie
van de distributieve voorzieningen hierbij een absolute noodzaak is. Dit
mede i.v.m. het beoogde flexibele karakter van het streekplan "nieuwe
stijl".
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5. STREEKPLAN, REGIONAAL-ECONOMISCH BELEID EN DISTRIBUI'IE-PLANULQGISCH
ONDERZOEK

Zoals aangegeven komen Bosman F VCm Goor (1976) op basis van hun erva-
ringen met d.p.o, in het noorden des lands tot de conclusie, dat de
verwezenlijking van doelstellingen m.b.t, de regionale distributieve
structuur noodzaakt tot een regionale differentiatie van het sector-
instrumentarium. Het ruimtelijk instrumentarium blijkt ontoereikend te
zijn als het gaat om de verwezenlijking van met name (bedrijfs-)economi-
sche doelstellingen. Bak 8 Verbork (1980) redeneren eveneens sterk vanuit
een sectorale benadering, hetgeen zij.toespitsen op de noodzaak.van "dis-
tributie-planologisch manaqement" op met name lokaal niveau. I'ie Nooy

(1980) trekt zelfs de conclusie dat het hedendaagse d.p.o. voor alleen
het planologisch beleid zeer beperkt bruikbaar is. Hij acht een koppeling
met het sectorstructuurbeleid noodzakelijk, dat gebaseerd zal moeten zijn
op een constante dialoog tussen overheid en bedrijfsleven. Regionaal
d.p.o. acht hij overbodig indíen niet én het ruimtelijk instrumentarium
én het economisch instrumentarium op elkaar worden aangepast, verbeterd
worden en ook nog samen worden benut om een beleid te voeren. Uiteraard
heeft De Nooy het hier over het hedendaagse d.p.o., dat tegen de achter-
grond van de in deze bijdrage vervatte voorstellen als d.p.o.-"oude
stijl" kan worden aangemerkt. Naar mijn mening kan het d.p.o.-"nieuwe
stijl" wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren voor het ruimtelijk
beleid. Maar de vraag blijft of en in hoeverr.e regionaal d.p.o. een bij-
drage kan leveren aan het door velen noodzakelijk geachte regionaal-eco-
nomisch beleid.

Sommigen zijn daar wat optimistischer over dan anderen. Zo stellen
Alders 8 Feitsma (1981) in een pleidooi voor het uitbouwen van het
regionaal-economisch beleid naar een provinciaal-economisch belei-d, dat
regionale d.p.o.'s voor de onderbouwing hiervan van groot belang zijn.
Maar ook zij stellen dat voor een effectief provinciaal-economisch
beleid het noodzakelijk is dat de provincies een aantal bevoegdheden
zouden moeten kunnen uitoefenen, die nu nog bij de centrale overheid
liggen. Maar ondanks het feit dat de nota "Regionaal sociaal-economisch
beleid 1981 t~m 1985" op bepaalde punten wat meer aan de wensen van de
provincies tegemoet komt dan de nota "Regionaal sociaal-economisch
beleid 1977-1980", is ue centrale overheid blijkbaar vooralsnog niet van
zins om verstrekkende bevoegdheden op dit gebied op grote schaal over te
dragen. Dit impliceert dat de reeds bestaande grote druk om via het
streekplan een provinciaal economisch beleid te gaan voeren nog zal toe-
nemen.

Boer c.s. (1980) hebben er op gewezen dat de huidige inzet van provinci-
ale ruimtelijke planning is: het actief ingrijpen in de ruimtelijke
structuur ten einde optimale voorwaarden voor de reqionale ontwikkeling
als geheel te scheppen. Daarbij tekenen zij aan dat veel ru.i,mtelijke
ontwikkelingen een sociaal-economische oorsprong hebben. "De ontwikke-
ling en spreiding van de werkgelegenheid en de commercí~le voorzieningen
bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke structuur."
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Door de provinciale overheid zijn deze ontwikkelingen slechts indirect
te beinvloeden, namelijk door niets anders dan het scheppen van optimale
produktieomstandigheden. Loer c.s. signaleren dat het onderwerp vari pro-
vinciale ruimtelijke planning zich ontwikkelt van stedebouwkundige
afstemmingsproblemen tot de planning van het ruimtegebr.uik van een vele
sectoren en facetten omvattende regionale ontwikkeling. De beínvloe-
dingsmogelijkheden van de provincie wórden echter niet noemenswaardig
groter. Zij constateren een groeiende discrepantie tussen de noodzaak
van actief ingrijpen door de provincie, en de beinvloedingsmogelijkheden
die deze heeft, Door de huidige economische recessie wordt deze discre-
pantie steeds groter, en naar mijn mening daarmee des te meer onaan-
vaardbaar.
De conclusie van Boer c.s. dat de conceptie van procesplanning aan popu-
lariteit heeft gewonnen vanwege de slechts indirecte greep van de (pro-
vinciale) overheid op de sociaal-economische ontwikkelingen, kan ik in
hoofdlijnen onderschrijven. Dit betekent niet dat deze conceptie bij de
ruimtelijke planning maar moet worden verlaten, integendeel. Maar wel
moet met kracht worden gestreefd naar een regionaal-economisch beleid,
dat een effectief provinciaal-economisch beleid mogelijk maakt. De plaats
van het streekplan als instrument voor het provinciale beleid zou dan een
andere worden. Daarbij kan worden gedacht aan de suggestie van Slob

(1979) dat voor wat betreft de sociaal-economische aspecten het streek-
plan gebaseerd zou moeten kunnen worden op een re~-ionale profielbeschrij-
ving van het produktiemilieu, die direct (of indirect via een provinciaal
sociaal-economisch plan) kan worden afgeleid uit de nota's regionaal
sociaal-economisch beleid van de rijksoverheid. Het zal dan echter duide-
lijk zijn dat de stelling van HctzeZhoff (1976), dat alle andere aspecten
dan de vestigingsplaatsproblemen buiten het veld van de ruimteli-jke
ordening vallen, aanzienlijk zal moeten worden bijgesteld.

Het voorgaande behelst een pleidooi voor een integraal beleid op provin-
ciaal niveau (een politiek beleidsprogramma), met daarin onderling afge-
wogen doelstellingen per maatscYiappelijke sector (wonen, werken, verkeer,
voorzieningen etc.). Een belangrijk onderdeel hiervan is de economische
sector, waaronder de subsector distributieve voorzieningen. Het opstellen
van een sectorstructuurbeleid dienaangaande zou een grote stap vooruit
betekenen. De rijksoverheid zou hiertoe dan wel de provi.ncies van effec-
tieve instrumenten dienen te voorzien. Het streekplanwerk kan dan worden
gezien als de ruimtelijke integratie van de verschillende sectordoelen.
Het indirecte karakter van het streekplan en het in feite kunstmatige
gebruik ervan om sociaal-economische ontwikkelingen te beínvloeden, zou
daarmee verdwijnen. Pas in een dergelijke setting kan distributie-plano-
logisch onderzoek, maar dan in de vorm van bedrijfsplanologisch onder-
zoek, tot volle wasdom kunnen komen.

Drs. L„P~ van der Linde

Amsterdam, ]2 mei 1981
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1. Inleiding

De problemen waarvoor de distributieplanning zich in de tachtiger jaren

gesteld ziet zullen zo niet fundamenteel dan toch zeker gradueel verschillen

van de problemen uit de zestiger en zeventiger jaren. Een van de belangrijkste

taken van de distributieplanning was de planning van nieuwe winkelcentra in

nieuwe woonwijken, mede in relatie tot het functioneren van bestaande winkel-

centra. In de zestiger en zeventiger jaren geschiedde deze planning in een

context van economische groei en een groei van de bevolking. Bovendien waren

ondernemers in staat vrij eenvoudig leningen te krijgen voor de opening van

een tweede zaak in een nieuw te openen winkelcentrum. Dit betekent dat er

voldoende krachten aanwezig waren die compenserend kunnen optreden tegen

eventueel foutief genomen planningsbeslissingen.

Inmiddels dreigt de geschetste situatie sterk te gaan veranderen. Er

zullen nog maar weinig nieuwe winkelcentra op wijkniveau gepland worden. Veel-

eer zal sprake zijn van graduele veranderingen in bestaande centra. Bovendien

ligt het in de lijn van de verwachting dat als gevolg van een economische

achteruitgang de distributieplanning zich steeds meer zal moeten bezíghouder.

met de vraag op welke wíjze bestaande winkelcentra ~angepast moeten worden

om te kunnen blijven functioneren. Bovendien zouden als gevolg van deze

economische achteruitgang zich fundamentele veranderingen kunnen voordoen

in de mobiliteit en daarmee in het ruímtelijk koopgedrag van consumenten.

Zeker is dat de distributieplanning veel meer dan nu zal moeten bezig zijn

met de problematiek van consumentengroepen díe steeds meer de gevolgen van

economische en ruimtelijke beperkingen op hun koopgedrag zullen gaan onder-

vinden. Tenslotte valt te verwachten dat de tot nu toe vrij ruime budgetten

voor distributie-planologisch onderzoek drastisch zullen worden beperkt.

Inmiddels is het een gebruik geworden dat een toekomstverwachting met

betrekking tot het functioneren van het winkelapparaat in een bepaald gebied

is gebaseerd op een wiskundig model. In het rapport van de werkgroep

distributie-planologisch onderzoek worden twee modeltypen expliciet genoemd:

het ruimtelijk interactie mQdelen het gedisaggregeerde multinomiale logit

model. In dit paper staat de vraag centraal in hoeverre deze modeltypen

geschikt zijn voor de onderbouwing van distributíe-planologische maatregelen

in de context van de geschetste te verwachten situatie ín de tachtiger jaren.

Bepleit zal worden dat het ruimtelijk interactie modelen het logit model te

zeer besctirijvend zijn en te weinig een inzicht en verklaring geven van het

menselijk handelen in relatie tot de fysieke omgeving.



2 Korte schets van gangbare modellen van consumentengedrag

Zoals reeds is gesteld worden het ruimtelijk interactie model en het logit

model het meest frequent toegepast in de praktijk van het distributie-

planologisch onderzoek in Nederland. Ondanks.dat de achtergrond van beide

modeltypen verschilt kunnen ze beide worden beschouwd als een uitwerking van

het ruimtelijk keuze probleem: hoe groot is de kans dat een individu een

bepaald winkelcentrum uit de verzameling van alle mogelijke winkelcentra zal

kiezen, gegeven de locatie van het individu en de locaties en kenmerken van

de winkelcentra (vgl. Hanson, 1980). Het ruimtelijk interactie model is een

ver.dere ontwikkeling van het zwaartekrachtmodel. De meest eenvoudige vorm

is: U.
~-

pij a E Uj
j

F.~d. S
] lj~

pl~ E F.~d. ~
] ljj

waarbij:
p.. is de kans dat een individu uit zone i winkelcentrum j zal kiezen;
i~

U. is het nut van winkelcentrum j, hier gedefinieerd als de ratio van
J

het vloeroppervlak (F) van centrum ,} en de afstand van i naar j

(dij) tot de macht (3.

(1)

(2)

Verschillende vormen voor de nutsfunctie zijn mogelijk: lineair, additief,

multiplicatief (b.v. Timmermans, 1981c), exponentieel (V.d. Linde, 1980), etc.

Bovendien worden verschillende afstandsfuncties gehanteerd. Essentieel voor

dit modeltype is echter dat het is gebaseerd op ruimtelijke aggregatie.

Oriëntatiecijfers worden bepaald op grond van aggregátie van locaties van

individuen tot woonzones. Bovendien worden als onafhankelijke variabelen van

het model vaak direct waarneembare, objectíeve, fysiek-ruimtelijke kenmerken

van de winkelcentra gebruikt.
Het logit model is afgeleid uit de strikte en random nutstheorie gerela-

teerd aan de keuze theorie van Luce en de consumptie theorie van Lancaster

(Stopher en Meyburg, 1975; Domencích en Mc.Fadden, 1976). Recentelijk heeft

Williams (1977) laten zien dat het logit model afgeleid kan worden als een

speciaal geval van een nog meer algemene keuze theorie..



De vorm van het model luidt:

i eXp fi(xq)
pq -' E exp fl(xj)

j

waarb i j :
i

P is de kans dat indívidu i winkelcentrum.q zal kiezen;

(3)

q
fi(x.) is een lineaíre functie van de vector van kenmerken van winkelzone j.

J

Essentieel is dat de schattíng van de parameters van het-model mogelijk is op

een individuele basis. Bovendien dient hier in verband met de verdere discussie

te worden opgemerkt dat de onafhankelijke variabelen in de praktijk van het

distributie-planologisch onderzoek in Nederland veelal gemeten worden in termen

van objectieve, fysiek-ruimtelijke kenmerken van winkelcentra.

3 Theoretische bezwaren tegen ruimtelijke interactie en logit modellen

Er zijn minimaal vijf intergerelateerde problemen geassocieerd met de huidige

ruimtelijke interactie en logit modellen die hun praktische relevantie sterk

beperken:

(I) De modellen worden gecalibreerd op basis van metíngen op een bepaald

moment in de tijd; inherent aan deze modellen is dat de áldus geconsta-

teerde relaties tussen het ruimtelijk koopgedrag van consumenten en de

verzameling van onafhankelijke variabelen worden doorgetrokken in de

toekomst. De modellen zijn derhalve principíeel ongeschikt voor het

doen van voorspellingen in situaties die sterk verschillen van de

situaties op grond waarvan de modellen gecalibreerd zijn.

(II) De modellen veronderstellen dat alle índividuen kiezen uit hetzelfde

aantal en type van winkelzones.

(III) De modellen veronderstellen dat consumenten het nut dat geassocieerd

is met een bepaald kenmerk van een winkelcentrum integreren tot één

samengevat nut; dat deze combinatie het best beschreven wordt door

middel van een lineaire additieve functie of een multiplicatieve

functie en dat een individu dat centrum kiest waarvoor het nut

maximaal is.

(IV) De identificatie van de onafhankelijke variabelen wordt sterk bepaald

door eenvoudig beschikbare gegevens. Het valt te betwijfelen of deze

variabelen van invloed zijn op het keuzegedrag van consumenten.



(V) Als gevolg van gehanteerde calibratie methoden zijn de parameters

van de modellen niet interpreteerbaar in termen van keuzen en

beslissingen van individuen.

De stelling dat de praktische relevantie van ruimtelijke interactie en logit

modellen voor de problematiek van de distributie-planning in het algemeen en

in de tachtiger jaren in het bijzonder zeer beperkt is zal nu worden onderbouwd

door elk van deze vijf .problemen afzonderlijk te bespreken.

Het domein van de modellen: De huidige ruimtelijke interactie en logit

modellen hebben beide gemeenschappelijk dat hun parameters worden geschat op

grond van oriëntatiepercentages, die worden afgeleid uit de antwoorden van

respondenten in een interview, en cijfers over fysiek-ruimtelijke kenmerken

van winkelcentra, verzameld door middel van een inventarisatie. Dit betekent

dat de geschatte parameters een beschrijving geven van de relatie tussen

oriëntatiepercentages en een verzameling van onafhankelijke, meestal fysiek-

ruimtelijke kenmerken van winkelcentra. Ze geven dus een weergave van de

covariantie van een aantal ruimtelijke verschijnselen. De geschatte parameters

worden vervolgens gebruikt voor de prognose van de verwachte effecten van ver-

anderingen in de onafhankelijke variabelen op het ruimtelijk gedrag van

variabelen. De vraag in hoeverre dit een redelijke gang van zaken is wordt in

eerste instantie bepaald door de meer algemene vraag in hoeverre de model-

resultaten generaliseerbaar zijn naar toekomstige tijdstippen. Welnu, het

ruimtelijk gedrag van consumenten is de resultante van voorkeuren van

consumenten alsmede van persoonlijke, ruimtelijke en algemeen maatschappelijke

beperkingen op dat gedrag. De modelresultaten zijn derhalve alleen generaliseer-

baar naar toekomstige tijdstippen indien de voorkeuren van consumenten en de

beperkingen op het consumentengedrag niet fundamenteel veranderen en indien

de parameters van het model onafhankelijk van initiële condities zijn geschat.

Op de schatting van parameters zal later nog worden teruggekomen. Hier wordt

volstaan met de constatering dat de modelresultaten van de huidige ruimtelijke

interactie en logit modellen niet generaliseerbaar zijn indien bijvoorbeeld de

mobiliteit van consumenten in de tachtiger jaren zodanig verandert dat er

evidente veranderingen optreden in hun keuze- en beslissingsproces. Meer in

het algemeen kan worden gesteld dat de huidige ruimtelijke interactie en

logit modellen niet in staat zijn een betrouwbare voorspelling te geven van

het keuzeproces van consumenten met betrekking tot alternatieven, die niet



behoren tot het domeín van de ervaring. Het ligt in de lijn der verwachting

dat er in de tachtiger jaren inderdaad keuzen gemaakt zullen moeten worden,

die evident verschillen van de situatie tot nu toe.

De axioma van een constante verzameling alternatieven: De huidige ruimte-

lijke interactie en logit modellen veronderstellen dat alle individuen een

keuze maken uit dezelfde verzameling van winkelalternatieven. Deze veronder-

stelling is echter duidelijk onrealistisch (Burnett en Hanson, 1979). Het is

duidelijk dat het aantal wínkelcentra dat voor keuze in aanmerking komt van

individu tot indívi-du kan verschillen en dat factoren zoals de maatschappelijke

rol van het individu en de ruimtelijke structuur van het studiegebied van

invloed kunnen zijn op het aantal winkelcentra dat een individu kent. Empirisch

onderzoek toonde aan dat het aantal centra dat een indivídu kent sterk kan

verschi.llen en dat factoren zoals de grootte van het centrum, de afstand tot

het centrum en de richting waarin dat centrum ligt medebepalend zijn voor de

vraag of een centrum al dan niet gekend wordt (Timmermans et al, 1981c;

Potter, 1979b). Met andere woorden, er is sprake van een misspecificatie van

huidíge ruimtelijke interactie en logit modellen.

Factoren, die van invloed zijn op het keuzegedrag van consumenten worden

níet onderscheiden van factoren, die de mogelijke keuze van consumenten beperken.

Het gevolg is dat de effecten van veranderingen in factoren die het keuzegedrag

van consumenten beperken - een redelijke veronderstelling voor de tachtiger

jaren - niet onafhankelijk bepaald kunnen worden.

De axioma van een additieve of multiplicatieve combinatieregel: Huidige

logit modellen veronderstellen dat consumenten het deelnut dat zij toekennen

aan bepaalde kenmerken van winkelcentra combineren tot één samengevat nut en

dat dit proces beschreven kan worden door middel van een lineaire additieve

functie. De meeste ruimtelijke interactie modellen veronderstellen een multi-

plicatieve functie. Beide modellen veronderstellen dat het alternatief inet

het hoogste samengevatte nut wordt gekozen: er is sprake van nutsmaximalisatie.

Het probleem is dat in de context van deze modellen deze veronderstellingen

nauwelijks onderwerp van empirische toetsing zijn geweest. In een ander verband

zijn deze veronderstellingen wel getoetst. Sommige auteurs (b.v. Schuler, 1979)

hebben geconcludeerd dat het additieve model een goede beschrijving geeft van

het beslíssingsproces van individuen, anderen (Louviere en Meyer, 1979;

Timmermans, 1980b, 1981c) vonden dat het multíplicatieve model een betere



beschrijving gaf. Het probleem is echter dat beide modeltypen uitgaan van de

nutscombinatie en -maximalisatie assumpties en daarmee voorbijgaan aan enkele

recente ontwíkkelingen ín de psychologie met betrekkíng tot haar keuze theorie.

De vraag is of verschillendé multi-attribuut modellen (b.v. Timmermans, 1980a)

niet beter op een andere wijze geoperationaliseerd zouden moeten worden en of

níet-compensatorische beslissingsmodellen (b.v. Timcnermans, 1981d) geen betere

afbeelding van het keuzegedrag van consumenten geven. Het zou.te ver voeren

hier diep in te gaan op de verschillende niet-compensatorische beslissings-

modellen. De essentie is echter dat de verschillende deelnutten niet gecombineerd

worden tot één samengevat nut, maar dat de winkelcentra gescreend worden op

slechts één variabele. Compensatie is derhalve uitgesloten. Het zal duidelijk

zijn dat nog geen definitieve conclusies geformuleerd kunnen worden met.

betrekkíng tot de vraag welke vorm van combinatieregel het beste resultaat

oplevert. Waarschijnlíjk zal de beslissingsstrategie van individu tot individu

verschíllen en zal een disaggregatie op grond van de combínatieregel die

individuen hanteren nodig zijn. Het punt dat hier gemaakt wordt is dat een

correcte specificatie van de modelstructuur.van wezenlijk belang is omdat deze

specificatie direct samenhangt met de veronderstellingen die vaak impliciet

gemaakt worden met betrekking tot de beslissíngen van individuen en de

effecten van planningsmaatregelen op het ruimtelijk gedrag van consumenten.

Een lineair additieve modelstructuur is compensatorisch: lage waarden op een

bepaald kenmerk kunnen worden gecompenseerd door hoge waarden op een of ineer

van de andere kenmerken. Het veronderstelt tevens dat een verbetering van een

van de kenmerken van winkelcentra als gevólg van beleidsbeslissingen altijd

tot een grotere omzet in dat centrum zal leiden, ook al blijven de overige

kenmerken gelijk. Bovendien leidt elke verandering, van welke grootte-orde dan

ook, tot een verandering in het aantal individuen dat het centrum zal kiezen.

Het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van een aantal weinig realístische

en empirisch te funderen veronderstellingen. De veronderstelling van

combínatie en incrementele effecten geldt ook voor de multiplicatieve

combinatieregel. Echter, indien een van de kenmerken naar nul gaat, tendeert

het samengevatte nut ook naar nul. In termen van de effecten van plannings-

maatregelen, betekent dit dat alle relevante kenmerken van winkelcentra boven

een bepaald minimum moeten zijn teneinde een gewenst effect te bewerkstelligen.

De niet-compensatorische combinatieregels tenslotte impliceren dat zelfs bij

substantiële veranderingen van niet-relevante variabelen geen veranderingen

zullen optreden in de keuze.van individuen en daarmee dat bepaalde planologi-

sche maatregelen met betrekking tot kenmerken van winkelcentra geen effect



zullen hebben op het aantal mensen dat het centrum zal bezoeken. Afhankelijk

van de vorm van de niet-compensatorische combinatieregel zijn andere

planningsstrategieën noodzakelijk. Het zal duidelijk zijn dat het derhalve

noodzakelijk is uitvoerig te bestuderen welke modelstructuur te prefereren

is. Het valt echter te betwijfelen of de lineair additieve structuur van de

huidige, in de praktijk van het distributie-planologisch onderzoek in Nederland

toegepaste, (ruimtelijke interactie en) logit modellen een redelijke afbeelding

geeft van het keuze- en beslíssíngsproces van consumenten.

De identificatie van de onafhankelijke variabelen: De meeste van de

huidige ruimtelijke interactie en logit modellen werken met een aantal

objectieve, fysiek-ruimtelíjke kenmerken van winkelcentra (V.d. Linde, 1980).

Slechts zelden en vaak weinig stringent gemeten worden subjectieve kenmerken

als onafhankelijke variabelen in het model opgenomen. Deze werkwijze is om

een aantal redenen te bekritiseren. De meeste modellen gebruiken surrogaat

variabelen zoals verkoopvloeroppervlak. Het probleem is dat we de vorm van

de relatie tussen dergelijke surrogaat variabelen en variabelen die daadwerke-

lijk van invloed zijn op het keuzeproces van individuen niet kennen. Omdat

deze relaties waarschijnlijk niet-lineair zijn (zie b.v. Timmermans, 1981c;

Timmermans et al, 1981a), kan men niet veronderstellen dat een bepaalde ver-

andering in een van de surrogaat variabelen een gelijke verandering teweeg

brengt in de oriëntatiepatronen van consumenten. Bovendien speelt hier de

kwestie welke variabelen in het model opgenomen moeten worden. Een aantal

empirische studies (o.a. Hudson, 1976; Potte.r, 1979a; Schuler, 1979;

Timmermans, 1980a; Timmermans et al, 1981b) leidde tot de conclusie dat

factoren zoals prijs en kwaliteit van de goederen van groot belang zijn voor

het keuzegedrag van individuen bij de aankoop van dagelijkse goederen.

Dergelijke variabelen worden echter zelden in modellen meegenomen. Dit betekent

dus dat vele van de huidige modellen een aantal onafhankelijke variabelen

specificeren die níet of nauwelijks van invloed zijn op het keuzegedrag van

consumenten terwijl andere, belangrijke variabelen niet worden meegenomen.

Het is moeilijk in te zien hoe deze werkwijze kan leiden tot bevredigende

voorspellingen:
In dit verband díent tevens gewezen te worden op de traditie dat de

selectie van variabelen, díe uiteindelíjk worden gebruikt voor de voorspelling

is gebaseerd op overwegingen van statistische significantie. Alleen die

variabelen waarvan de coëfficiënten statistisch significantzijn worden meegenomen

voor de voorspelling van de effecten van distributie-planologische maatregelen

op het ruimtelijk keuzegedrag van consumenten. Statistische significantie is



echter niet hetzelfde als het relatieve gewicht dat.een índividu toekent aan

een bepaalde variabele. Significantietoetsen kunnen daarom niet valide worden

gebruikt teneinde te bepalen welke variabelen wel en welke variabelen niet

van invloed zijn op het keuzegedrag van consumenten, zeker niet indien deze

toetsen uitgevoerd worden op gegevens, die verzameld zíjn door middel van

surveys en inventarisaties.

Het belangrijkste probleem van de huidige modellen is dat geen rekening

wordt gehouden met de perceptie, evaluatie en het informatieniveau van

individuen met betrekking tot de winkelcentra in hun omgeving. Het is

plausibel te veronderstellen dat niet zo zeer de objectieve, fysiek-

ruimtelijke kenmerken van winkelcentra maar juist het subjectieve beeld dat

consumenten van de winkelcentra hebben van invloed ís op hun keuzegedrag

(zie b.v. Mackay en Olshavsky, 1975; Cadwallader, 1975). Het is daarom van

groot belang dat deze subjectieve variabelen op een zo valide en betrouwbaar

mogelijke wijze worden geidentificeerd en als onafhankelijke variabelen in

een model van het ruimtelíjk keuzegedrag van consumenten worden opgenomen.

De calibratie van de modellen: De calibratíe van de huídige ruimtelijke

interactie en logit modellen houdt enkele methodisch-technische problemen in

die de generalisati.ewaarde van de modelresultaten naar andere gebieden en

toekomstige tijdstippen sterk beperken en een ínterpretatie van de parameters

van het model in termen van het beslissingsproces van consumenten onmogelijk

maakt. De calibratíe van de huidige ruimtelíjke interactie en logit modellen

gaat uit van gegevens, die door middel van enquêtes en inventarisaties zi~n

verzameld. De datamatrix geeft dus een beschrijving van waarneembare oriëntatie-

patronen en kenmerken van winkelcentra in het studiegebied. Afhankelijk van het

type model wordt gewerkt met kleinste kwadraten of maximale aannemelijkheids-

methoden. Minstens drie factoren beperken de generalisatiewaarde van de

geschatte parameters. Op de éerste plaats zijn de parameterwaarden direct

afhankelijk van de ruímtelijke verdeling van de winkelcentra in het studie-

gebied (b.v. Curry, 1972; Sheppard, 1979; Veldhuisen en Timmermans, 1979;

Fortheringham en Webber, 1980; Griffith en Jones, 1980). Zo kan de parameter

geassocieerd met de afstandsvariabele niet worden geinterpreteerd als de

bereidwilligheid van consumenten een bepaalde afstand af te leggen. Deze para-

meter is het gevolg van enerzijds de bereidwilligheid van consumenten een

bepaalde afstand af te leggen en anderzijds de ruimtelijke verdeling van

winkelcentra in het studiegebied. De implicatie hiervan is dat de geschatte

parameterwaarden niet valide gehanteerd kunnen worden voor de voorspelling

van het ruimtelijk gedrag van.consumenten in gebieden met een andere ruimte-
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líjke structuur of bij evidente verschuivingen in de ruimtelijke structuur

van het studiegebied. Deze concl.usíe wordt ondersteund door resultaten van

recent empirisch onderzoek (Pankhurst en Roe, 1978; Taylor en Cole, 1980)

díe aangeven dat de voorspellende waarde van ruimtelijke interactie modellen

drastisch afneemt indien parameterwaarden, die geschat zijn op grond van

gegevens over het ene gebied, worden gebruikt voor de voorspelling van het

ruimtelijk gedrag van consumenten in een ander gebied. Daartegenover staat

dat de generalisatiewaarde van modellen waarvan de parameters minder worden

beinvloed door de ruimtelijke structuur van het studiegebied groter is

(zie ook Timmermans, 1981b). Aangezien distributieplanning vrijwel a]tijd

een wijziging van de bestaande ruimtelijke structuur van het studiegebied

impliceert is de conclusie duidelijk: huidige ruimtelijke interactie en logit

modellen kunnen, strikt genomen, niet valide worden gebruikt voor de voor-

spelling van de effecten van veranderingen in de verzorgingsstructuur van het

studiegebied op het ruimtelijk keuzegedrag van consumenten. In de praktijk
wordt dit vaak ondervangen door de parameterwaarde geassocieerd met de
afstandsvariabele arbitrair te veranderen. Het zal echter duidelijk zijn dat

deze werkwijze methodologisch niet te rechtvaardigen is: vaak gaan een aantal

macro-systeem eigenschappen verloren (zoals bij de f.ntropie-maximalisatie
variant van het ruimtelijk interactie model), bovendien bestaat niet langer
een empirische toets op de geldigheid van het model en tenslotte is de ver-
onderstelling van onafhankelijkheíd van de attractiviteits- en afstands-

variabelen niet altijd plausibel. ~
Een tweede factor die hiermee samenhangt, betreft de kwestie van de

betrouwbaarheid van de parameterwaarden in relatie tot mogelijke multí-
collineariteit tussen de onafhankelijke variabelen. Iedereen weet dat een
gebalanceerde dataverzameling een noodzakelijke voorwaarde is voor het
verkrijgen van betrouwbare parameterschattíngen. Slechts weinigen schijnen
zich te realiseren dat aan deze voorwaarde meestal niet is voldaan in het
geval van distributie-planologisch onderzoek. Omdat de dataverzameling een
beschrijving geeft van de waarneembare situatie zal er over het algemeen
sprake zijn van multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen
(Timmermans, 1981a). Bovendien is er meestal sprake van vele kleinere winkel-
centra op verschillende afstanden, van slechts enkele middelgrote centra en
vaak meestal êén groot winkelcentrum, vaak op een relatief grote afstand.
Dientengevolge worden de parameters van het model sterk beinvloed door
bepaalde waarnemingen en is de generalisatiewaarde van het model beperkt.
Als gevolg van het probleem van multicollineariteit is het tevens problematisch
een betrouwbare schatting te geven van het effect van íedere onafhankelijke



variabele op het ruimtelijk koopgedrag van consumenten en zal de schattings-

fout vaak groot zijn. ~
Tenslotte dient gewezen te worden op een aantal problemen die samenhangen

met het bestaan van vele nZcellen in de interactiematrix. Nulcellen hebben

niet alleen tot gevolg dat de varíantíe in oriëntatiepercentages bij een

gegeven afstand en attractiviteitskenmerken sterk toeneemt, bovendien levert

het problemen op bij een toepassing van de kleinste kwadraten methoden.

Daartegenover staat dat bij toepassing van de methode van maximale aannemelijk-

heid~optimalisatieprocedures de statistische eigenschappen van de schatters

onbekend zijn. ~

4 Praktische bezwaren tegen ruimtelijke interactie en logit modellen .

In het kader van dit paper kan worden gewezen op een viertal praktische

bezwaren tegen ruimtelijke interactie en logít modellen. Sommige van deze

bezwaren zijn modelspecifiek, andere zijn meer algemeen geldend maar zijn in

ieder geval ook van toepassing op de wijze waarop ruímtelijke interactie en

logit modellen in de Nederlandse planningspraktijk worden gehanteerd.

Bij de volgende bezwaren zullen enkele kanttekeningen worden geplaatst.

(I) De structuur van de modellen is zodanig dat de kans dat êén bepaald

centrum wordt gekozen wordt afgebeeld. Het nut van een b'epaald centrum

is onafhankelijk van het nut van een ander centrum. Er wordt geen

rekening gehouden met 'multi-stop trips' (vgl. Hanson, 1980).

(II) Bij de meting van oriëntaties wordt meestal gevraagd naar de aankoop-

plaats waar de consument doorgaans koopt of waar hij~zij een bepaald

artikel de laatste keer heeft gekocht.

(III) De steekproeven die worden getrokken voor de calibratie van de

modellen zijn te omvangrijk en maken het distributíe-planologisch

onderzoek onnodig duur.

(IV) Het gebruik van normgetallen voor de vloerproductiviteit is een niet-

valide operationalisatie van het ondernemersbelang en wordt bovendien

vaak gekenmerkt door rekentechnische tekortkomingen.

De assumptie van keuze van éên winkelcentrum: Ruimtelijke interactie en

logit modellen geven een voorspelling van de kans dat een individu een bepaald

winkelcentrum zal kiezen. Déze voorspelling wordt gedaan op grond van het nut

dat een individu aan het bezóek aan dat centrum ontleent, onder andere als

functie van de afstand van de woonlocatie van het individu en de locatie van



het centrum. Ruimtelijk koopgedrag wordt dus geconceptualíseerd als de keuze

van één bepaald winkelcentrum vanuit de woonlocatie van een individuele

consument. Dit betekent dat aspecten van koopgedrag zoals multi-purpose

trips en combinatiebezoek niet door het model te representeren zijn. In geval

van deze vormen van koopgedrag zijn de veronderstellingen van nutsonafhankelijk-

heid en de definiëring van het nut van een winkelcentrum vanuit de woonzone

weinig realistisch.

De meting van oriëntaties: Nauwverwant aan dit conceptuele probleem is het

meettechnische probleem dat de kooporiëntaties van consumenten vaak worden

bepaald op grond van de vraag waar een consument bepaalde artikelen meestal

koopt of waar hij~zij die artikelen de laatste keer heeft gekocht. Deze meet-

methode levert geldige en betrouwbare gegevens op zolang de kooporiëntaties

waarover de respondent geen informatie verstrekt niet systematisch afwijken

van de oriëntaties waarover de respondent wel informatie geeft. Deze veronder-

stelling lijkt echter weinig plausibel. Onderzoek door de auteur in

Zuid-Limburg, Midden-Limburg, Agglomeratíe Eíndhoven, Kempenland, Midden-

Gelderland en Fríesland (zie o.a. Titmnermans, 19~Od) indiceerde dat multi-

purpose gedrag een aanzienlijk deel uitmaakt van he~ koopgedrag van consumenten.

Multi-purpose gedrag kenmerkt zich door het feit dat dagelijkse goederen in

combinatie worden gekocht met niet-dagelijkse goederen. Het gevolg is dat de

aankoopplaats van dagelijkse goederen over het algemeen verder van de woon-

locatie van de respondent verwijderd ligt dan de plaats waar de respondent

doorgaans zijn dagelijkse goederen koopt. Met andere woorden, het gebruik

kooporiëutaties te meten op grond van de vraag in welk centrum een respondent

doorgaans bepaalde artikelen koopt, respectievelijk in welk centrum hij bepaalde

artikelen de laatste keer heeft gekocht, leidt tot systematische fouten in de

kooporiëntatiematrix op grond waarvan de parameters van het model worden

bepaald. Omdat een betrouwbare kooporiëntatiematrix echter een noodzakelijke

voorwaarde is voor betrouwbare parameters, díent te worden betwijfeld of de

meeste ruimtelijke interactie en logit modellen, zoals ze in de praktijk van

de distributieplanning worden gehanteerd, een betrouwbare afbeelding geven

van het ruimtelijk keuzegedrag van consumenten.

De steekproeftrekking: Een belangrijk praktisch nadeel van de gangbare

modellen is dat zeer omvangrijke steekproeven noodzakelijk worden geacht,

hetgeen de kosten van een distributie-planologisch onderzoek snel doet oplopen.

Minimaal twee opmerkingen kunnen worden geplaatst bij deze gang van zaken. Op

de eerste plaats dient te worden betwijfeld of dergelijke omvangrijke steek-



proeven, zelfs binnen het kader van de gangbare ruimtelijke interactie en

logit modellen, noodzakelijk zíjn. De omváng van de steekproef wordt meestal

bepaald op grond van een binomiale verdeling. Het kan echter betwijfeld worden

of aan de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verdeling wordt

voldaan in het geval van distributie-planologisch onderzoek. De antwoorden die

respondenten geven zijn niet exact, vaak vertoont de vraagstelling reeds een

systematische vertekening, en bovendien zullen de antwoorden van respondenten

binnen een bepaalde woonzone vaak niet statistisch onafhankelijk zijn. De

poging om op het punt van oriëntatiepercentages zeer exact cijfermateriaal te

krijgen is bovendien zeer merkwaardig indien we ons realiseren dat de betrouw-

baarheid in andere fasen van het onderzoek vaak veel minder is en dat bij de

planning van distributieve voorzieningen vaak op een vrij oppervlakkige en

globale wijze van de onderzoekresultaten gebruik wordt gemaakt. Op de tweede

plaats - en mijns inziens veel belangrijker - dienen we er bewust van te zijn

dat de omvangrijke steekproeven het directe gevolg zijn van de structuur van

de gangbare modellen. Ruimtelíjke interactie modellen veronderstellen een

indeling van het studiegebied in woonzones en getracht wordt betrouwbare

oriëntatiepercentages per woonzone te verkrijgen. Gedisaggregeerde logit-

modellen veronderstellen vaak dat sociaal-structurele variabelen relevant

zijn voor de verklaring van het ruimtelijk koopgedrag van consumenten met als

gevolg dat er voldoende respondenten moeten zijn in elke sociaal-structurele

klasse. Empirisch onderzoek (b.v. Timmermans et al, 1981c) heeft echter uitge-

wezen dat er geen causale samenhang bestaat tussen sociaal-structurele ken-

merken van consumenten en hun ruimtelijk koopgedrag, gedefinieerd in termen

van de kans dat een índividu een bepaald winkelcentrum zal kiezen teneinde

een bepaald artikel te kopen. Een en ander betekent dat omvangrijke, kosten-

verhogende steekproeven te vermijden zijn door modellen te ontwikkelen en toe

te passen die een afbeelding geven van individuele beslissings- en keuze-

processen van consumenten onder niet-unieke omstandigheden. Robuustheid en

generalisatiewaarde zouden uitgangspunten moeten zijn voor deze modelvormen.

Recentelíjk heeft de auteur geëxperimenteerd met dergelijke modelvormen

(Timmermans, 1979, 1980a, 1980c, 1981c). Steekproeven in de orde van grootte

van 500 respondenten zijn voldoende om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Het gebruik van normgetallen voor de vloerproductiviteít: Het is gebruike-

lijk de plannen met betrekking tot de omvang van een bepaald winkelcentrum in

laatste instantíe te baseren op normgetallen over de vloerproductiviteit. Door

de door het model voorspelde omzet in een winkelcentrum te relateren aan een

normgetal over de vloerproductiviteit is het mogelijk de gewenste of maximaal



verantwoorde omvang van een winkelcentrum te berekenen. In deze zin kan het

normgetal over de vloerproductiviteit worden gezien als een operationalisatie
van het ondernemersbelang. Het getal wordt gebruikt om na te gaan of een
bepaalde omvang van het winkelcentrum mogelijk is gelet op de vraag of dat

centrum economisch verantwoord kan functioneren. Het probleem is echter dat
de vloerproductivíteit mijns inziens een niet-valide operationalisatie is. De
vraag of een winkelier een bepaald inkomensniveau kan halen wordt aan de
kostenkant immers bepaald door factoren zoals huurniveau, rentetarieven,
algemene kosten en personeelskosten. Een normgetal over de vloerproductiviteit
is dus te grof om de effecten van al deze factoren voldoende betrouwbaar te
specificeren. Bovendien wordt een bepaald normgetal, voor bijvoorbeeld dage-
lijkse goederen, dat een gewogen gemiddelde is van waargenomen vloerproducti-
viteiten per subbranche, voor het doorrekenen van de varianten vaak
onveranderd gebruikt, terwijl alleen al om rekentechnische overwegingen de
veranderde branchesamenstelling van een winkelcentrum zou moeten leiden tot
een ander normgetal.
Het lijkt of het distributie-planologisch onderzoek de laatste jaren aan de
kant van de consument, waar vQOrheen ook werd gewerkt met normgetallen,
duídelijke vooruitgang heeft geboekt, maar aan de ~ant van de ondernemer stil
is blijven staan.

5. Conclusies

In deze bijdrage is betoogd dat de gangbare ruimtelijke interactie en logit
modellen een aantal theoretische en praktische tekortkomingen hebben, welke
hun bruikbaarheid voor de voorspelling van de effecten van planningsmaatregelen
op het ruimtelijk koopgedrag van consumenten en het functioneren van een
winkelapparaat beperken. Gesteld is dat de mate van bruikbaarheid zal afnemen
naarmate de veranderingen die zullen optreden sterker zullen afwijken van de
bestaande situatie. Betoogd is dat de gangbare ruimtelijke interactie modellen
en logit modellen geen realistische afbeelding geven van het ruimtelijke
keuzegedrag van consumenten. Ze geven een beschrijving van de covariantie van
enkele ruimtelijke verschijnselen; oorzaak-gevolg relaties worden niet bloot-
gelegd, evenmin geven deze modeltypen inzicht in vragen met betrekking tot de
factoren die het koopgedrag van individuen beinvloeden, in de afwegingen die
individuen maken en in percepties en waarderingen van índividuen. Omdat ruimte-
lijke interactie en logit modellen alleen een mattiematische weergave zijn van
geconstateerde empirische verbanden, zijn de resultaten van deze modellen
alleen legitiem bruikbaar voor voorspelling indien de factoren, die hebben



geleid tot de geconstateerde verbanden onveranderd blijven. Betwijfeld

kan worden of een dergelijke veronderstelling realistisch is voor de

tachtiger jaren zodat alleen al vanuit methodologisch perspectief geconsta-

teerd kan worden dat de generalisatiewaarde van de gangbare ruimtelijke

interactie en logit modellen zeer beperkt is. Deze modeltypen laten echter

ook geen betrouwbare voorspellingen toe omdat hun parameters niet onafhanke-

lijk geschat worden van initiële condities, maar afhankelijk zijn van de

verdeling van winkelcentra in het studiegebied en het meestal onevenwíchtige

covariantiepatroon in het datamateriaal. Tegen deze achtergrond is het

wenselijk dat meer onderzoek verricht wordt naar de voordelen en beperkíngen

van modeltypen die een afbeelding geven van keuze- en beslissingsprocessen

van consumenten. Als potentiële voordelen van deze modellen kunnen worden

genoemd het feit dat hun parameters onafhankelijk van de ruimtelijke structuur

van het studíegebied kunnen worden bepaald, dat ze inzicht geven in de

percepties, waarderingen en afwegingen van consumenten, dat ze causale

relaties kunnen blootleggen, dat hun generalisatiewaarde groter is en

worden volstaan met veel kleinere steekproeven. Een verschuiving naar

modeltypen betekent ook dat op een meer evenwichtige wijze gebruikt

gemaakt van de voordelen van alternatieve onderzoekmethQden zoals

laboratorium-experimenten, diepte-interviews en simulaties.

dat kan
de ze

wordt

Alleen meer systematisch onderzoek naar deze alternatieve modeltypen zal

echter aangeven in hoeverre de genoemde potentiële

effectíef gemaakt kunnen worden in de praktijk van

onderzoek in Nederland. In ieder geval hoop

problemen te hebben blootgelegd, die vragen

apparatus, ook in het geval dat ruimtelíjke

gebruikt zullen worden ter onderbouwing van

voordélen ook daadwerkelijk
het distributie-planologisch
deze bijdrage een aantalik met

om verdere verbetering van onze

interactie en logit modellen

de distributieplanning.
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1. Inleiding.

In de zeventiger jaren is veel aandacht besteed aan het zogenoemde distri-
butie planologisch onderzoek. Niet alleen is veel diskussie gevoerd over
de wijze waarop dat onderzoek werd uitgevoerd, maar vooral ook over het ~
kader waarin dat onderzoek uitgevoerd diende te worden. In het algemeen is
een dergelijk onderzoek gericht op de analyse en voorspelling van koop- en
koopkrachtstromen, teneinde de bestaande situatie van het detailhandelappa-
raat te analyseren en een evenwichtige ontwikkeling daarvan te stimulerea.
De publikatie van het rapport 'Rompmodel Distributie Planologisch Onder-
zoek' in 1974 heeft tot de ontwikkeling van dat onderzoek veel bijgedragen.
Was het rappbrt nog voornamelijk gericht op de indertijd belangrijke ont-
wikkeling van de perifere vestigingen, de aanbeveli~gen zorgden echter voor
een meer brede aanpak. De stadsuitbreiding, stadsvernieuwing en de subur-
banisatie vroegen om een regionale afweging van alternatieve mogelijkheden.
van winkelvoorzieningen. Het toepassen van het distributie planologisch on-
derzoek bij de voorbereiding van streekplannen, struktuur en bestemmings-
plannen werd als onontbeerlijk beschouwd. De wettelijke verplichting daar-
toe, in 1976, leidde dan ook tot een groot aantal onderzoekingen. Het rap-
port van de Werkgroep Rompmodel heeft indertijd ook de aanbeveling gedaan
bij het onderzoek een mathematisch model en wel een graviteitsmodel toe te
passen. Hiervoor is de modelontwikkeling bij het distributie planologische
onderzoek in een stroomversnelling gekomen. Vele winkelmodellen zijn daartoe
ontwikkeld. Voorai het NEI en het CIMK hebben een grote bijdrage hieraan
geleverd. In diverse publikaties is aan deze ontwikkeling ruimschoots aan-
dacht besteed. Ondermeer kunnen genoemd worden het rapport van de kommis-
sie Hazelhoff (1980) en publikaties van Van der Linde (1980) en Nijkamp
(1980).
De basis voor winkelmodellen is in 1953 door Reilly gelegd. Dit model was
nog volledig georiënteerd op het fysisch concept van de Wet van Newton.
Middels de meer algemene formulering in het model van Lakshamanan en Han-
sen (1965) en Klaassen (1974) zijn de individuele keuzemodellen ontwikkeld.
De toepassing van graviteitsmodellen, of ineer algemeen gesteld van verdeel-
en logit-modellen, heeft zich in de loop van de tijd sterk ontwikkeld. Vele
verbeteringen en verfijningen zijn aangebracht.
Niet alle problemen zijn inmiddels opgelost. Een aantal vraagstukken welke
nog nader aandacht en onderzoek vereisen zijn:



1. De integratie van vraag en aanbod;
2. De invulling van het begrip attraktiviteit van winkelcentra;
3. De simultaniteit van generatie en distributie van winkelinterakties en

koopstromen.
Aan deze drie genoemde aspekten zijn nog andere toe te voegen, doch deze
drie worden in het algemeen als zeer belangrijk onderkend. In deze paper
wordt echter alleen het eerste probleemveld nader beschouwd. De graviteits-
modellen zijn in principe vraagmodellen; zij beschrijven alleen hoe er
door de bevolking wordt gereageerd op het aanbod, de aantrekkelijkheid,
vanuit de verschillende winkelcentra. In slechts een zeer beperkt aantal
gevallen is het vraagmodel met een aanbodrelatie uitgebreid. Door van der
Linde (1980) wordt een voorbeeld gegeven. Een goede uiteenzetting van vraag
en aanbod is te vinden in Klaassen (1974). Beiden stellen het potentiële
aanbod van een winkelcentrum afhankelijk van de potentiële koopstroom naar
dat centrum. Hoe echter een evenwichtssituatie wordt bereikt, blijft een
vraag. Door Nijkamp (1980) wordt daarom gekonkludeerd dat een adekwate in-
tegratie van vraag en aanbod tot nog toe nauwelijks sprake is geweest.
Door van Est (1976) is binnen het kader van eer~ aktiviteitenallokatiestu-
die een simultaan vraag- en aanbodmodel voor winkelvoorzieningen opgesteld.
Daarbij is in algoritmisch opzicht een evenwichtssituatie te bereiken. Een
formele toetsing heeft eehter niet plaatsgevonden. Door Wi.lson (1980) is
middels de vereffeningsprocedure een formeel kader ontwikkeld, waarmee na-
gegaan kan worden in hoeverre van een evenwichtssituatie sprake kan zijn
en, indien bevestigend beantwoord, hoe deze situatie eruit ziet. Een kon-
frontatie tussen beide studies ligt derhalve voor de hand. Daartoe wordt
in het tweede hoofdstuk de algemene vorm van een winkelmodel beschreven
en de vereffeningsprocedure wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. Middels em-
pirisch materiaal van de regio Eindhoven is in het vierde hoofdstuk een
toepassing uitgevoérd.
Het paper wordt met enkele konklusies besloten.



2. Een evenwichtsmodel voor wínkels.

Een winkelmodel beschrijft de interaktie van de bevolking met de lokatie-
omvang, aard en samenstelling van de distributeurenvoorzieningen, de win-
kelcentra. Een goede onderlinge afstemming tussen de spreiding van bevol- ~
king en winkelcentra ls van groot belang. Niet alleen is een goed voorzie-
ningenpotentieel voor de bevolking gewenst, maar ook voor de winkelvesti-
ging is een goede lokatie en toegankelijkheid van belang in verband met de
noodzakelijke rentabiliteit van de ondernemingen. Een van de belangrijkste
aspekten bij de analyse van het voorzieningenpatroon is de relatieve lo-
katie van een centrum relatief ten opzichte van de bevolking en de andere
centra. De potentiële konsumenten binnen de te beschouwen regio kunnen kie-
zen uit een aantal winkelcentra, welke te karakteriseren zijn middels een
aantal attributen, zoals grootte van de centra, het aangeboden assortiment,
de aanwezigheid van supermarkten, sfeer en dergelijke. De konsument kan
kiezen uit een aantal artikelen-groepen, ofwel het doel van de aankoop. In
de meest eenvoudige vorm zijn deze aankopen te verdelen in aankopen van
dagelijkse benodigdheden en duurzame konsumptiegoederen. Het winkelcentrum
dat de konsument uitkiest ligt op een bepaalde afstand van de woonplaats
van die konsument. Er dient dus een zekere afstand overbrugd te worden. De
moeite van de afstandsoverbrugging, de toegankelijkheid van de winkelcentra,
parkeermogelijkheden en dergelijke attributen zijn mede van belang voor de
keuze van de konsument.
De voorgaande vier kategorieën van variabelen zijn te gebruiken bij de be-
schrijving van de wijze waarop van de distributieve voorzieningen in win-
kelcentra van een bepaald gebied gebruik wordt gemaakt. De onderzoeksregio
dient zoveel mogelijk samen te vallen met het verzorgingsgebied van de be-
trokken centra. In dat geval zijn de bestedingen van konsumenten van buiten
het onderzoeksgebied en van toeristen verwaarloosbaar klein. Het model kan
dan een beschrijving geven van de bestedingen van huishoudens vanuit de
woongebieden aan bepaalde artikelgroepen in de winkelgebieden.
Uitgaande van de moderne theorie van het konsumentengedrag (Lancaster,
1969) is een model af te leiden (Domencich en McFadden, 1975) dat de kans
weergeeft dat een huishouden h vanuit zone i in zone j naar een winkelcen-
trum gaat met vervoermiddel m ten behoeve van artikelgroe~ k. Een derge-
lijk gedisaggregeerd model wordt gekalibreerd met individueel empirisch
materiaal. Dan pas vindt aggregatie naar de verdeling van (koop)stromen



plaats. Middels een geschikte klassifikatie is echter een a priori aggre-
gatie mogelijk en de parameters van dit geaggregeerde logitmodel kunnen
zelfs met de methode van de kleinste kwadraten geschat en getoetst worden
(van Est, 1980). Een groot aantal problemen wordt daarmee voorkomen, zo-
als onder meer de voorspelbaarheid van individuele verklarende variabelen.
Omwille van de eenvoud en redenen van verduidelijking zal worden aangeno-
men dat aggregatie over de typen van huishoudens, vervoermiddelkeuze en
artikelgroepen tot één groep mogelijk is. Voor-vermenigvuldiging met het
aantal huishoudens in elke zone en de gemiddelde uitgaven per interaktie
levert dan een verdeelmodel voor de koopkrachtstromen tussen de gebieden
i en j .

f(A.) . g(dij)
T . - 0 . ~Z

l~ 1 ~ f (Aj ) . g(dij )
]

waarbi j :
Tij : de koopkrachtstroom tussen de zones i en j;
Aj : de attraktie van het winkelcentrum in zone j;
dij : de afstand als maatstaf van de ruimtelijke separatie tussen de

zone i en j;
oi : de koopkracht van zone i,

i, j- 1,...,n (n is het aantal zones)
Voor de attraktie is in dit geval gekozen voor de vloeroppervlakte van het
winkelcentrum, omdat deze in het algemeen een goede pro~ksi blijkt te zijn
voor de aantrekkingskracht van een winkelcentrum en omdat een vergelijking
met andere intrinsieke variabelen van die winkelcentra geen verbetering op-
leverde (van Est, 1976).
Indien voor de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum van één proksi-varia-
bele - zijnde de vloeroppervlakte - kan worden uitgegaan, is de meest alge-
mene vorm van de funktie te definiëren als:

f (Aj ) - A~ (2.2.)

Een proportionaliteitskonstante is in dit geval overbodig, omdat het ver-
deelmodel homogeen van de nuldegraad is in de variabele Aj.



De meest algemene formulering van de afstandsfunktie luidt:

g (ai.) - e-Sldlj ~ d~jJ
(2.3.)

Met deze formulering wordt het vaak gekonstateerde probleem van de onder-
schatting van de korte afstanden bij het gebruik van de machtsfunktie op-
gevangen. De afstandsfunktie van (2.3.) speelt in het verdere betoog geen
belangrijke rol meer en zal daarom worden aangeduid met Dij. Daarmee is
(2.2.) te schrijven als:

Aa D.
T.. - 0. ~ 1J

1J , ~ L ~,j Dij
j

ofwel als:

T.. - 0. 1. Aa D..
1J 1 1 J 1J

waarbij li de 'balancing' faktor voorstelt, gedefinieerd als:

- l

li - L Aj D1J.]

(2.4.)

(2.5.)

(2.6.)

Door aggregatie over de herkomsten van de koopkrachtstromen, is het vraag-
model voor winkelvoorzieningen in zone j te definiëren als:

VD - A~ ~ oi 1i Dij
i

(2.7.)

Met andere woorden de vraag naar winkelvoorzieningen is te beschouwen als
een funktie van de attrakties van alle winkelcentra:

VD . - FD (Ai,....,An) ~J (2.8.)
J



Het aanbod van winkelvoorzieningen in zone j is afhankelijk van het moge-
lijk aantal interakties met die zone:

A~ - 1'j (~ Tij)aj
i

(2.9.)

Meestal worden de bijbehorende parameters van (2.9.) onafhankelijk van
het betreffende gebied verondersteld, waardoor het aanbodsmodel voor win-
kelvoorzieningen te herschrijven is tot:

A. l~a
v~ .-~T.j- (Y)~i

In de aanbodsvergelijking van (2.1A.) is ~~ de koopkrachtstroom naar zone
j, welke een representatie vormt van het aanb~-d van goederen en diensten
geleverd door de winkels in zone j, dat aan deze koopkrachtstroom ten
grondslag ligt. Met andere woorden, de aanbodsfunktie is te definiëren
als een funktie van attraktie van de desbetreffende zone:

V~ : - FS (Aj) 11j

Voor het gehele gebied is een evenwichtssituatie te definiëren indien
in alle zones vraag naar en aanbod van voorzieningen gelijk zijn. Door-
dat ~ gekozen is, is het noodzakelijk geworden, naast deze evenwichts-
vergelijking, ook een vooronderstelling omtrent de totale attraktivi-
teit van het gebied te maken. Deze is mede te beargumenteren op grond
van de geslotenheid van het totale gebied, zodat verondersteld mag wor-
den dat het inkomen in die regio - middels de som van alle attraktieva-
riabelen - voor de planperiodes begrensd gehouden wordt (zie verge-
lijking (2.11.)). Hiermede is een evenwichtsmodel voor winkelvoorzie-
ningen beschreven, dat luidt:



V~ - FD (A1~...,An) dj (2.8.)

VS - F (A.) 11. (2.11.)
J S J J

V, (2.12.)-~Aj J
J

(2.13.)

Met het voorgaande model is een stelsel van vier vergelijkingen verkre-
gen, dat een beschrijving van het winkelgebeuren kan geven. Het is in
wezen een (komperatief) statisch model, dat is te gebruiken voor im-
pact-analyses. Dat wil zeggen, het model beschrijft niet de ontwikke-
ling in de tijd maar beschrijft de evenwichtssituatie aegeven de para-
meters, de voorondersteld blijvende relatTes in de planperiode en de
uitgangswaarden van de verklarende variabelen. Om het model voor dit
doel te kunnen gebruiken, moet het stelsel een positieve oplossing heb-

i
ben (d.w.z, alle Aj-waarden zijn in het evenwicht positief). De waar-
den van de verschillende parameters zijn hierbij van grote invloed. In
het volgende hoofdstuk zal deze invloed van enige parameters verder
nagegaan worden. Daarnaast zal ingegaan worden op de mogelijkheid om van
het bestaan van een positieve oplossing iets te zeggen.



3. De vereffeningsprocedure.

3.1. Algemene-achtergrond.

Tot voor kort werd het graviteitsmodel niet beschouwd als een ekspliciet
vraagmodel. Door het achterwege blijven van de konfrontatie met een aanbods-
funktie was het niet mogelijk na te gaan of een bepaalde uitgangssituatie -
haalbaar was. Het gebruik van enkel het graviteitsmodel is uit doeleinden
van ruimtelijke planning niet zinvol. Een evenwichtsmodel is noodzakelijk
en is - zoals in het voorgaande hoofdstuk aangeduid - te schrijven als:

V. -~0. AapiJ 1 J j

1 ~ Aa D..j ~ 1~
dij

A - ~ Aj
j

~D-~S
J J

dj

tlj

dj

(3.2.)

(3.3.)

(3.4.)

Indien voor alle n zones voorondersteld kan worden, dat er woon- en
winkelfaciliteiten zijn, kent het bovenstaande model n onbekende:
de attraktievariabelen Aj.

In het model zijn (3.1. en (3.2.) gedragsvergelijkingen, is (3.3.) een
identiteit en is (3.4.) de evenwichtsvergelijking. Uit vergelijking
(3.4.) volgt, dat in het evenwicht de totale uitgaven gelijk aan de
totale ontvangsten, zodat:

j VD - j V~ :- E (3.5.)

Met vergelijking (3.5.) ligt de keuze van de parameter K uit (3.2.) vast:

K - E~~ AS
j

(3.6.)

De waarde van x ligt, echter, niet vast en deze is afhankelijk van de ver-
deling van de attraktiviteit over de zones. Alleen in het geval dat B- 1



ligt de keuze en de waarde van de parameter vast en dan gaat vergelijking
(3.6.) over in:

V.

K - E~A (3.7.)
Door deze definitie van K wordt in het model impliciet aan vergelijking
(3.3.) voldaan, zodat deze kan vervallen. De invloed van de attraktie-
parameter heeft betrekking op de vraagfunktie van het módel. Door Harris
en Wilson (1978) zijn drie situaties beschouwd, te weten de parameter
is kleiner, gelijk en groter dan 1. In figuur 1 zijn die situaties weer-
gegeven.
FIGUUR 1. VRAAG EN AANBOD VAN WINKELATTRAKTIES:

V.J

Bron: Harris en Wilson, 1978.

Uit de drie verschillende situaties blijkt, dat
1, in het geval a ~ 1, er in principe een evenwichtssituatie mogelijk is.
2. in het geval a- 1, de vraagkurve onder de aanbodkurve kan uitkomen en

er derhalve geen evenwicht te vinden is.
3, in het geval a~ 1, de vraagkurve eveneens onder de aanbodkurve kan uit-

komen, maar dat bij snijding van beide kurven een tweetal snijpunten mo-
gelijk zijn.



4, in alle drie gevallen de snijpunten A~ stabiele evenwichtsoplossingen
zijn, terwijl A~} niet stabiel is

5, in alle drie gevallen aangenomen is dat alle overige attrakties konstant
zijn, zodat bij een verandering in een van de attrakties (in een dyna-
mische situatie of interaktieprocedure) een totaal nieuwe situatie kan
ontstaan:

6. in het limietgeval voor zeer grote attrakties, de vraag (asymptotisch)
naar E tendeert.

Deze konklusies zijn enigszins tegengesteld aan die van Harris en Wilson.
Deze laatsten gaan uit van veranderingen in de aanbodskurven en berekenen
van daaruit zogenoemde kritieke waarden van K. In deze notitie ligt de K
middels vergelijking (3.7.) vast, zodat nu de vraagfunktie bepalend is voor
het bestaan van een evenwichtssituatie.
Konfrontatie van vraag en aanbod, vergelijking (3.1.) en (3.2.) leert dat
in de evenwichtssituatie geldt:

Aa D..
KAS- ~0. ~ 1~

i 1 ~ A~ Di~
J

(3.8.)

Indien de attrakties ongelijk nul zijn en gebruik wordt gemaakt van verge-
lijking (2.6.), resulteert

K AJ-a
- C O1 11 D1]

Li (3.9.)

In het navolgende wordt ervan uitgegaan dat s-1, en tevens dat K-1, zodat
(3.10.) overgaat in:

~ Oi li Di~ - A~-a
i

(3.10.)

Ook nu weer zij.n er drie verschillende situaties voor de parameter a te be-
schout~en. In het geval dat a-1, luidt vergelijking (3.10.) in matriksnota-
tie:



D'x - i (3.11.)

waarbi j :
D : een matriks met typisch element Di~ .
x : een vektor met typisch element li oi.
Een oplossing voor het stelsel vergelijkingen van (3.11.) is mogelijk in-
dien de matriks D volledige rang heeft. 6ehoudens in uitzonderingssituaties
heeft de afstandsmatriks altijd volledige rana. Hiervan uitgaande hebben
Eilon, Tilley en Fowkes (1969) aangetoond dat:
a. indien er een oplossing bestaat, deze uniek is (zie figuur 1);
b. de betreffende oplossing middels een geschikte iteratieprocedure te

bereiken is;
c. de betreffende oplossïng onafhankelijk van de startwaarden van de iie--.

ratieprocedure is.
De konklusie bij a-1 is duidelijk, namelijk dat bij geschikte waarden van
de vraagfunktie er een unieke en van de startwaarden onafhankelijke oplos-
sing bereikbaar is.

In de situatie dat a ~ 1 zal er altijd een snijpunt zijn van beide kurven.
Immers de eerste afgelei~e van de vraagfunktie gaat in de limiet voor de
nulwaarde van de attraktie naar oneindig, terwijl de eerste afgeleide van
de aanbodsfunktie in dat geval gelijk is aan K en dus begrensd. Het is nog
niet aangetoond dat de oplossing uniek en bereikbaar is, alhoewel op voor-
staande gronden dit aannemelijk geacht mag ~,rorden. Met verschillend empi-
risch materiaal zijn bij verschillende startwaarden steeds dezelfde (unie-
ke) oplossingen verkregen.
ln het geval a~ 1, is het rechter lid van (3.11.) een vector stel à,
met als typisch element Ajl-a'. Indien de D matriks volledige rang
heeft en de waarde van à is gegeven dan is een oplossing van (3.11.)
bekend:

(3.12.)

Vergelijking (3.12.) is echter ook weer een stelsel van vergelijkingen
met n onbekende, de Aj's, zodat hiermee het oorspronkelijke probleem
niet (verder) opgelost is.



alleen is een mogelijke snijpunt a-afhankelijk, maar het proóleem is nog
niet verder analytisch. opgelost. In een aantal praktische gevallen is wel
gebleken dat variaties in de a-parameter tot pro6lemen aanleiding geeft.

Samenvattend is te stellen dat bij een graviteïtsmodel met attraktiviteits-
parameter gelijk aan 1, zich soms moeïlijkheden kunnen voordoen; met een
parameter groter dan 1 zich meestal pro6lemen voordoen, en met een para-
meter kleiner dan 1 er in het algemeen een unieke oplossing kan worden ver-
krzgen.

3.2. De-vereffening.

óij het evenwichtsmodel ligt geen direkte oplossing voor de hand. Daarom
wordt in het algemeen gebruik gemaakt van~-iteratieve procedures en
minimaliseringsmethoden. De laatste gaat uit van de minimalisering van de
kwadratensom van de versch.illen tussen vraag naar en aanbod van winkelvoor-
zieningen:

Min ~ (VD t V~)2 - f (A~,...,
Aj j

(3.13.)

Het minimum wordt gevonden door de volgende vergelijking op te lossen:

~. - - a f - o d. ( 3.14.)~ a"A. ~
~

Na uitwerking van (3.14.) resteert een vergelijking in Aj welke grote over-
eenkomst heeft met de algemene vergelijking van de suksessieve substituten
van de iteratiéprocedere:

Ajt}~ - Ajt f Ej (VDt - V~t~ Ast (3.15.)

De parameter cj is dan echter ook afhankelijk van alle overige zones en
de iteratiestap, terwijl de parameter S gelijk is aan -1. In het navol-
gende wordt alleen nader ingegaan op de interaktieve procedure.
Indien de interaktieprocedure konvergeert geldt dat zowel



Aj tf] - Aj t

als

Vjt - Vjt

(3.16. ~

Door substitutie van vraag en aanbod ïn (3.15.~ en gebruik makend van

S - ~ 0. 1 D.
j' i i ij

i

is de ontwikkelingsvergelijking (3.15.~ te schrijven als:

(3.17.~

AJt}1 - A,t r~ } eJ (B,t A,~S-] - K A~tó-1)~ (3.18.~

Vanwege de eerder vermelde geslotenheid van het gebied en het begrensde
en konstante karakter van de attrakties is de relatieve attraktie te de-
finiëren:

Aj - Aj ~ ~ Aj
j

zodat vergelijking (3.18.~ overgaat in:

(3.19.~

Ajt}~ - Ajt tl f ej i1C.Sjt A~~S-7 -m.Ajt~tó-1)~ (3.20.~

In het algemeen zullen a en ~ signifikant verschillende waarden hebben,
zodat de ontwikkelingsvergelijking niet verder valt te vereenvoudigen. A1-
leen in de bijzondere omstandigheid dat de vraag- en aanbodselasticiteit
van de parameters gelijk zijn, is vergelijking ( 3.20.~ nog te herleiden
tot:

Ajt}~ - Ajt ~l t ej ik.Bjt - m)
Ajtafó-l, (3.21.~



Deze vergelijking vertoont veel overeenkomst met de logistische groeiverge-
lijking in economische vorm, zoals weergegeven in Beaumont, Clarke en 4~i1-
son (1980), doch deze leent zich niet voor overeenkomstige beschouwingen.

Terugkerend naar vergelijking (3.18.~ leiden verscfiillende uitgangspunten

voor de parameters tot evenzovele interaktieprocedures. Enkele bekende toe-
passingen zijn:
a. De beleidsafhankelijke aanpassing.

Ajtt] - Ajt ll f ej iBjt A~t - K ABt~~ (3.22.)

Deze methode is toegepast door van Est (1976j, waarbij de waarden a en g
bepaald zijn op empirisch materiaal van de regio Eindhoven. De d-parameter
was in dat geval gelijk aan 1 en de ej-parameter was een beleidsafhankelij-
ke parameter tussen 0 en 1. Bij de 1-waarde vond een volledige aanpassing
plaats, terwijl bij de 0-waarde de attraktievariabele op dezelfde uitgangs-
waarde werd vastgezet. Door een zelfde beleid voor alle zones
kan de Ej-parameter konstant worden vooronder~celd, zoals bij
procedures is aangehouden.
b. De beleidsonafhankelijke

te voeren
de volgende

groeirelatie:
I
i

Ajt}~ ~ Ajt ~~1 t e(Sjt A~t - K ABt~ Ajt ~~ (3.23.)

Niet alleen zijn nu de beleidsuitgangspunten losgelaten, maar er is nu ook
een dimensieprobleem. Omdat de a-parameter als nul gekozen is, is voor het
evenwicht de dimensie in de e-parameter geinkorporeerd. De voorkeur zal in
dit verband uitgaan naar de groeirelatie onder punt f.
c. De vereenvoudigde groeirelatie:

Ajttl - Ajt ~,Í f E~gjt - K1J (3.24.)

In deze interaktie-procedure is tevens voorondersteld dat a-B-1, waardoor
de evenwichtsvoorwaarden teruggebracht zijn naar de situatie, zoals door
Eilon (1969) geschetst.
Deze iteratie-procedure is nog ruimer van opzet.



d. De groeirelatie volgens Eilon:

Ajtfl - Ajt ' Bjt
(3.25.~

In verschil met de voorgaande zijn nu nog twee ekstra voorwaarden opge-
legd door te stellen dat e-K-~.
e. De groeirelatie volgens Harris en Wilson:

Ajt}~ - K Bjt . Ajt (- K vjD) (3.26.)

Deze groeirelatie is ruïmer van opzet, omdat nu slechts gekozen is voor
e-1~ K, terwijl tevens de a-parameter is toegelaten.
f. De groeirelatie volgens Beaumont, Clarke en Wilson:

Ajt}~ - Ajt ~1 f e(BjtAjt-K Ajt)~ (3.27.)

Deze groeirelatie waarbij S- 1 is nog weer algemener dan de voorgaande
van Harris en Wilson. Ook in vergelijking met groeirelatie b is deze te
verkiezen, omdat nu er géem dimensieproblemen zijn (in dit geval is S
wel vastgesteld en wel op 1).
Aan de weergegeven groeirelaties zijn verschillende eigenschappen toe te
kennen. Hier wordt volstaan met een verwijzing naar een notitie van Rijk
en van Est (1981). Uit de resultaten daarvan en een aantal eksercities daar-
mee zijn de volgende voorlopige konklusies te trekken:
1. De voonr~aarde van de begrenzing van de som van attrakties heeft geen in-

vloed op ~cte verhouding van de evenwichtsoplossing van Aj voor alle j-
zones. Deze konklusie is een direkt gevolg van het konstant zijn van de
parameter K(onafhankelijk van j) en het in de attrakties homogeen van
de graad nul zijn van de vraagfunktie.

2. De iteratieprocedures zijn in het algemeen, met uitzondering van die
van Harris en Wilson relatief traag, zodat daar weinig praktische toe-
passing van verwacht mag worden.

3. De vrijheid van keuze van de e-parameter 6lijkt geen voordeel op te le-
veren. Er dient gezocht te worden naar geschikte waarden van deze para-
meter. Is deze te laag dan wordt het iteratiè-proces zeer vertraagd.



Is de waarde te groot gekozen, dan kan negatlvitei.t van de attraktie-
waarden optreden. Deze dan gelijk aan nul te stellen biedt geen oplos-
sing, omdat dan geen wijziging meer mogelijk is. Als voorbeeld van het
negatief kunnen worden van de Aj-waarden is in figuur 2b het verloop
van het iteratieproces van Beaumont, Clarke en Wilson ~~~eergegeven. De
garantie van positiviteit bij het iteratieproces van Harris en Wilson
blijkt uit figuur 2a'. Beide figuren zijn in het geval a ~ 1.

FIGUUR 2. a. Harris en Wilson
b. Beaumont, Clarke en Wilson

Aj ,mfl Aj ,mfl

Aj,m „j ~„ Aj~m

4. Voor de e-parameter is wel een 6ovengrens vast te stellen, zodat de
garantie kan worden verkregen, dat O~At~A, maar deze bovengrens is af-
hankelijk van de zone en de interaktiestap. Ook op deze gronden zijn
de methoden met vrije e-keuze niet aan te bevelen.

5. Indien de -iteratT-èprocedure- van Harris en Ldilson wordt toegepast en
de a-parameter kleiner is dan 1 is de evenwichtsoplossing uniek en on-
afhankelijk van de startwaarden.

3.3. Het-twee-dimensionale-geval.--- ---- ------------
- Aangezien de besproken iteratieprocedures en hun iteratieve verband per

attraktie van een bepaalde zone, zoals weergegeven in figuur 2, met name
in de situatie dat a~ 1, geen duidelijk beeld geven van het al og niet
bestaan van positieve evenwichtsoplossingen, omdat steeds de attrakties
van de overige zones constant gehouden zijn, zal nu als voorbeeld het
twee-dimensionale geval (n-2) nader toegelicht worden.



Voor de parameter B is één gekozen ( K is dan E~A), zodat vergelijking (3.8.)
geschreven kan worden als:

vl 2a 2a-1 a-1 a a a 2
VS -1 - a.A~ f b.A~ t(d.A1 t c.A~).A2 f e.(A2) - 0

1

(3.28.) ~

D
V2 2a 2a-1 a-1 a a a 2 3.29.yS -1 - e.A2 t f.A2 f(g.A2 t c.A2).A1 t a.(A~) - 0 ( )
2

Bovenstaande relaties zijn twee kwadratische vergelijkingen in respektie-
velijk A2 en A1, welke de volgende oplossingen hebben:

a a-1 a a-1 2 2a 2a-1 ~ l~a 3.30.A2:LG(A~)-((-c.A~-d.A~ f((c.A~}d.A~ ) -4ae.(Ai -A.AZ )) )~2e) ( )

A~:-H(A2)-((-c.A2-g.A2-1}((c.A2fg.A2-1)2-4ea.(AZa-A.A2a-1))~)I2a)~,a (3.31.)

Deze twee funkties, waarbij de ene attraktie expliciet uitgedrukt is in de
andere attraktie zijn voor de drie verschillende situaties t.a.v. a, a ~ 1,
a- 1, a~~,in het A1-A21vlak weergegeven (zie figuren 3,4 en 5, waarbij
x:-A1 en y:-A2).

Indien het oorspronkelijke probleem in evenwicht is, dat wil zeggen V~ -
V~, j-1,2, dan wordt impliciet voldaan (via K) aan de eis dat A1fA2 - A.
Met andere woorden een snijpunt van de twee vergelijkingen (3.30.) en (3.31.)
ligt altijd op de lijn A2-A-A1.
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Figuur 3. a ~ 1.
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Figuur 4. a. a-1, oplossing bestaat
b. a-1, er is geen oplossing
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Figuur 5. a. a~l, drie oplossingen
b. a~l, éên oplossing



Alvorens de drie verschillende situaties ten aanzien van de attraktiepara-
meter apart te beschouwen, dient opgemerkt te worden dat voor alle waarden

van a~o geldt, dat G(A) - o en H(A) - o.
Deze punten komen avereen met de niet-positieve oplossingen van het stel-

sel en zullen verder niet meer bekeken worden.
a.) Als a~l volgt:

en

lim G (A1) - ~
Al~o ,
lim H (A2) - m
A2~o

1im G~(A1) - o
A1-rA
lim H~(A2) - 0
A2-~A

(3.32.)

(3.33.)

Uit deze gegevens volgt dat beide relaties elkaar moeten snijden, zodat

het bestaan van een oplossing gegarandeerd is
b.) A15 a-1 volgt:

en
lim H (A2) -
A2~A

lim G (A1) - -é (~o)
Alyo
lim H (A2) - -á (~o)
A2~o

lim G~~(AI) - A9a
A 1-~A ~

A.e
d

(3.34.)

(3.35.)

Als -é ~ A én -á ~ A(en daarmee 9a ~-1 ên de ~-1) dan is de situatie
zoals in figuur 4.a. is weergegeven.
Als -é ~ A(zodat á~-1 en -á ~-A moet zijn) óf -á ~ A(zodat ga ~-1 en
-é ~ A moet zijn),dan ligt A2 - G(A1) volledig onder en A1-N (A2) volledig

boven de lijn A2-A-A1, óf omgekeerd. Figuur 4.b. geeft deze laatste situ-

atie weer. In geen van beide gevallen bestaat dan een oplossing.



c.) Als a~l volgt:

lim G (A1) - o
Al~ro

lim H (A2) - o
A2~o

en
lim G (A1) - - ~
A 1-~A
lim H (A2) - - ~
A 2-~A

(3.36.)

(3.37.)

Hieruit blijkt dat er altijd minstens één oplossing is en dat er zoals uit
figuur 5.a, valt af te lezen hooguit drie oplossingen zijn. Indien a11e fak-
toren, zoals Oi en Dij, constant gehouden worden en alleen de a-parameter
toeneemt, verschuiven de oplossingen P1, en P2 richting Po. Afhankelijk van
onder andere de Oi- en Dij-waarden verschuift Po zelf in de richting van of
PI of P2, totdat Po met een van beide samenvalt, (stel a-ao).
Bij een verdere toename van a verdwijnt deze oplossing. In figuur 5.b. is
de situatie weergegeven waarbij, nadat P1 en Po samengevallen zijn, deze
oplossing verdwenen is (met andere woorden a~ao).

Het bestaan van meer oplossingen geeft aanleiding de stabiliteit van de op-
lossingen na te gaan. In de figuren 3, 4 en 5 is het punt Po steeds een sta-
biele oplossing. De punien P1 en P2 (als a~l) zijn instabiel. Als a-ao1 en
er derhalve slechts twee oplossingen zijn dan zijn beide instabiel. Deze
stabiliteit zal worden toegelicht in het geval l~a~ao (zie figuur 3.a.):
In het algemeen kan het volgende gezegd worden: Indien de vraag groter is

dan het aanbod in een bepaalde zone, zal de attraktie van die zone moeten

dalen, opdat er evenwicht optreedt.(Analoog als vraag kleiner is dan aanbod).

Hiervan gebruik maken wordt gesteld:

-1~0~
V2(AI)

(3.30.}

gesubstitueerd in (3.29.), zodat V~ (A1) ~ VZ (AI). Bovenstaande rede-
nering volgend moet A2 dalen, met andere woorden het systeem tendeert
vanaf PI naar Po en vanaf P2 naar het punt (A,o).



2. Als H(A2) ~ A-A2, (interval vi en viii), dan komt dit overeen met
D

VS A2 -l~o ((3.31.) gesubstitueerd in (3.28.)), zodat V~ (A2) ~ Vi (A2)
V1 (A2)

Nu volgt dat A1 moet stijgen, met andere woorden ook nu tendeert het sy-
steem naar Po en (A,o).
Op deze wijze kan voor ieder interval (i-viii) en voor zowel G(A1) als
H(A2) nagegaan worden naar welk punt het systeem tendeert.
Ook als a~ 1 en er zijn drie oplossingen blijkt een unieke stabiele posi-
tieve oplossing te bestaan (i.c. Po).



4. Een toepassing.

De in de voorafgaande hoofdstukken opgebouwde theorie rond de konfrontatie
van vraag en aanbod binnen de woon-winkelrelatie, is toegepast op de regio
Eindhoven. Hiertoe is voor Eindhoven een indeling gemaakt op wijk- c.q.
stadsdeelnivo van 29 zones, welke elk fungeren als woon- én winkelgebieden.
Met behulp van de benodigde gegevens, welke onder andere via enquêtes ver-
kregen zijn, heeft een kalibratie plaats gevonden van de parameters van
het graviteitsmodel (met andere woorden de vraagzijde). Er is hierbij on-
derscheid gemaakt tussen twee attraktievariabelen: enerzijds is de vloer-
oppervlakte van de totale winkelfaciliteiten per zone bekeken, anderszijds
is een verzorgingsfaktor per zone gekozen, waarin naast de vloeroppervlak-
te onder andere ook het assortiment, de bereikbaarheid en andere kenmerken-
de attributen van de winkelcentra zijn opgenomen. De kalibratie leidde tot
de volgende attraktie- en afstandfunkties:
attraktie is vloeroppervlakte:

f (Aj) - A0.8116

9 (d..) - e-0.00144dij , d..-2.827
~~ iJ

attraktie is verzorgingsfaktor:

f (A~) - A~2.669

g (d..) - e-0.01616.dij .d -2.656
i~ ~J

(4.2.)

(4.3.)

(4.4.)

Voor de aanbodzijde is de s-parameter gelijk aan 1 gekozen (zie vergelij-
king (3.2.)). Aangezien de keuze van A(- ~ Aj) in dit geval geen invloed
heeft op de verhouding van de Aj's in de o~lossing, is de waarde van A
steeds gelijk genomen aan de waargenomen waarde. De twee hieruit resulte-
rende problemen zijn met de iteratie-procedure van Harris en Wilson opge-
lost. De uitkomsten zijn weergegeven in de tabellen 1 en 2. In beide ge-
vallen zijn voor de startwaarden van Aj (i.e. A~) de waarnemingen
genomen.



TABEI- 1. Attraktie is vloeroppervlak

zone j Ajo Aje VjS-VjD

1 1058 17 3
2 770 3552 567
3 5106 10123 1615
4 100 13817 2205
5 2119 16880 2694
6 2661 17057 2722
7 10213 18406 2937
8 2547 12743 2033
9 4312 6767 1080

10 1657 743 119
11 2032 2619 418
12 18724 26242 4188
13 4464 21761 3472
14 1898 6373 1017
15 10494 7622 1216
16 13910 11448 1827
17 175321 8766 1399
18 26773 3170 506
19 160 63373 10113
20 15973 14179 2263
21 14934 28769 4591
22 2400 17379 2773
23 9409 28271 4511
24 11839 60653 9678
25 13125 19714 3146
26 25898 60 10
27 26579 22 3
28 9525 4918 785
29 26240 14798 2361

TOT. 440241 440241 70250

A~o : startwaarde

A~e : evenwichtsoplossing

E . 7052

A1 : 440241; vloeroppervalkte

TABEL 2. Attraktie is verzorgingsfaktor

zone j A~o Aje V~ -Vj

16 ~ ~
23 ~ ~ -
40 57 3421
10 ~ ~
25 ~ ~
30 90 5411
45 ~ ~
35 ~ ~
40 ~ ~
20 ~ ~
20 ~ ~
55 275 16533
25 ~ ~
25 ~ ~
40 ~ ~
50 ~ ~
100 ~ ~
60 175 10515
10 ~ ~
50 ~ ~
50 ~ ~
30 ~ ~
47 239 14376
50 254 15252
50 ~ ~
60 ~ ~
62 ~ ~
45 33 2012
55 45 2729

TOT. 1168 1168 70250

A2 . 1168; attraktievlakte



TABEL 3. Attraktie is verzorgingsfaktor.

zone j Ajo Aje VJS-VJD

1 0.1 ~ ~
2 0.1 ~ ~
3 0.1 ~ ~
4 0.1 77 4655
5 0.1 ~ ~
6 0.1 105 6308
7 0.1 ~ ~
8 0.1 ~ ~
9 0.1 ~ ~

10 0.1 ~ ~
11 0.1 ~ ~
12 0.1 ~ ~
13 0.1 255 15353
14 0.1 ~ ~
15 0.1 ~ ~
16 0.1 ~ ~
17 0.1 ~ ~
18 0.1 ~ ~
19 0.1 193 11593
20 0.1 ~ ~
21 0.1 ~ ~
22 0.1 ~ ~
23 0.1 215 12905
24 0.1 244 14692
25 0.1 ~ ~
26 0.1 ~ ~
27 0.1 ~ ~
28 0.1 34 2015
29 0.1 45 2729

TOT. 2.9 1168 70250
(~ -K.~ )

Als de attraktievariabele Aj de vloeroppervlakte is, zodat de parameter a
kleiner dan éën is (zie (4.1.)), blijkt een positieve oplossing te bestaan.
Dit alternatief is ook bekeken met andere startwaarden, hetgeen hetzelfde
eindresultaat tot gevolg had. Hierdoor wordt de eerder gemaakte opmerking,
dat de startwaarden geen invloed hebben op de oplossing bevestigd. Als de
attraktievariabele Aj de verzorgingsfaktor is, zodat de parameter a groter
is dan éën (zie (4.3.)), blijkt dat a ook groter is dan ao (vergelijk het
twee-dimensionale geval). Immers, zoals tabel 2 laat zien, is er geen posi-
tieve oplossing. De waarde ~ is de faktor uit de eis dat Aj~~, welke aan de
iteratieprocedure is meegegeven (~ is de bijbehorende waarde van V~, wel-
ke.,aangezien Aj niet precies nulis, een klein positief getal voorstelt. Dit



getal kan daardoor ook nog niet exact gelijk zijn aan V~; V~ - V~ treedt in
dit geval op als Aj-o en dus V~ - V~ - o~.In feite tenderen deze attrakties
naar de waarde nul. Deze situatie is vergelijkbaar met figuur 5.6.
Over de gevolgen van deze resultaten kan het volgende opgemerkt worden.
1. Indien een positieve oplossing bestaat wordt deze niet beïnvloed door

variaties in de startwaarden. Dit impliceert, áat met dit model de gevol-
gen van verschillende beleidsalternatieven niet kunnen worden geanaly-
seerd. Ieder beleid leidt immers tot eenzelfde evenwicht. Voorwaarde
hierbij is wel dat alle startwaarden positief moeten zijn. Als A~ gelijk
aan nul gekozen worden, zal ook de evenwichtsoplossing A~ gelijk aan nul
zijn. Hierdoor wordt in feite zone j geëlimineerd. Dit is reker niet
reëel, aangezien Eindhoven op wijknivo ingedeeld is en daardoor iedere
zone een zekere mate van winkelfaciliteiten zal h~bben. Mocht deson-
danks het effekt worden nagegaan van een beleid, dat slechts m van de
29 zones winkelfaciliteiten toebedeelt, dan zal dit hooguit vergeleken
kunnen worden met een ander beleid waarin (gedeeltelijk~ andere zones
winkelfaciliteit krijgen. Deze vergelijking kan dan bijvoorbeeld geba-
seerd zijn op het 'equity'-beginsel.

2. Indien er geen positieve oplossing bestaat kan genoegen worden genomen
met de verkregen niet positieve oplossing. (Deze is immers stabiel~. Er
zullen dan echter problemen optreden bij de interpretatie van deze op-
lossing ten aanzien van de zones zonder winkelfaciliteiten. Daarnaast
kan nu wèl door het meegeven van andere startwaarden een andere niet-
positieve oplossing verkregen worden (zie tabel 3).

Er kan gesteld worden dat het evenwicht direkt verbonden is met de waarden
van Oi en dij en de op basis daarvan gekalibreerde parameters aYs en B2.
Gezien de resultaten bestaat het sterke vermoeden, dat dit verband ééndui-
dig is. Dat wil zeggen dat een ander positief evenwicht slechts verkregen
kan worden door verandering in Oi of dij of de parameters a,Blen B2.
Dit is niet het geval indien er geen positieve oplossing bestaat; dan
kunnen ook de startwaarden de oplossing beinvloeden.



5. Konklusies.
Indien in het woon-winkel model een konfrontatie van vraag en aanbod plaats-
vindt volgens vergelijking (3.1.) t~m (3.4.) en voor de ~-parameter de waar-
de één gekozen wordt, kan het volgende gesteld worden:
- Voor iedere waarde van a~ o heeft de waarde van A en derhalve de waarde `

van K noch invloed op het al of niet bestaan van een al of niet positieve
evenwichtsoplossing, noch op de verhouding van de evenwichtswaarden van de
attrakties onderling.

- De vrijheid van keuze voor de E-parameter in een iteratieproces (welke
bij Harris en Wilson ontbreekt: e:-1~K) heeft slechts tot gevolg dat óf
de waarden van de attrakties tijdens het proces negatief kunnen worden.
Aangezien aan de iteratieprocedure in het algemeen noodzakelijkerwijs de
eis Aj~ ~~ o meegegeven moet worden, schuilt bij deze processen het ri-
siko dat niet achterhaald wordt, dat Aj negatief is geweest. Met andere
woorden de mogelijkheid bestaat, dat niet onderkend wordt, dat de zo
gevonden oplossing niet de juiste is.

- Het woon-winkelmodel in deze vorm geformuleerd leent zich slechts in
zeer beperkte mate voor het analyseren van de gevolgen van bepaalde be-
leidsalternatieven ten a3nzi?n van winkel-faciliteiten. Bij dit type
winkelmodel kunnen wel de konsekwenties van verschillende spreidings-
patronen van de bevolking en bereikbaarheid worden geanalyseerd, maar
dus niet verschillende alternatieve distributieve strukturen. Er zal
dan ook nader aandacht dienen te worden besteed aan dit (en eventueel
een ander) model waarin wèl de mogelijkheid bestaat de implicaties
van deze beleidsalternatieven na te gaan.
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De grootschalige nlannen van enkele grootwinkelbedrijven
om zelfbedieningswarenhuizen - in het begin perifeer -
te realiseren is in wezen de werkelijke aanzet geworden voor het
distributie-olanologisch onderzoek, zoals wij dat vandaag kennen.
Beleidsvoerend PTederland was namelijk nogal bezorgd over de
effecten van dergelijke zelfbedieningswarenhuizen op de bestaande
en eventueel nieuw te bouwen winkelcentra en daarmede on de
voorzieningenstructuur in het algermeen.

De in oktober 1973 ingestelde werkgroep "Rom~model
Distributie-nlanologisch onderzoek" komt de verdienste toe, dat in
een tijdsbestek van een j aar een vijftal onderwer~en grondig zijn
bestudeerd. Deze onderwer~en zijn geweest: het detailhandels-
annaraat, de consumenten, het functioneren van de regionale
ruimtelijke structuur, de onenbare financiën en het milieu en
landschan. De kracht van het romnmodel ligt i-. de nadruk welke ~
de systematisering en vooral de uniformering van het te verzamelen
materiaal hebben gekregen.

Ook de manier waarop bij alternatieve situaties de toonbank-
bestedinqen vooruit kunnen worden berekend, kreeg in het rompmodel
een nlaats. Het graviteitsmodel wordt als bruikbare methodiek voor
het vooruitberekenen van de toekomstige verdeling van de toon-
bankbestedingen in de diverse centra aangewezen. In een aparte
bijlage van het romnmodel is deze zogenaamde graviteitsconcentie
verder uitgewerkt ~Reilly naste in de jaren twintig als eerste deze
concentie toe voor het benalen van de verdeling van de koopkracht-
stromen over een aantal winkelcentra in relatie tot de door de
consumenten af te leggen a`stand. Het door hem ongestelde winkel-
model 1) is te beschouwen als een sociaal-economiscY~ analogie van
Newtons wet van de zwaartekracht. In de loon van de tijd hebben -
bij wijze van uitwerkin~ van dit modelconcent in het distributie-
nlanologisch vlak - velerlei verklarende variabelen een nlaats in
dit tyne winkelmodel ~ekregen. Daarbij kan men denken aan factoren

1) 4J.J.Reill.y, `dethods for tr.e Studv of Retail Relationshirs, Bureau
o~ ~susiness Research Studies in "4arketing, No.~, 1929 (Austin,
~Ataq



als attractieve eigenschanpen van winkelcentra, de omvang van deze
centra, de aard van de aan té konen artikelen en persoonlijke ken-

~rken van consumenten ( zoals sociale status, inkomen, leeftijd, enz.).
Terecht wordt in het rompmodel gesteld dat~het moeilijk zal zijn
"een reële schattinq te maken van de attraklt`ie die van een nerifere
vestiging uitgaat. Dit zal des te meer het geval zijn als er sprake
is van een zgn. family-center of van een tot nu toe in Nederland
ongebruikelijke vorm van specialisatie of parallellisatie (bijv.
woonwarenhuis of doe-het-zelf-centrum). Of de attraktiewaarde van
bijv. een vrijstaand zelfbedieningswarenhuis, een woonwarenhuis of
een combinatie van beide t.o.v. traditionele winkelconcentraties
groter is, is nog moeilijk aan te geven, hoewel uit buitenlandse
onderzoekingen wel enige indicaties zijn te destilleren".

De indicaties uit het buitenland bleken overigens niet zo
bruikbaar, mede door de andere voorzienir.genstructuur aldaar. De
beleidsvraaq bleef derhalve welke veranderingen in koopkrachtstromen
en omzet ontwikkelingen vinden plaats wanneer een vrijstaand zelf-
bedieningswarenhuis, bijvoorbeeld in Muiden, wordt gerealiseerd?~

ni "..AXIS-STUDIE, EEP1 TUSSENSTAND

Van het Ministerie van Economische Zaken en Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening kreeg het NEI de opdracht het binnen het NEI
ontwikkelde winkelmodel ~) te operationaliseren en te toetsen.

De studie inzake de effecten van de Maxis-vestiging te Muiden
is in twee fasen uitgevoerd.

De eerste fase omvatte het voorbereiden en uitvoeren van een
consumentenenquête voordat de Maxis-vestiging te Muiden in sentember
1971~ werd geonend, het inventariseren van het winkelareaal en het
tyneren van de verkeersinfrastructuur in het relevante gebied. Na
het verzamelen van deze gegevens is met behuln van het NEI-winkel-
model eerst de verdeling van de koonkrachtstromen over de bestaande
winkelcentra geanal„vseerd, waarna de veranderingen in de koopkracht-
stromen in het onderzoekgebied als gevolg van de komst van de ~faxis-
vestiging te r~[uiden zi.jn ~esir~uïeerd.

1) L.H.Klaassen: Een winkelmodel, bijdrage tot het distributie-
rlanologisch onderzoek, ~`JEI, juli 1971:.



De tweede fase van het onderzoek richtte zich inzonderheid-
op het toetsen van de via simulatie verkregen uitkomsten uit de
eerste fase. Daartoe werd met behulp van een tweede consumenten-
enquéte, een jaar later gehouden, nagegaan welke feitelijke verande-
ringen in de koopkrachtstromen in het onderzoekgebied, als gevolg
van de Maxis-vestiging zijn opgetreden, en of deze veranderingen
redelijk goed in de eerder verrichte simulatie waren voorspeld.

De gevolgde werkwijze garandeerde dat het zogenaamde :~Iaxis-
effect achteraf zichtbaar zou worden. Maar dat is voor plannings-
doeleinden natuurlijk onvoldoende. De beleidsvraag luidt en luidde:
Is het Maxis-effect vooraf betrouwbaar te schatten. Het in mei 1976
uitgebrachte NEI-onderzoek ~) hield wat de mogelijkheden tot het
vooruit berekenen van het Maxiseffect nog een slag om cie arm. In
feite kon gesproken worden van een tussenstand. Geconcludeerd werd
namelijk dat de via het model berekende kooporiëntaties een onder-
schatting lieten zien ten gunste van de waargenomen kooporiëntaties.
Hieraan werd gekonpeld (1) de constatering dat Maxis blijkbaar door
een geheel eigen attraktiviteit wordt gekenmerkt, die door de
gehanteerde modelvariabelen niet voldoende wordt benaderd en (2)
daar de berekende kooporiëntaties voor de overige winkelbestemmingen in
het algemeen goed voldoen aan de door ons aangelegde criteria, mag
worden geconcludeerd dat - hoewel men de totale omzet van "~axis nog
niet met het model kan berekenen - de aandelen die de overige winkel-
zones hebben in het verlies dat Maxis deze centra te zamen toebrengt
goed worden beschreven. Dit is een uitermate relevant beleidsgegeven.2)

Overigens wierp de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse reeds de
schaduw vooruit van een antwoord op de klemmende vraag: kan het Maxis-
effect in omvang en verdeling vooraf betrouwbaar worden geschat?
Immers, de gevoeligheidsanalyses leerden dat r!meer informatie over de
bestedingsgewoonten (met name over de frequentie van aankopen en de per
bezoek bestede bedragen) dringend gewenst waren. Maar voordat wij hier-
op dieper ingaan, eerst een tussenstap. Wat is eigenlijk een zelf-
bedieningswarenhuis en op welke doelgroepen richt deze zich?

1) De effecten van de ~Iaxis-Muiden, Oz~erationalisering van een
winkelmodel, NEI, Rotterdam, 1976.

2) Pag. 137.



TYPERIN('. ZELFBEDIENINGSWARENHUIS
~1

Waardoor wordt nu een zelfbedieningswarenhuis getypeerd?
Ten eerste door een groot ruimtebeslag op de begane grond voor
zowel verkoo~, opslag als zeer ruime parkeervoorziening. Ten tweede
door een situering bij voorkeur bij de directe aansluiting op het
stadswegenstelsel. Ten derde door een hoge omloo~snelheid van het
gevoerde assortiment (30.000-~0.000 artikelen) breed, maar niet diep.
Om dit te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van een efficiënte
behandeling van de goederenstroom, die ook tijdens de o~eningsuren kan
functioneren, en van een op zelfbediening berustend verkoo~systeem
gekoppeld aan een op een centrale computer aangesloten kassasysteem.
Ten vierde door een ~rijsregulerend effect op het overig detail-
handelsgebeuren in een gebied als gevolg van het over de gehele
linie voeren van een relatief laag prijsniveau; een niet te verwaar-
lozen trekfactor op grote groepen consumenten.

DOELGROEPEN

Zonder een bepaalde consumentengroep geheel uit te sluiten
kan rustig geconstateerd worden dat het zelfbedieningswarenhuis zich
speciaal richt op (auto)mobiele gezinnen met twee á drie kinderen
uit de middeninkomensgroepen, welke gevoelig zijn voor een relatief
laag prijsniveau over het gehele gezinspakket en voor het gemak in
één rit onder één dak zowel dagelijkse als niet-dagelijkse goederen
aan te schaffen. Een groep die voorts voor het afleggen van een
koopbezoek bereid is afstanden van 15 tot circa 30 autominuten te
c,verbruggen.

ANALYSE INSTRUMENTARIUM VROEC,ER EN NU

Zoeven hebben wij op basis van de uitkomsten van het Maxis-
onderzoek geconcludeerd dat een zelfbedieningswarenhuis een specifieke
winkelformule is, waarvan verschijningsvorm, assortiment en prijs-
stelling duidelijk aiwijkt van de traditionele winkels in winkelcèntra.
-Tanneer men nu on basis van het winkelmodel een bevredigende verklaring
~roor het koorgedrag in een onderzoekgebied, vastge legd in parameters



vindt, betekent dit niet dat deze parameters zonder meer voor het
voorspellen van de effecten van een zelfbedieningswarenhuis mogen
worden ingezet en wel, omdat een zelfbedieningswarenhuis een
traditionele winkelvorm is.

Dit te concluderem is gemakkelijker dan het aandragen van
een betrouwbare oplossing. Elders heeft men de problematiek op-
gelost door via een ZBW-dummy, de attraktiviteit ten opzichte van
het bestaande aanbod te verhogen. Rekentechnisch een genakkelijke
oplossing, die overigens geen rekening houdt met juist het speci-
fieke karakter van ZBW voor de consument. Bovendien gaat op deze
manier de omzet van het ZBW voor het overgrote deel ten koste
van de meest nabij gelegen winkelcentra. Daar dit niet met de
praktijk overeenstemt, vormt de ZBW-dummy een zeer gebrekkige
aanpak.

Welke weg is in dezen door het NEI bewandeld? Daar de
benadering van een ZBW via de aanbodkant (bijv. door een
specifieke ZBW-variabele) problematisch bleek, is getracht de
oglossing te vinden aan de vraagkant, bij de consument zelf, die
uiteindelijk beslist of hij voor zijn aankopen wel of niet naar
het ZBW zal gaan.

De reeds hiervoor gememoreerde koopgedragingen van de con-
sument zijn de basis geworden voor het be~alen van de ontvankelijk-
heid van consumenten voor een mogelijke vestiging van een zelf-
bedieningswarenhuis. Een vluchtig lezer zou hieruit kunnen opmaken
dat alle denkbare aspecten van de potentiële ZBW-bezoeker in het
onderzoek zijn betrokken. Het zal duidelijk zijn, dat dit niet het
geval is. Zo moet er direct op worden gewezen dat een zekere groep
mensen negatieve gevoelens heeft over een zelfbedieningswarenhuis,
hetgeen ertoe leidt dat deze mensen, ongeacht of zij ver of dichtbij
een zelfbedieningswarenhuis wonen, nooit een dergelijke vestiging
zullen bezoeken. Met andere woorden, de acceptatie van een zelf-
bedieningswarenhuis levert voor deze groep problemen op. Dit socio-
ps,yc?~ologisch asnect is in de onderhavige aanpak niet verder uitge-
werkt wegens gebrek aan gegevens.



Onderscheidingen tussen ondervraagde nersonen die wél kwanti-
tatief te analyseren zijn en die aansluiten bij de hiervoor om-
schreven doelgroepen, vormen de onderbouwin~ van de ontvankelijkheid
voor een zelfbedieningswarenhuis. In dit verband kan worden gewezen
op de volgende aspecten:
- onderscheiding auto~niet-autobestedingen;
- a~arte analyse van de grotere bestedingen welke gepaard gaat met

een lagere frequentie en een ruimtelijk meer gespreid koopgedrag;
- gecombineerde aankoop van dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen

(lagere afstandsweerstand);
- bundeling van aankopen (onder invloed van een zelfbedienings-

warenhuis zal de consument zijn koopgedrag wijzigen en aankopen
gaan bundelen).

Hoe zijn deze vier aspecten gekwantificeerd? En heeft dit
geleid tot een redelijke schatting van de omzet van een ZBW? Deze
twee vragen willen wij aan de hand van het in het Oostelijk Mijn-
gebied uitgevoerde distributie-planologisch onderzoek beantwoorden.
In deze pa~er beperken wij ons tot de hoofdzaken. Zij, die - en
detail - het onderzoekverslag willen volgen, worden verwezen naar
het NEI-ranport: Distributie-planologisch onderzoek Oostelijk Mijn-
gebied, winkelen nu en in de toekomst ~). ~

VOORUITBEREKETIING VAN HET ZBW-EFFECT

Wanneer wij met behulp van het NEI-winkelmodel willen komen
tot een schatting van de omzet van een ZBW, dan moet, overeen-
komstig de aard en werking van het model, het ZBW opgenomen worden
in de verzameling van mogelijke aankoo~plaatsen waaruit iedere
consument voor het verrichten van zijn aankopen kan kiezen.

1) In opdracht van het Stadsgewest Oostelijk Mijngebied uitgevoerd en
gerapporteerd in mei i979.



Dit betekent dat voor het ZBW de waarden van de door het
model gebruikte verklarende variabelen moeten worden bepaald zodat
op grond daarvan de kans kan worden uitgerekend, dat een wille-
keurige consument het ZBW bezoekt.

Voordat met het vaststellen van de waarden der verklarende
variabelen voor een zelfbedieningswarenhuis op een bepaalde locatie
kan worden begonnen, moeten we ons terdege rekenschap geven van het
specifieke karakter van zelfbedieningswarenhuizen en dus van de
bijzondere invloed die een zelfbedieningswarenhuis op de consument
kan uitoefenen. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat een
zelfbedieningswarenhuis voornamelijk op autobezitters zijn aantrek-
kingskracht doet gelden. In de tweede plaats moet worden bedacht dat
de consumenten vanwege de inrichting van een zelfbedieningswarenhuis
voor het doen van kleine aankopen minder geneigd zullen zijn een zelf-
bedieningswarenhuis te bezoeken. In de derde plaats moet vermeld
worden de zogenaamde "extensieve werking" of re~;onale trekkracht die
een zelfbedieningswarenhuis uitoefent, dat wil zeggen dat een zelfbe-
dieningswarenhuis zijn omzet uit een veel groter gebied zal trekken dan
een gewone supermarkt, die slechts een locale trekkracht heeft, zou doen.
Om deze factoren in de vooruitberekening tot uitdrukking te brengen,is de
volgende weg bewandeld. Aangezien voor dagelijkse artikelen in het
zelfbedieningswarenhuis doorgaans grote bedragen worden besteed, is
het van belang te weten hoe de koopgedragingen van de consumenten
zijn, juist voor de grotere bedragen. Om hier inzicht in te ver-
krijgen is een grondige studie gemaakt van de per woonzone en per
winkelzone bestede bedragen, zoals die in de enquête ~) zijn geregis-
treerd. Hierbij bleek, dat het overgrote deel der consumenten voor

1) Consumentenenquête d.n.o. Oostelijk ~ijngebied, 1977.



~edragen van 25 gulden of minder de eigen woonzone niet verlaat,
terwijl als het om uit te geven bedragen van 30 gulden of ineer gaat,
er geen uitdrukkelijke voorkeur meer blijkt te bestaan om deze binnen
de eigen woonzone te besteden, zodat het koopgedrag wat betreft deze
bedragen een behoorlijk grote ruimtelijke spreiding vertoont. Boven-
dien hebben we verondersteld dat als een consument een bedrag van
minder dan 30 gulden wil uitgeven, hij dan minder geneigd zal zijn
naar een zelfbedieningswarenhuis te gaan 1). Uitgaande van deze
gegevens is een 'hoge bedragen'-schatting verricht van de para.meters.
die het koopgedrag in de dagelijkse goederensector beschrijven, en wel
zodanig, dat hierbij alleen die koopbezoeken in beschouwing zijn
genomen, waarbij een bedrag van 30 gulden of ineer werd besteed. Uit
deze schatting bleek, geheel overeenkomstig onze verwachtingen, dat de
invloed van de eigen woonzone zeer verminderd was, daarentegen was
de aantrekkingkracht van een supermarkt sterk vergroot. Het volgende
vergelijkende overzicht van de schattingsresultaten laat dit zien.

Tabel 1. Schattingsresultaten dagelijkse artikelen

f Verklarende variabelen Algemene ::chattin Ho e-bedra en-schattin
I auto- niet-auto- auto- niet-auto-
~ bezitters bezitters bezitters bezitters
1. Reistijd per auto -,24 -,27

(,03) (,03)
2. Afstand bij overig

vervoer -1,01 -,86 -1,09 -,96
(,14) (,10) (,19) (,14)

3. Eigen woonzone
variabele f1,80 t1,63 t1,00 f1,43

(,25) (,27) (,29) (,33)
4. Aanwezigheid van

grote supermarkt t 48 1
)

t1 17 2
a )als trekker (,18) a ~,24)

Rho kwadraat ,51 ,66 ,47 ,68

a1) Voor de niet-autobezitters bleken de grote supermarkten geen speciale
aantrekkelijkheid te hebben, hetgeen tot uiting komt in het niet
significant zijn van deze variabele voor deze groep.

a~ Ook voor de niet-autobezitters was de trekkracht van de supermarkt
weliswaar relatief zeer toegenomen, doch was nog steeds niet
significant.

1) Dit lijkt te meer verantwoord, omdat is gebleken uit de consumenten-
enquête dat geënquêteerde bezoekers van de ~Iiro in Beek (170 waar-
nemingen)circa t 60,- per bezoek aan dagelijkse artikelen besteden.



Het overzicht laat zien dat de effecten van de hoge-bedragen-
schatting voornamelijk optreden bij de autobezitters. Dit onderstreept
nogmaals het belang van de aangebrachte onderscheiding van de consumen-
ten in een groep van autobezitters en een groep van niet-autobezitters
en stelt ons tevens in staat om goed rekening te houden met het feit dat
een zelfbedieningswarenhuis voornamelijk voor autobezitters aantrekke-
lijk is.

Met het derde aan het einde van de vorige paragraaf genoemde
snecifieke ZBW-aspect is in de hoge-bedragen-schatting nog niet expli-
ciet rekening gehouden. Daarom zal nu aandacht worden gegeven aan
de extensieve werking van een zelfbedieningswarenhuis. Daartoe moet
het volgende worden overwogen: wanneer een consument zich voorneemt om
een bezoek te brengen aan een zelfbedieningswarenhuis om dagelijkse
artikelen te gaan kopen, is hij vrijwel zeker van plan een hoog bedrag
uit te geven. Bovendien zal hij uiteraard zo'n bezoek niet dagelijks
en ook niet wekelijks afleggen. Dit nu, de lag~ frequentie'en het hoge
ner bezoek bestede bedrag, zal tot gevolg hebben dat de afstandsgevoelig-
heid in de richting van het zelfbedieningswarenhuis zal afnemen, met
andere woorden: een consument die op een grote afstand van het zelf-
bedieningswarenhuis woonachtig is, zal tot het overbruggen van deze
grote afstand naar het zelfbedieningswarenhuis veel meer geneigd zijn
dan tot het overbruggen van dezelfde afstand naar een andere winkel-
vestiging. Nog anders gezegd: de consument zal zijn laagfrequente
bulkaankopen in het zelfbedieningswarenhuis beschouwen als waren het
aankopen in de sector der semi-duurzame artikelen. Daarom is de meest
realistische wijze om de extensieve werking van een zelfbedieningswaren-
huis in het model tot uitdrukking te brengen, het invoeren, voor aan-
kopen in het zelfbedieningswarenhuis, van de afstandsweerstand voor
semi-duurzame artikelen ~). In direct verband hiermee staat dat in de
consumentenenquête is gebleken, dat bezoeken aan het zelfbedienings-
warenhuis voor ruim 40 ó altijd gecombineerde aankopen zijn van semi-
duurzame en dagelijkse artikelen.

1) Recentelijk is komen vast te staan dat de afstandsweerstand voor
semi-duurzame artikelen nog wat te hoog is voor het bezoeken van
oen zelfbedieningswarenhuis.



Drie van de vier in de vorige paragraaf vermelde aspecten
zijn via een aparte schattingsprocedure in het model opgenomen.
De volgende stap moet dan worden, het omrekenen naar geldbedragen.
Dit bespreken wij in de volgende paragraaf. Daarbij zal ook aandacht
worden besteed aan het vierde aspect: het bundelen van aankooen.

DE OMREKENING NAAR GELDBEDRAGEN

Wanneer op basis van de hoge-bedragen-schatting de bezoek-
percentages zijn bepaald, dan is nog niet meteen duidelijk hoe nu
de omrekening naar geldbedragen kan plaatsvinden.

Om uitgaande van de oriëntatie in bezoekspercentages te komen
tot omzetschattingen, in de dagelijkse artikelensector, moeten per
woonzone de oriëntatiepercentages gerelateerd worden aan de per woonzone
(voor autobezitters en niet-autobezitters) beschikbare koopkracht voor
dagelijkse goederen. Dit kan echter niet zonder meer worden gedaan.
We hebben immers de parameters gebruikt die overeenkomstig de manier
waarop ze zijn geschat, de oriëntatie beschrijven van die koopbezoeken
waarbij f 30,- of ineer wordt uitgegeven. Weliswaar blijkt uit de
bestudering van de bestede bedragen in de enquête dat het grootste deel
van de aanwezige koopkracht, namelijk 60 á 70 ~) op deze manier aan de
diverse winkelcentra (inclusief het zelfbedieningswarenhuis) is toege-
deeld, maar over de rest van het beschikbare budget, dat in bezoeken
van minder dan f 30,- wordt uitgegeven, hebben we dan nog geen uit-
spraak gedaan. Voor dit resterende budget veronderstellen we nu dat
onder invloed van de aanwezigheid van een zelfbedieningswarenhuis en
van de koopbezoeken die een consument daar brengt, hij zijn koopgedrag
enigszins zal gaan wijzigen. En wel in deze zin: veel kleine artikelen
die vóór de aanwezigheid van het zelfbedieningswarenhuis in afzonder-
lijke koopbezoeken werden gekocht, zullen nu, tegelijk met de andere
boodschappen, in het zelfbedieningswarenhuis worden gedaan. Men zou
kunnen zeggen: onder invloed van het zelfbedieningswarenhuis gaat de
consument zijn kleinere aankopen "bundelen" tot aankopen van meer dan
f 30,-, welke vervolgens in het zel~bedieningswarenhuis worden gedaan.
De vraag is, welk percentage van het resterend budget wordt nu
''gebundeld"? Verondersteld is, dat dit percentage gelijk is aan het .



berekende percentage van het budget dat besteed wordt via aankopen

van f 30,- en meer in het zelfbedieningswarenhuis. Als dus van het
budget voor grote aankopen 5 ó naar het zelfbedieningswarenhuis gaat,
is aangenomen dat hetzelfde percentage van het budget voor kleiae
aankopen eveneens in het zelfbedieningswarenhuis wordt besteed.

Op de beschreven wijze wordt nog niet de totale omzet van
het zelfbedieningswarenhuis verkregen, maar, de omzet die wordt
gerealiseerd ten koste van de winkelcentra in het onderzoekgebied,
zodat hierdoor de omzetverliezen in die centra berekend kunnen worden.
Terwille van de compleetheid en om een vergelijking te kunnen maken
tussen de door ons berekende omzetten en de door het grootwinkel-
bedrijf verwachte omzetten, zullen we ook een indicatie geven van
de omzetten die in de verschillende varianten vanuit de randzones
zullen worden behaald. Dat dit niet met dezelfde "hardheid" als
binnen het studiegebied kan gebeuren, zal duidelijk zijn. Doordat
de aandacht geconcentreerd is op het onderzoekg~bied ~), is uiteraard
minder aandacht besteed aan de gegevensverzameling in de randzones.
Zo is er minder dicht geënquêteerd en is het winkelbestand aldaar niet
in onze inventarisatie opgenomen. Voor de modeltoepassing heeft dit
als consequenties dat er geen betrouwbare schatting gemaakt kan worden
van het percentage autobezitters. Bovendien kan voor de consumenten
in de randzones niet de volledige alternatievenset worden opgesteld
door het ontbreken van gegevens over voorzieningen in de eigen zone
en het ontbreken van gegevens over winkelvoorzieningen in de randzone
en de afstanden daar naar toe. Van de koopbezoeken echter die vanuit
de randzones naar het onderzoekgebied gebracht worden is met het model
zeer wel de verdeling over de verschillende centra te berekenen, zodat
ook van deze kooporiëntaties de verschuivingen berekend kunnen worden
na de komst van een zelfbedieningswarenhuis.

Na deze uiteenzetting kunnen we de uiteindelijke geldstroom
per woonzone op het zelfbedieningswarenhuis berekenen. Dit wordt
gedaan door autobezitters en niet-autobezitters afzonderlijk het voor

1) Stadsgewest Oostelijk `"i,jngebied.



elke groep berekende oriëntatiepercentage te vermenigvuldigen

met het reeds eerder bepaalde budget voor beide groepen, en deze
twee bedragen vervolgens te sommeren. De sommatie van deze bedra-

gen over alle woonzones, levert nu de berekende omzet van een zelf-
bedieningswarenhuis vanuit het onderzoekgebied. Voegt men hierbij
de indicatief verkregen omzet vanuit de randzone dan levert dit de

totaal geschatte omzet van het zelfbedieningswarenhuis in een bepaalde
variant op.

GESCHATTE OMZET VAN ZELFBEDIENINGSWARENHUIZEN PER VARIANT

De hierna te presenteren ZBW-omzetten per variant zijn ont-

leend aan het distributie-planologisch onderzoek Oostelijk Mijngebied.

Aldaar zijn drie grootte varianten doorgerekend en wel voor
drie verschillende locaties in Heerlen. Hoewel uit een recent gereed-

gekomen DPO Rijnmond-Zuidwest, is gebleken dat de locatie en de

ontsluiting van de locatie voor een functioneren van een zelfbedie-
ningswarenhuis bepaald niet indifferent is, beperken wij ons in het
navolgende tot dech~ie grootte varianten van een ZBW e~i laten de locaties

verder buiten beschouwing.
Voorts gaan wij niet in op de daling van de omzetten in de

winkelcentra in het Oostelijk Mijngebied. De geïnteresseerde lezer

zij verwezen naar tabel 6.11 van het distributie-planologisch onderzoek

Oostelijk Mijngebied ~).

De in tabel 2. weergegeven omzetten van een zelfbedienings-

warenhuis bij drie gro otte varianten zijn berekend met het NEI winkel-

model. In de daarop volgende tabel zijn de omzetten opgenomen zoals
deze geraamd zijn door de Raad over het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf
(FGB). Deze omzetten zijn aan het eind van het onderzoek ter beschik-

king gesteld van het Stadsgewest Oostelijk Mijngebied.

1) Pag. 11~1 en 11~2 van het betreffende rapport.



Tabe1 2. Door middel van het NEI-model berekende omzetten van een
ZBW in miljoenen gulden, inclusief de omzetten vanuit de
zgn. randzone (1978)

Variant I Variant II Variant III
11.500 m2 bvo 8.5C~0 m2 bvo 1 . 000 m2 bvo

dagelijkse niet- dagelijkse niet- dagelijkse niet-
artikelen dagelijkse artikelen dagelijkse artikelen dagelijkse

artikelen artikelen artikelen

26 38 23 27 3~ 49

To}aal i 6~ 50 83

Tabel 3. Geraamde omzetten van een ZBW volgens opgave voor het Filiaal-
en Grootwinkelbedrijf, in miljoenen guldens (1978~

Variant I
11.500 m2 bvo

dagelijkse
artikelen

niet-
dagelijkse
artikelen

29
I

Totaal-~

37

66

Variant II
8.500 m2 bvo

dagelijkse
artikelen

niet-
dagelijk~e
artike~len

28 28

56

Variant III
15.000 m2 bvo

dagelijkse niet-
artikelen dagelijkse

artikelen

30 ~5

75

Vergelijken wij deze tabellen met elkaar dan kan geconstateerd
worden dat:
1, de berekende c.q, geraamde omzet van een ZBW qua orde van grootte

in lijn met elkaar zijn. Wel valt op dat in Variant II het model een
lagere omzet berekent dan geraamd is door het FGB. In Variant III
daarentegen berekent het model een hogere totaalomzet dan door het
FGB is aangegeven. In Variant I stemmen de berekende modeluitkomsten
goed overeen met de opgave van het FGB,

2, in Variant I en III de onderverdeling over dagelijkse en niet-dagelijkse
artikelen redelijk met elkaar spoort. In Variant II komt de berekende
omzet in de dagelijkse sektor wat lager uit dan in de opgave van het FGB.



SLOTBESCHOUWING

In het romnmodel Distributie Planologisch Onderzoek is inder-
tijd terecht gewezen on de moeilijkheid een reële schatting te malten
van de attractie van ondermeer zelfbedieningswarenhuizen. Over wat
nrecies onder attractie moet worden verstaan kan men van mening ver-
schillen, doch eensgezind is men over het feit, dat de attractie-
waarde van zowel een traditionele als van een nieuw type vestiging
of winkelcentra uiteindelijk tot uitdrukking komt in harde guldens,
de omzet. Het was juist dit asnect dat in de uitgevoerde ~Iaxis-
studie niet tot zijn recht is gekomen. Het werken met op traditio-
nele winkelcentra geschatte narameters leidde tot een drietal
gebreken bij de vooruitberekeningen, te weten: de omzet van het ZBW
werd aanzienlijk onderschat; de verdeling over dagelijkse en niet-
dagelijkse artikelen stemde niet overeen met de praktijk en de
effecten van het ZB~rI werden te dicht bij gelegd.

De meeste onderzoekingen eindigen op dit nunt. De balans wordt
ongemaakt en ~er saldo wordt dan geconstateerd dat de nadelen van het
modelonderzoek groter zijn dan de voordelen.

Door de ordrachtverlening van het stadsgewest Oostelijk Mijn-
gebied ~) heeft het NEI de gelegenheid gekregen de zich bij het
Maxis-onderzoek aftekenende orlossingen inzake de ontvankelijkheid
van de consument voor een zelfbedieningswarenhuis theoretisch beter
te onderbouwen en vervolgens in de nraktijk toe te nassen.
Deze gelukkige omstandigheid heeft ertoe geleid dat de attractie-
waarde van het zelfbedieningswarenhuis, uitgedrukt in omzetguldens,
onder controle is gebracht.

Mede gelet op deze resultaten is het teleurstellend dat de
Raad voor het C.rootwinkelbedrijf in zijn reactie on de "?2ichtlijnen en
Aanbevelingen voor Distributoe-Planologisch Onderzoek 2) de aandacht
van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van
de Staatssecretaris van Economische Zaken vraagt onder meer voor de
nunten, dat " binnen gegeven winkelgebieden ontwikkeling van nieuwe
winkelformules en wi,jziging van assortimentssamenstelling geen onder-
1) Overigens met een aanzienlijke subsidie van de ~?inisteries van Economische

Zaken en Volshuisvesting er. Ruimtelijke Ordening met name ten behoeve van
de verdere modelontwikkeling.

2) Ongesteld door deTaerkgroen Distributie-Planologisch Onderzoek, de
z.g. Commíssie Hazelhoff.



wer~ van d.p.o. zijn" en dat "het onderscheid tussen twee hoofdbranche
groepen, te weten dagelijkse en niet-dagelijkse,zinvol is. Verdere

1)verfi,jning is niet gewenst." -
Oog hebbend voor het feit dat de FGB schrijft over "binnen

gegeven winkelgebieden" moet niettemin geconstateerd worden dat beide
nunten wijzen in de richting van een uitholling van het d.p.o. `ioe
interessant de anal.ysefase ook is, het gaat bij d.p.o. toch vooral om
het vooruitschouwen. Daar horen nieuwe winkelformules heel nadrukke-
lijk bij. Flie enig zicht heeft on de stroom van vestigingsaanvragen
van meubelwarenhuizen, doe-het-zelf centers, bouwmarkten, etc., moet
erkennen dat de vraag naar het effect van dit type vestigingen ook aan
de orde moet komen bij de beleidsvoorbereidingen van ruimtelijke ~lannen.

7ou in het verleden een vergelijkbaar standpunt algemeen zijn
ingenotnen voor de toenmalige nieuwe winkelformule: zelfbedienings-
warenhuis, dan zou thans geen bevredigend inzicht bestaan in omvang en
richting van het zogenaamde "Maxis-effect".

Rotterdam, anril 19~i1

1) Jaarverslag 19?0 van de Raad voor het ~iliaal- en Grootwinkelbedrijf,
~ag. 25.
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DPO als Leitmotiv en Líjdend Motief : Een Researchagenda .
P. Nijkamp.

Distributie-planologisch onderzoek is geen eenling in onze samenleving.
Het is een vorm van impact- of effectenanalyse die op velerlei beleidster-
reinen plaats vindt, zoals milieu-effectrapportage, stedelijke en ruimtelijke
impactanalyse, technology assessment, sociale impactanalyse enz. Bij al deze
vormen van effectenanalyse gaat het om de raming van verwachte gevolgen van
beleidsbeslissingen. Bij dergelijke toekomstverkenningen kunnen beleids-
alternatieven en -scenario's op hun effectiviteit en wenselijkheid beoordeeld
worden. Hierbij kan tevens de vraag betrokken worden hoe doelmatig en hoe
doeltreffend bepaalde beleidsvoornemens zíjn. Als zodaníg is een effecten-
analyse een belangrijk instrument in elke beleidsanalyse. Met name bij
ruimtelijke impactanalyses (waaronder ook het dpo valt) doet zich daarbij de
mogelijkheid voor om níet alleen de facetgevolgen van bepaalde beleidsvoor-
nemens te ramen, maar tevens de ruimtelijk-distributieve en ruimelijk-
allocatieve aspecten van deze voornemens.

In dit opzicht is het van belang dat de RARO cnlangs gewezen heeft op de
noodzaak om in Nederland te komen tot een zgn. OGA (Operationele Gebieds-
aanwijzing)-systeem, waarin de sector-, facet- en financiële gevolgen van
beleidsvoornemens simultaan (d.i. parallel) worden beschouwd in plaats van
de tot dusverre gebruikelijke sequentiële planning. Aldus kan in principe
een integratiekader geboden worden voor ruimtelijke ordening waarin het
regionaal-economisch, stedelíjk, milieu en verkeers- en vervoersbeleid tegelijk
in de beschouwing worden betrokken.

Uiteraard doet zich daarbij het probleem voor dat de ruimtelijke afbakeníng
van het analyseniveau vaak niet strookt met het vigerende beleidsniveau, maar
effectenanalyses als onderdeel van een beleidsanalyse dienen er nu juist voor
om deze spanning te verminderen. Het zal echter duidelijk zijn dat in dit
opzicht een dpo nog in de kinderschoenen staat.

Sinds het begin van de jaren zeventig is de behoefte aan een goed dpo
in een stroomversnelling geraakt. Deze behoefte vloeide vooral voort uit de
dynamíek in de distributiesector zoals de opkomst van de zelfbedieningswinkel
en supermarkt, de daling in het aantal kleine winkels, de invoering van tal-
loze nieuwe producten, de commerciële suburbanisatie, alsmede de verschui-
vingen in debestaaande winkelvoorzieningen in gevestigde centra (zoals de
Kalverstraat in Amsterdam em de Lijnbaan in Rotterdam). Een extra stimulans
voor het distributue-planologísch onderzoek werd nog gegeven door de vraag
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naar het gewenste voorzieningenapparaat in stadsuitbreidings- en stadsver-
nieuwingsgebieden. Tenslotte dient ook de opkomst van detailhandelsvesti-
gingen buiten de bestaande winkelgebieden (de zogenaamde perifere detail-
handelsvestigingen, zoals Maxis in Muiden) genoemd te worden als een be-

langrijk motief voor de behoefte aan meer adequaat distributie-planologisch
onderzoek.

De verplichting dat bij de voorbereiding van een ontwerp voor een struc-

tuurplan en een bestemmingsplan een distributie-planologisch onderzoek dient

plaats te vínden heeft ínmiddels geleid tot een ware stroom van distributie-

planologische onderzoekingen op gemeentelijke en gewestelijke schaal. Uiter-
aard zal het bij deze onderzoeken niet alleen dienen te gaan om de wenselijk-

heid en levensvatbaarheid van nieuwe winkelvoorzieningen, maar zeker ook om

het behoud en de uitbouw van het bestaande winkelapparaat.
Wil de winkelplanning een uitgebalanceerd resultaat opleveren, dan zullen

zowel de belangen van consumenten als van producenten voldoende tot hun recht

moeten komen. Een goede analyse van de vraag- en aanbodzijde (alsmede van de

integratie hiervan) zal veelal een geintregreerd ruimtelijk onderzoek ver-

eisen, waarin ruimtelijke interacties, koopkrachtbindingen, aantrekkelijkheden

van winkels en winkelcentra, en rendementsoverwegingen een rol spelen.

In dit opzicht kan een dpo als een der instrumenten ín een planvormings-

proces een belangrijke integratíeve rol spelen. Wil een dpo deze intentie

kunnen waar maken, dan is het nodig dat zij aandacht schenkt aan de volgende

doelstellingen waarop ze qua vorm en inhoud geënt dient te zijn :

- informatie verschaffend (bijv. gevolgen van de economische recessie

voor de koopkracht).
- toekomstverkennend (bijv. explíciete aandacht voor globale tendenties

i.p.v. voor onbetekenende detailparameters).
- voorwaarden scheppend (bijv. analyse van de infrastructuur die benodigd

is om een winkelcentrum tot een succes te maken).

- probleem signalerend (bijv. opsporen van oorzaken van fricties tussen

vraag en aanbod).
- grenzen stellend (bijv. bescherming van kleine middenstand door tegen-

gaan van grootschalige winkeltendenzen).
- knelpunten oplossend (bijv. harmonisatie van concurrentie die de stabi-

liteit van een winkelcentrum aantast).

- instrumenten aanreikend (bijv. het aangeven van middelen om een pluri-

forme en gevarieerde detailhandel in leven te houden).
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Qua structuur zal een dpo niet alleen de zoeker moeten rici;ten op
afzonderlijke winkelvestigingen, maar ook het totale voorzieningenpakket
in de beschouwing moeten betrekken. Een dergelijke integratieve winkel-
planning vereist o.m. aandacht voor:

- synergetische effecten van afzonderlijke winkels en voor hun bijdrage
aan de broedplaatsfunctie van de stad.

- de belangen van de solitaire vestigíngen en de kleine detailhandel,
die met elkaar een belangrijk stuk werkgelegenheid in stand houden.

- de benodigde complementaire voorzieningen en de totale sociale,
culturele en medische infrastructuur van een agglomeratie.

Ook qua vorm van winkelvoorziening zal een dpo een belangrijke plaats
kunnen vervullen. Het ís een frappant dat in een dpo vrijwel nooit aandacht
is besteed aan de architectuur van winkels en winkelcentra en aan de nood-
zakelijke sfeer. In dit opzicht is een órotere aandacht voor sociaal-psycho-
logische aspecten van winkelgedrag door middel van preferentie- en perceptie-
analyses van groot belang: mentale beeldvorming ís nu eenmaal een belangrijkere
determinant dan zgn. objectieve winkelkenmerken. Daarbij kunnen recente-
lijk ontwikkelde 'zachte' datamethoden (schalíngsanalyse, logit- en probit-
analyse en categorische data-analyse) belangrijke diensten bewijzen. Deze
aanpak opent in elk geval meer perspectieven dan traditionele principes
waarbíj vloerproductiviteit en hiërarchische rangschikking een raming moeten
geven voor attractie van een winkelcentrum.

Ongetwijfeld zullen de jaren tachtig het dpo vQOr grote uitdagingen
stellen. De vraag of er een asymmetrie is in het koopgedrag (bij een neer-
gaande conjunctuur) ís nog nauwelijks behandeld in een dpo, terwijl juist hier
grote verschuivingen verwacht mogen worden. lietzelfde geldt voor de vraag

hoe de koopkrachtoriëntatie aangetast zal worden door duidelijke structuur-

veranderingen (zoals de stijging in olieprijzen en verschuivingen in mobili-

teitspatronen).
De stijgende oriëntatie op het openbaar vervoer zal eveneens duidelijke
sporen achterlaten in het koopgedrag en dus in de detailhandel. In dít opzicht

is er alle reden om in dpo's veel meer te werken met scenario-analyses en met
onzekerheidsmarges.

Een vraag die nog apart beantwoording verdient, ís het bestaan van een
evenwicht c.q. een evenwichtíge structuur. In principe kan men wel een mathe-

matisch evenwicht afleiden, maar het is de vraag of zo'n evenwicht enig
realiteitsgehalte heeft, met name in het licht van demografische en sociale
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ontwikkelingen (bijv. segregatie in sommige stadswijken), de toegenomen

vrije tijd (en de gevolgen van de hogere werkloosheid), de tendens tot

re-urbanisatie en stadsverdichting, de verandering in gezinspatronen, en de

sociale diversificatie (bijv. de structurele invloed van het verschijnsel

gastarbeid). In dit opzicht ís een heroriëntatie van traditionele dpo's

beslist gewenst, zeker nu door de toenemende segregatie, de sociale diversi-

ficatie en de individualisering het trekken van generalíserende conclusies

uit dpo's steeds problematischer wordt. Daarom zal een dpo in de jaren tach-

tig er niet aan kunnen ontkomen om veel meer aandacht te geven aan behaviouris-

tische en sociaal-psychologische aspecten.

Tenslotte, een dpo is een hulpmiddel in de winkelplanning en in de

ruimtelijke ordening. Daarom zal een duidelijke toespitsing op beleids-

vraagstukken onontbeerlijk zijn, zowel bij de probleemstelling, de analyse

als bij de conclusies en aanbevelingen. Het is wel tekenend voor de malaise

in het huidige dpo dat beleidsaanbevelingen soms ontbreken of zo vaag zijn

dat dáárvoor geen tonnen verslindend onderzoek nodig is.
Bovendien moet beseft worden dat winkelplanning (en ruimtelijke ordening

in het algemeen) een proceskarakter heeft. Indien een dpo als een eenmalige

zaak beschouwd wordt, zal ze weing zínvol zijn. De vraag hoe echter over een

langere periode een dpo als een sturend mechanisme kan functioneren in de

winkelplanning is nog nooit beantwoord. Hangende deze vraag, mag men inder-

daad van een dpo geen schokkende resultaten verwachten. In dit opzicht zou

het te overwegen zijn om via monitoring en updatíng systemen het onderzoek

veei meer te enten op de beleidseisen. In dat geval zou ook een ex post eva-

luatie (m.i. een noodzakelijk element in een beleidsanalyse) een duidelijke

functie krijgen.

Het voorgaande toont aan dat het dpo het in de jaren tachtig niet gemak-

kelijk zal krijgen. Bij voortgaande bezuinigingsmaatregelen zal - gezien

het geringe effect van dpo's - het dpo het kind van de rekening worden.

Daarom zal een bezínning op de vorm en inhoud van dpo als beleidsanalytisch

instrument dringend noodzakelijk zijn. De híerboven aangegeven aandachts-

velden kunnen wellicht een zinvol startpunt voor een verdere bezinning vormen.
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