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Inleiding

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 hebben de Staten de motie Binnenstadfonds 
(motie M2016-22) aangenomen, waarin het college werd opgeroepen de regeling 
Binnenstadfonds in het leven te roepen. De aanleiding was de oproep vanuit de gemeenten 
Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen om financiële ondersteuning vanuit de provincie bij de 
noodzakelijke inrichting en het aantrekkelijker maken van hun binnensteden door o.a. 
concentratie van winkels in het kernwinkelgebied, transformatie van winkels naar woningen en 
verbeteren van de openbare ruimte. Verschillende ontwikkelingen, zoals het teruglopen van het 
aantal bezoekers aan de binnenstad, het faillissement van enkele grote winkelketens en de 
toename van internetwinkelen waren hier debet aan. Met de cofinancieringsregeling 
Binnenstadfonds als onderdeel van de Retailagenda (Statenstuk 2017-777) is beoogd de zeven 
binnensteden (de eerdergenoemde gemeenten plus Roden, Beilen en Coevorden) “robuuster, 
toekomstbestendiger, compacter” te maken en te zorgen dat structurele leegstand werd 
teruggedrongen. Het achterliggend doel was het verbeteren van de leefbaarheid en waardering 
van de binnensteden door inwoners en bezoekers.  

Aanleiding 
Vanuit Provinciale Staten hebben enkele fracties aangegeven dat zij meer evaluaties van het 
gevoerde beleid wensen. Voor hen is het belangrijk dat hierbij ook de maatschappelijke effecten 
van dat beleid voor de Drentse samenleving in beeld worden gebracht. Een van de 
onderzoeksmethoden hiervoor is de Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een kosten-
batenanalyse of maatschappelijke effectenanalyse is een methode om inzicht te krijgen in de 
positieve en negatieve effecten van een project of beleidsmaatregel op de welvaart van 
Drenthe. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten, maar ook om 
maatschappelijke effecten zoals effecten van een project of maatregel op leefbaarheid, 
geluidsoverlast of de omgeving.  

Meerwaarde van maatschappelijke effectenanalyses 
Een maatschappelijke effectenanalyse kan zowel voor, tijdens of na een project of 
beleidsmaatregel worden uitgevoerd. Vaak wordt het voorafgaand (ex-ante) aan een project of 
beleidsmaatregel opgesteld. Het doel is om voorafgaand de kosten en baten van verschillende 
beleidsmaatregelen of projectvarianten te vergelijken. Het is een nuttig instrument om te 
duiden welke maatregel het meest kosteneffectief is en/of welke maatregel de hoogste 
maatschappelijke meerwaarde oplevert. Op basis hiervan kan de provincie inschatten welke 
doelgroepen zij financieel zou willen ondersteunen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is een 
goed beeld te krijgen van de causaliteit tussen een beleidsmaatregel en de verwachte effecten. 

Invulling maatschappelijke effectenanalyse 
Het verzoek vanuit de Staten om het uitvoeren van een MKBA heeft geresulteerd dat in het 
onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2022 de volgende passage is opgenomen: “Ook zal 
een explorerende kosten-baten analyse over een nader te bepalen onderwerp worden 
uitgevoerd. De nadere opzet en invulling van deze kosten-baten analyse vindt in overleg met de 
commissie van onderzoek plaats”. 
In juni 2022 heeft de commissie van onderzoek gesproken over op welke wijze invulling gegeven 
kan worden aan deze analyse en wat de meerwaarde van deze analyse kan zijn voor de Staten. 
De keuze is gemaakt om een maatschappelijke effectenanalyse uit te laten voeren naar het 
Binnenstadfonds Drenthe, met nadruk op de effecten op de leefbaarheid en de omgeving. 
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Daarbij is gekozen voor het opstellen van een effectenmatrix, omdat niet alle gegevens over de 
maatschappelijke effecten van het fonds beschikbaar zijn of pas na afronding van alle 
activiteiten en het ook niet de bedoeling is om de verschillende maatschappelijke effecten te 
wegen. Bij deze methodiek wordt geen waardeoordeel gekoppeld aan de verschillende effecten. 
Dit maakt deze methodiek zeer geschikt om als discussiestuk in een politiek-bestuurlijke 
omgeving in te brengen. 

Onderzoek maatschappelijke effectenstudie binnenstadfonds Drenthe 
Het uitvoeren van een maatschappelijke effectenanalyse van de regeling Binnenstadfonds, die 
nog tot eind 2022 doorliep, geeft PS inzicht in hoeverre publieke middelen doeltreffend zijn 
uitgegeven. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor toekomstige regelingen met 
cofinanciering à la Binnenstadfonds in de volgende Statenperiode.  

Opzet van het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Decisio. Het bureau is gespecialiseerd 
in het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses. Voor het onderzoek zijn naast het 
uitvoeren van data-analyses over o.a. koopstromen, leefbaarheid en werkgelegenheidseffecten 
ook diepte-interviews afgenomen met ondernemers, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers 
van gemeenten. Het bureau heeft de effecten op provinciaal niveau of voor de zeven 
gemeenten gezamenlijk -waar mogelijk- kwantitatief in beeld gebracht. Waar dit niet kan, vindt 
een kwalitatieve omschrijving van het effect plaats. In de bijlage Effectenmatrix Binnenstadfonds 
staat een samenvattend overzicht van de (maatschappelijke) effecten voor de zeven kernen. 
 
Onderzoeksvraag 
Voor de maatschappelijke effectenanalyse Binnenstadfonds is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 
“Wat zijn de (welvaarts)effecten (positief en negatief) van de uitvoeringsplannen van de zeven 
Drentse gemeenten cq. kernen die bekostigd zijn of worden vanuit het Binnenstadfonds? Hierbij 
ligt de nadruk op de effecten op de leefbaarheid en omgevingswaardering van bezoekers en 
inwoners van de binnenstad en aangrenzende wijken”. 

Relatie met evaluatie GS  
Parallel aan de maatschappelijke effectstudie die is uitgevoerd in opdracht van Provinciale 
Staten, heeft het college een evaluerend onderzoek laten uitvoeren door het bureau BRO naar 
de prestaties van het Binnenstadfonds (en haar subsidieontvangers). De beide onderzoeken zijn 
complementair aan elkaar. Het onderzoek in opdracht van GS evalueert concreet op niveau van 
de binnensteden de activiteiten en geleverde prestaties, die in de subsidiebeschikking zijn 
geformuleerd. Het onderzoek in opdracht van PS richt zich op de maatschappelijke effecten 
(outcome) die de regeling te weeg heeft gebracht. De resultaten van de evaluatie van het 
binnenstadfonds zijn hier beschikbaar. 
  

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/evaluatie-binnenstadfonds/


  2023-99-3 

Conclusies onderzoek 

Decisio heeft op basis van haar analyse de volgende vijf conclusies op blz. 40 e.v. getrokken. 
 
1. Beoordelen of de doelstellingen zijn behaald is lastig 
Decisio constateert dat “de doelstellingen van de provincie in het algemeen beperkt SMART zijn 
geformuleerd. Wij concluderen dat niet precies duidelijk is wat de beoogde doorwerking van het 
Binnenstadfonds is.” Hierover constateert Decisio dat: 

• aan de ene kant het Binnenstadfonds een economisch doel heeft: meer bezoekers 
aantrekken, wat leidt tot meer omzet en uiteindelijk tot meer bedrijvigheid en 
werkgelegenheid in de binnensteden; 

• aan de andere kant wordt ingezet op reductie van het aantal vierkante meters 
winkelvloeroppervlak en herstructurering van vrijkomende winkelruimte met het doel om 
via een kwaliteitsslag in de binnensteden te komen tot het verbeteren van de leefbaarheid 
voor bezoekers en bewoners. 

Ook concludeert Decisio: “de doelstellingen van gemeenten zijn in veel gevallen beperkt SMART 
(..). Veel gemeenten streven min of meer dezelfde doelstellingen als de provincie na. (..) dat 
heeft als gevolg dat niet goed te duiden is waar de prioriteit ligt (economisch of 
leefbaarheidsaspecten).” 
 
2. Binnenstadfonds kwam op een goed moment 
Decisio stelt: “De provincie is op deze situatie ingesprongen en heeft met de Retailagenda en 
middelen uit het Binnenstadfonds echt ‘een beweging’ op gang gebracht”. Ook concludeert 
Decisio dat “veel projecten in gang zijn gezet en dat hiermee ook diverse concrete resultaten 
zijn geboekt.” 
 
3. Effecten van het fonds zijn (nog) niet goed zichtbaar in de cijfers 
Decisio constateert dat “projecten gefinancierd vanuit het Binnenstadfonds nog niet zijn 
afgerond. (..) Voor de meeste gemeenten geldt dat doelen voor reductie van leegstand en 
winkeloppervlak (nog) niet behaald zijn in de periode 2017-2022. In sommige steden moeten 
verschillende transformaties echter nog plaatsvinden waardoor de huidige cijfers geen compleet 
beeld geven.” 
Ook stelt Decisio vast dat de effecten van projecten die wel zijn afgerond nog niet zijn terug te 
vinden in de cijfers door het ontbreken van recente onderzoeken: “Dit is het geval bij o.a. de 
waardering van de openbare ruimte en de winkelgebieden. Een goede methode om dat te doen 
is door bezoekers en bewoners te enquêteren, dit gebeurt op gezette tijden via het 
Koopstromenonderzoek. Dat onderzoek is voor het laatst uitgevoerd in 2019 (en krijgt in 2023 
een vervolg).” 
 
4. Het effect van het Binnenstadfonds op bedrijvigheid en werkgelegenheid is ambivalent 
Uit de analyse van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de detailhandelssector concludeert 
Decisio, dat enerzijds de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeenten als totaal groeit, 
maar dat die binnen de kernwinkelgebieden juist afneemt. “Dat strookt niet met het beoogde 
doel en verwacht effect van het Binnenstadfonds dat detailhandel zich moet concentreren in de 
kernwinkelgebieden van de zeven gemeenten en daar vervolgens kan floreren door een sterker 
en robuuster kernwinkelgebied.” 
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5. Causaliteit tussen het Binnenstadfonds en gevonden effecten 
Decisio stelt: “Het is niet precies te duiden welke rol het Binnenstadfonds speelt of heeft 
gespeeld in de gevonden effecten op het niveau van outcome en impact (leefbaarheid, 
vastgoedprijzen en werkgelegenheid).” Als voorbeeld noemt Decisio het effect op leefbaarheid: 
“Een betere leefbaarheid kan tot uiting komen in de waardering van woningen en commercieel 
vastgoed. Een analyse van de woningwaarden maakt duidelijk dat de prijzen inderdaad (sterk) 
zijn gestegen. Het is echter niet goed te duiden welke rol het Binnenstadfonds hierin heeft 
gespeeld of speelt.” 

Aanbevelingen 

Op blz. 42-44 van het onderzoeksrapport formuleert Decisio een vijftal aanbevelingen. Hierbij 
richten de eerste vier aanbevelingen zich op de lessen die getrokken kunnen worden voor de 
toekomstige inrichting van cofinancieringsregelingen als het Binnenstadfonds. Het gaat om 
provinciale subsidieregelingen voor gemeenten en andere instellingen, waarbij ook 
cofinanciering vanuit de subsidieontvangers wordt verlangd. Voorbeelden zijn regelingen in de 
sectoren cultuur, energie en wonen. Aanbeveling 5 gaat in op het gebruik en de mogelijkheden 
om MKBA’s als instrument bij dergelijke regelingen.  
 
1. Stel bij de inrichting van toekomstige regelingen à la Binnenstadfonds SMART-

geformuleerde doelstellingen vast. Dit is een voorwaarde om een regeling tussentijds te 
kunnen bijsturen, en om achteraf de effecten van een regeling te kunnen evalueren. 

 
2. Geef expliciet een inhoudelijke onderbouwing voor de keuze van subsidiënten en de 

verdeling van de middelen. Een heldere probleemanalyse kan hiervoor een hulpmiddel zijn. 
 
3. Houdt rekening met een langere doorlooptijd van de regeling en de ter beschikking 

gestelde subsidiemiddelen. Veel projecten kennen een lange aanloop- en doorlooptijd, zeker 
daar waar het grootschaligere projecten in de openbare ruimte betreft. 

 
4. Stel bij de start van een regeling een evaluatieplan vast voor het achteraf bepalen van de 

effecten van de regeling waarbij zowel data over harde (economische) als zachte (beleving, 
leefbaarheid) factoren worden verzameld. Dit voorkomt dat de effecten van de regeling niet 
volledig in kaart zijn te brengen. 

 
5. Overweeg bij de keuze van een regeling of het uitvoeren van een ex-ante MKBA van 

meerwaarde is om de kosten en baten van verschillende beleidsmaatregelen/specifieke 
projectvarianten te vergelijken, waarbij ook aandacht is voor de causaliteit tussen 
beleidsmaatregelen en verwachte effecten. 

Advies 

De aanbevelingen van Decisio, zoals verwoord op blz. 42-43 van het rapport ‘Maatschappelijke 

effectenstudie binnenstadfonds Drenthe’ over te nemen. Gedeputeerde Staten te verzoeken 
uitvoering te geven aan de aanbevelingen bij de inrichting van toekomstige provinciale 
regelingen met cofinanciering. 
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Beoogd effect 

Het overnemen van de aanbevelingen waarborgt dat de inrichting van toekomstige regelingen 
van voldoende kwaliteit is om achteraf de maatschappelijke en economische effecten van de 
regelingen in kaart te brengen en tegen elkaar af te wegen.  
Door het uitvoeren van het instrument van de ex-ante MKBA zijn de kosten en baten van de 
verschillende beleidsmaatregelen beter te vergelijken.   

Argumenten 

1. Het gebruik van SMART-geformuleerde doelstellingen in toekomstige regelingen verbetert 
de controle- en sturingsmogelijkheden van Provinciale Staten. 

 
2. Een goede inhoudelijke onderbouwing in de regeling voor de keuze van subsidiënten en de 

verdeling van de middelen op basis van opgaven en kosten is van belang. 
 
3. Het vaststellen van een evaluatieplan bij de start van een regeling maakt het achteraf 

bepalen van de economische en leefbaarheidseffecten van de regeling mogelijk. 
 
4. Het uitvoeren van een ex-ante MKBA bij de keuze van een regeling biedt voordelen om de 

kosten en baten (effecten) vooraf in beeld te krijgen. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

• Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 22 februari 2023 

• Provinciale Staten op 8 maart 2023 

Communicatie 

Communicatie over de besluitvorming in de Staten geschiedt op de reguliere manier. Daarnaast 
zal het onderzoeksrapport ook separaat beschikbaar worden gesteld via de website van het 
Drents parlement. 
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Bijlagen 

• Maatschappelijke effectenstudie Binnenstadfonds Drenthe 

• Bijlage Effectenmatrix Binnenstadfonds 
 
 
 
 
Assen, 25 januari 2023 
Kenmerk: 4/SG/202300163 
 
 
 
 
Commissie van onderzoek, 
De heer H.R. Nijmeijer, voorzitter  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van de commissie van onderzoek van Provinciale Staten van Drenthe van 
25 januari 2023, kenmerk 4/SG/202300163; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1. de aanbevelingen van Decisio, zoals verwoord op blz. 42-43 van het rapport 

‘Maatschappelijke effectenstudie binnenstadfonds Drenthe’ over te nemen; 
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen bij de 

inrichting van toekomstige provinciale regelingen met cofinanciering. 
 
 
 
 
Assen, 8 maart 2023 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , voorzitter     , griffier 
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MAATSCHAPPELIJKE EFFECTSTUDIE BINNENSTADFONDS DRENTH  I 

Samenvatting 

S.1  Aanleiding 

De provincie Drenthe heeft in 2017 het Binnenstadfonds ingericht. Dit fonds is 

gericht op het versterken van de winkelkernen van Emmen, Coevorden, Assen, 

Meppel, Hoogeveen, Beilen en Roden. Vanuit het fonds worden subsidies verstrekt 

met als doel om de binnensteden robuuster, toekomstbestendiger, compacter te 

maken en te zorgen dat structurele leegstand wordt teruggedrongen. 

 

Provinciale Staten hebben zich in 2016 hard gemaakt voor het inrichten van het 

Binnenstadfonds. Daar is vervolgens vanuit de provincie ook veel geld in gestoken. 

Dit was voor de Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten aanleiding om, nu 

het fonds op zijn einde loopt, onderzoek te laten doen naar de maatschappelijke 

effecten van het Binnenstadfonds. Meer precies is de onderzoeksvraag als volgt 

geformuleerd: Wat zijn de (welvaarts)effecten (positief en negatief) van de 

uitvoeringsplannen van de zeven Drentse gemeenten cq. kernen die bekostigd zijn 

of worden vanuit het binnenstadfonds? Hierbij ligt de nadruk op de effecten op de 

leefbaarheid en omgevingswaardering van bezoekers en inwoners van de 

binnenstad en aangrenzende wijken. 

 

Decisio heeft invulling gegeven aan deze onderzoeksvraag door een 

maatschappelijke effectstudie op te stellen. In deze studie hebben we de effecten 

van het Binnenstadfonds op een gestructureerde en overzichtelijk manier in beeld 

gebracht. Dat is gedaan door de verschillende centrumvisies van de gemeenten, 

uitkomsten van een evaluatiestudie van BRO en data te analyseren. Aanvullend zijn 

enkele gesprekken gevoerd. De effecten zijn op provinciaal niveau, of op het niveau 

van de zeven gemeenten als totaal, - waar mogelijk - kwantitatief in beeld gebracht.  

S.2  Conclusies 

Beoogde werking Binnenstadfonds 

Van belang bij het beantwoorden van de hoofdvraag van de studie is eerst te 

bepalen wat de beoogde welvaartseffecten van het Binnenstadfonds zijn. De 

provincie Drenthe heeft dat als volgt geformuleerd: ‘het tot stand brengen van 

robuuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele 

leegstand’. In navolging op dit doel worden enkele effecten verwacht, waaronder 

het ‘versterken van de kwaliteit van kernwinkelgebieden’ en het ‘aanpassen van 

binnensteden aan hedendaagse en toekomstige behoeften van gebruikers’.  
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De doelstellingen van de provincie zijn in het algemeen beperkt SMART1 

geformuleerd. We concluderen dat niet precies duidelijk is wat de beoogde 

doorwerking van het Binnenstadfonds is, de begrippen ‘robuust’ en 

‘toekomstbestendig’ zijn bijvoorbeeld niet verder geoperationaliseerd en het doel 

daarachter wordt ook niet geformuleerd. Op basis van gevoerde gesprekken en 

onze analyses constateren we hierover het volgende:  

▪ Aan de ene kant gaat het om het versterken van kwaliteit en aanpassen van de 

binnensteden aan de hedendaagse behoeften van gebruikers. Dit is te 

interpreteren als een economisch doel: meer bezoekers aantrekken, wat leidt 

tot meer omzet en uiteindelijk tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid.  

▪ Aan de andere kant wordt, om dit doel te bereiken, sterk ingezet op het 

reduceren van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak en op 

herstructurering van vrijkomende winkelruimte (met name in aanloopgebieden). 

Dit zou met name moeten leiden tot een kwaliteitsslag in de binnensteden, 

waar de goed functionerende winkels over blijven en minder goed 

functionerende winkels of winkellocaties kunnen transformeren. Ook met als 

doel om de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners te verbeteren.  

 

Uitwerking van Binnenstadfonds per gemeente 

Welke doelstellingen in meetbare en tijdgebonden termen worden nagestreefd is op 

provinciaal niveau niet geformuleerd. De provincie laat dit voor een groot deel ook 

aan de zeven gemeenten (Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-

Drenthe (Beilen) en Noordenveld (Roden)) die aanspraak maken op het 

Binnenstadfonds. Deze gemeenten hebben elk een binnenstadvisie moeten 

opstellen om aanspraak te kunnen maken op middelen uit het fonds. In die visie 

worden de doelstellingen per gemeente verder uitgewerkt. Per gemeente hebben 

wij op basis van de visies, andere documenten en gesprekken een analyse 

opgesteld van de beoogde werking van het Binnenstadfonds. Dat hebben we 

gedaan door onderstaand schema in te vullen:  

 

 

 

Bij analyse van de beoogde werking en doelstellingen valt op dat ook die in veel 

gevallen beperkt SMART zijn en vaak hooguit op het niveau van output (resultaten) 

kwantitatief zijn geformuleerd. Het gaat bijvoorbeeld om de hoeveelheid vierkante 

meters winkelvloeroppervlak die gereduceerd moeten worden. Op het niveau van 

outcome (effecten) heeft enkel de gemeente Assen geformuleerd hoeveel bedrijven 

en werkzame personen zij in de binnenstad wil hebben in 2021. Verder valt op dat 

 
1 SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
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veel gemeenten min of meer dezelfde doelstellingen nastreven als de provincie, dat 

is uiteraard een goed teken, maar heeft ook weer in zich dat het op het niveau van 

outcome en impact niet goed te duiden is waar de prioriteit ligt: op de economische 

of op de kwalitatieve / leefbaarheidsaspecten.  

 

Het is al met al lastig om te beoordelen of de doelstellingen van het 

Binnenstadfonds gehaald zijn of niet, wat met name te maken heeft met de 

formulering van de doelstellingen. Desondanks is wel een analyse van de effecten 

te maken. We hebben dat op twee manieren gedaan: door gesprekken te voeren 

met betrokkenen bij het Binnenstadfonds en door data-analyse en -onderzoek uit te 

voeren om na te gaan of kwantitatieve effecten zichtbaar zijn en wat de effecten 

dan precies zijn.  

 

Binnenstadfonds kwam op een goed moment 

Uit de gesprekken maken we op dat het Binnenstadfonds op een goed moment 

kwam. De detailhandelssector in de Drentse binnensteden stond onder druk onder 

meer vanwege de opkomst van online winkelen. Het resultaat was een forse 

leegstand en winkelgebieden die te kampen hadden met verpaupering. De 

leefbaarheid stond onder druk. De provincie is op deze situatie ingesprongen en 

heeft met de Retailagenda Drenthe en de middelen uit het Binnenstadfonds echt 

‘een beweging’ op gang gebracht. Voor de opzet van het fonds is waardering vanuit 

de verschillende betrokken partijen (o.m. gemeenten, winkeliersverenigingen en 

vastgoedeigenaren).  

 

Op basis van de gesprekken en de documentatie vanuit de provincie en gemeenten 

komt naar voren dat veel projecten in gang zijn gezet en dat hiermee ook diverse 

concrete resultaten zijn geboekt. Zo zijn minimaal 86 transformaties van panden in 

gang gezet, 80 gevels aangepakt en zijn 42 verplaatsingen in gang gezet of 

gestimuleerd. Daarbovenop zijn minimaal 31 subsidies versterkt om plannen te 

ontwikkelen (in het vastgoed of openbare ruimte). Gemeenten hebben een deel van 

de middelen uit het Binnenstadfonds bovendien ingezet om projecten in de 

openbare ruimte te realiseren.  

 

Effecten van het fonds zijn (nog) niet goed zichtbaar in de cijfers 

Een voornaam doel van het Binnenstadfonds is om de leegstand in de 

binnensteden terug te dringen. Dat doel is in vijf van de zeven binnensteden niet 

gehaald, daar is de leegstand zelfs toegenomen. Specifiek kijkend naar 

winkelpanden, dan is de leegstand in drie binnensteden toegenomen, in een 

winkelgebied gelijk gebleven en in drie binnensteden afgenomen. Een ander doel is 

het terugdringen van het winkelvloeroppervlak in de detailhandel. In drie 

binnensteden is dit gelukt (t.o.v. 2017), maar in vier binnensteden is het 
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winkelvloeroppervlak juist toegenomen. Op het niveau van output of ‘intermediate 

outcome’ geldt dus een wisselend beeld over de effecten van het Binnenstadfonds, 

waarbij voor de meeste gemeenten geldt dat doelen (nog) niet behaald zijn in de 

periode 2017-2022.  

 

Uit de gesprekken maken we op dat de meeste binnensteden / winkelgebieden een 

visuele opwaardering hebben gekregen en dat de gebruikswaarde en 

belevingswaarde hoger is dan in 2017 (bij aanvang van het fonds). Dat komt vooral 

door diverse investeringen in de openbare ruimte. Het meten van deze effecten is 

echter lastig gebleken. Een goede methode om dat te doen is door bezoekers en 

bewoners te enquêteren, dit gebeurt op gezette tijden via het 

Koopstromenonderzoek. Dat onderzoek is voor het laatst uitgevoerd in 2019 (krijgt 

in 2023 een vervolg). De resultaten hieruit kunnen echter nog geen goed en 

representatief beeld geven over de effecten van het Binnenstadfonds, aangezien 

veel projecten uit het fonds nog niet uitgevoerd waren. Een andere manier om dit te 

beoordelen is door te kijken naar het aantal bezoekers, ook dit wordt gemeten via 

het Koopstromenonderzoek. Het is daarmee aan te raden de studie uit 2023 goed 

te bestuderen en naast de doelstellingen van het Binnenstadfonds te leggen.  

 

Uiteindelijk zou een betere waardering voor de binnensteden impact kunnen 

hebben op een tweetal aspecten. 

 

Verbetering van de leefbaarheid van centrumgebieden  

Hiernaar wordt door het ministerie van BZK onderzoek gedaan via de 

Leefbaarometer. Uit een analyse van de ontwikkeling van de leefbaarheid op 

gemeentelijk niveau en op het niveau van de binnensteden van de zeven 

gemeenten blijkt dat deze in de periode 2016-2020 weinig is veranderd.  

 

Een betere leefbaarheid kan ook tot uiting komen in de waardering van woningen 

en commercieel vastgoed (hoe prettiger het is om ergens te verblijven, hoe meer 

men ergens voor wil betalen). Een analyse van de woningwaarden in de periode 

2017-2021 maakt duidelijk dat de prijzen inderdaad (sterk) zijn gestegen. Het is 

echter niet goed te duiden welke rol het Binnenstadfonds hierin heeft gespeeld of 

speelt. Dat vraagt een uitgebreidere en complexere studie naar alle ontwikkelingen 

die hebben plaatsgevonden in de binnensteden, gemeenten en ook meer macro-

economisch (de huizenprijzen in Nederland zijn de laatste jaren sterk gestegen door 

onder meer een dalende rente).  

 

Op dit punt schuilt ook een mogelijk negatief bijeffect van het Binnenstadfonds. 

Wanneer de projecten een succes zijn en binnensteden aantrekkelijker worden om 

te wonen en ondernemen stijgen de prijzen. Dat zorgt ook voor een mogelijke 
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uitsluiting van doelgroepen, bijvoorbeeld van startende ondernemers die de hoge 

huurprijzen nog lastig kunnen betalen.  

 

Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid 

Het effect van het Binnenstadfonds op de economische parameters bedrijvigheid 

en werkgelegenheid is ambivalent: het doel op ‘output’-niveau is om 

winkelvloeroppervlak te reduceren, maar uiteindelijk zou een aantrekkelijker 

winkelgebied wel moeten leiden tot meer bezoekers, bestedingen en 

werkgelegenheid. We hebben op basis van LISA-data de ontwikkeling van het aantal 

bedrijven en banen voor de periode 2017-2021 in beeld gebracht en daaruit 

ontstaat een opvallend beeld. Kijkend naar de detailhandelssector is zichtbaar dat 

deze in alle zeven gemeenten groeit, zowel wat betreft aantal bedrijven als aantal 

banen. Echter, binnen de kernwinkelgebieden neemt het aantal bedrijven en banen 

in de detailhandel juist af. Dat strookt niet met het beoogde doel en verwachte 

effect van het Binnenstadfonds dat detailhandel zich moet concentreren in de 

kernwinkelgebieden van de zeven gemeenten en daar vervolgens kan floreren door 

een sterker en robuuster kernwinkelgebied.  

 

Causaliteit tussen het Binnenstadfonds en gevonden effecten  

Het is niet precies te duiden welke rol het Binnenstadfonds speelt of heeft gespeeld 

in de gevonden effecten op het niveau van outcome en impact (leefbaarheid, 

vastgoedprijzen en werkgelegenheid). Dit vraagt een nadere en uitgebreidere 

kwantitatieve studie die complex en tijdrovend is. Kwalitatief is hier wel meer over 

te zeggen, aansluitend op eerdere conclusies. Het Binnenstadfonds kwam volgens 

velen op een goed moment. De middelen die de provincie ter beschikking heeft 

gesteld hebben volgens verschillende gesprekspartners geleid tot 

vervolginvesteringen in de binnensteden (de provincie heeft 13 miljoen euro ter 

beschikking gesteld, in totaal is 48 miljoen euro in de binnensteden geïnvesteerd 

onder de vlag van het Binnenstadfonds). De middelen vanuit gemeenten en private 

partijen waren in veel gevallen niet of pas later ter beschikking gesteld als het 

Binnenstadfonds er niet was geweest. Het Binnenstadfonds heeft hier een 

belangrijke katalyserende rol in gespeeld.  

S.2  Aanbevelingen 

We maken bij de aanbevelingen onderscheid tussen lessen die getrokken kunnen 

worden voor de toekomstige inrichting van soortgelijke regelingen en ten aanzien 

van het gebruik en de mogelijkheden om MKBA’s uit te werken voor het 

Binnenstadfonds of andere soorten regelingen.  
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Lessen voor toekomstige inrichting van regelingen 

1. Stel bij de inrichting van toekomstige regelingen SMART-geformuleerde 

doelstellingen vast. Dit is een voorwaarde om een regeling tussentijds te 

kunnen bijsturen, en om achteraf de effecten van een regeling te kunnen 

evalueren.  

 

2. Geef expliciet een inhoudelijke onderbouwing voor de keuze van subsidiënten 

en de verdeling van de middelen. Een heldere probleemanalyse kan hiervoor 

een hulpmiddel zijn.  

 

3. Houdt rekening met een langere doorlooptijd van de regeling en de ter 

beschikking gestelde subsidiemiddelen. Veel projecten kennen een lange 

aanloop- en doorlooptijd, zeker daar waar het grootschaligere projecten in de 

openbare ruimte betreft. 

 

4. Stel bij de start van een regeling een evaluatieplan vast voor het achteraf 

bepalen van de effecten van de regeling waarbij zowel data over harde 

(economische) als zachte (beleving, leefbaarheid) factoren worden verzameld. 

Dit voorkomt dat de effecten van de regeling niet volledig in kaart zijn te 

brengen. 

 

Nut en mogelijkheden van MKBA’s voor Binnenstadfonds en soortgelijke regelingen 

1. Overweeg bij de keuze van een regeling of het uitvoeren van een ex-ante MKBA 

van meerwaarde is om de kosten en baten van verschillende 

beleidsmaatregelen/specifieke projectvarianten te vergelijken, waarbij ook 

aandacht is voor de causaliteit tussen beleidsmaatregelen en verwachte 

effecten. 
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1. Inleiding 

Aanleiding 

De provincie Drenthe voert momenteel een subsidieregeling uit vanuit het 

Binnenstadfonds (looptijd 2017-2022). Het doel van deze subsidie is om de 

winkelkernen van Emmen, Coevorden, Assen, Meppel, Hoogeveen, Beilen en Roden 

aantrekkelijker te maken. Daartoe zijn plannen ingediend en uitgevoerd om winkels 

te verplaatsen, vastgoed her te bestemmen en de openbare ruimte te herinrichten. 

Beoogd wordt daarmee de binnensteden robuuster, toekomstbestendiger, 

compacter te maken en te zorgen dat structurele leegstand wordt teruggedrongen. 

De Provinciale Staten van Drenthe hebben behoefte aan inzicht in wat de 

maatschappelijke effecten van deze regeling zijn.  

 

De regeling is in 2017 gestart en zal aan het eind van dit jaar aflopen. Om die reden 

heeft de analyse het karakter van een evaluatie waarin teruggekeken wordt op de 

‘doeltreffendheid’ van de subsidieregeling, ofwel de ‘outcome’.  

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het Binnenstadfonds 

De oorspronkelijke intentie van de Commissie van Onderzoek van het Drents Parlement was 

om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te laten opstellen voor het 

Binnenstadfonds. In de praktijk bleek het om verschillende redenen niet goed mogelijk om 

een volwaardige MKBA op te stellen. In een MKBA wordt verder gekeken dan de outcome, 

namelijk ook naar de impact en tracht die impact te ‘monetariseren’ (in een monetaire 

waarde uit te drukken). Dat het niet is gelukt om een volwaardige MKBA op te stellen wisten 

we van te voren. Het heeft onder meer met de doorlooptijd van het Binnenstadfonds te 

maken en het feit dat veel effecten van het fonds naar verwachting pas na afronding van alle 

activiteiten zichtbaar zijn. Het heeft ook te maken met de beschikbare informatie of het 

verzamelen daarvan, wat tijdrovend en daarmee kostbaar is en waar ook haken en ogen aan 

zitten. Om die reden is een wat lichtere vorm van een MKBA opgesteld: een 

maatschappelijke effectstudie, waarbij wel zoveel als mogelijk alle effecten zijn 

geïdentificeerd en ook gekwantificeerd en waarbij kwalitatief is meegegeven wat de impact 

zou kunnen zijn. De impact is niet gekwantificeerd en gemonetariseerd. In het concluderende 

hoofdstuk reflecteren we nader op wat nodig is om tot een volwaardige MKBA te komen.  

 

Opdracht 

Provinciale Staten hebben zich in 2016 hard gemaakt voor het inrichten van een 

Binnenstadfonds. Daar is vervolgens vanuit de provincie ook veel geld in gestoken. 

Dit was voor de Commissie van onderzoek van PS aanleiding om, nu het fonds op 

zijn einde loopt, onderzoek te laten doen naar de effecten van het Binnenstadfonds. 

Meer precies is de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: Wat zijn de 

(welvaarts)effecten (positief en negatief) van de uitvoeringsplannen van de zeven 

Drentse gemeenten cq. kernen die bekostigd zijn of worden vanuit het 

binnenstadfonds? Hierbij ligt de nadruk op de effecten op de leefbaarheid en 
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omgevingswaardering van bezoekers en inwoners van de binnenstad en 

aangrenzende wijken. 

 

Decisio heeft invulling gegeven aan deze onderzoeksvraag door een 

maatschappelijke effectstudie op te stellen. In deze studie hebben we de effecten 

van het Binnenstadfonds overzichtelijk in beeld gebracht. Dat is gedaan door de 

verschillende centrumvisies van de gemeenten, uitkomsten van een studie van BRO 

(zie onderstaand kader) en data te analyseren. Aanvullend zijn enkele gesprekken 

gevoerd. De effecten zijn op provinciaal niveau, of op het niveau van de zeven 

gemeenten als totaal, - waar mogelijk - kwantitatief in beeld gebracht. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in de volgende elementen die terugkomen in een 

maatschappelijke effectstudie:  

 

 

 

De input wordt gevormd door de middelen en activiteiten die door de provincie, 

gemeenten en private partijen zijn ingezet. De output wordt gevormd door de 

behaalde resultaten van deze activiteiten. Vervolgens ontstaan maatschappelijke 

effecten in de vorm van intermediate outcome en outcome (effecten). Die zijn door 

te vertalen naar een ‘impact’ voor de maatschappij (dit is kwalitatief benoemd).  

 

Relatie met het onderzoek van BRO 

Parallel aan de maatschappelijke effectstudie die door Decisio is uitgevoerd in opdracht van 

Provinciale Staten, heeft BRO een evaluerend onderzoek gedaan naar de prestaties van het 

Binnenstadfonds (en haar subsidieontvangers). De onderzoeken van Decisio en BRO zijn 

complementair aan elkaar. BRO evalueert immers concreet op microniveau de beleidsdoelen 

en activiteiten per centrumgebied (kijkt dus met name naar input en output). De 

maatschappelijke effectstudie van Decisio richt zich op de outcome en doet dat ook op het 

niveau van de hele provincie, in onderstaand figuur is de focus van beide studies 

schematisch weergegeven.  
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Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport gaan we eerst in op het Binnenstadfonds zelf 

(hoofdstuk 2). Wat was de aanleiding voor het oprichten van het fonds, hoe is het 

fonds tot stand gekomen en wat waren de beoogde doelen en effecten van het 

fonds. Vervolgens is de inzet per gemeente beschreven in hoofdstuk 3. Daarbij zijn 

per gemeente ook effectschema’s opgesteld, met een korte toelichting op de 

uitgevoerde activiteiten. In hoofdstuk 4 gaan we in op de maatschappelijke effecten 

van het Binnenstadfonds, waarbij we op provinciaal niveau kijken naar input, 

output, outcome/effecten en impact. Tot slot trekken we in hoofdstuk 5 enkele 

conclusies en reflecteren op de MKBA-methodiek.  
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2. Het Binnenstadfonds 

In dit hoofdstuk is de aanleiding en context waarbinnen het Binnenstadfonds is 

opgezet beschreven. Daarnaast gaan we in op de doelstellingen en beoogde 

effecten van het fonds. Daarmee kent dit hoofdstuk – enigszins – het karakter van 

een beleidsreconstructie (wordt vaak uitgevoerd bij evaluaties van 

subsidieregelingen of beleid). Vervolgens beschrijven we kort welke activiteiten 

beoogd waren vanuit het Binnenstadfonds.  

2.1 Aanleiding en context opzet Binnenstadfonds 

Detailhandel ontwikkelt zich 

De detailhandel in Nederland heeft te maken met grote veranderingen, zo ook 

binnen de provincie Drenthe. De behoeften en wensen van consumenten 

veranderen. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer gekocht op het internet in plaats van 

in fysieke winkels. Dit blijkt ook uit de koopstromenonderzoeken uit 2015 en 2019 

voor Drenthe en Oost-Nederland2. 10 procent van de niet-dagelijkse inkopen wordt 

gedaan via het internet. Dit leidt tot minder bezoekers in binnensteden en tot 

minder behoefte aan winkeloppervlak.  

 

De consument wordt ook kritischer en bewuster over zijn of haar aankopen (bijv. 

duurzame producten en sociaal ondernemerschap). De Retailagenda Drenthe 

2016-2019 schetst deze verschillende ontwikkelingen en geeft aan dat deze 

ontwikkelingen ertoe leiden dat het huidige winkelaanbod en de inrichting van 

winkelgebieden niet meer aansluit bij de veranderende behoeften.  

 

De Retailagenda geeft vervolgens ook de urgentie aan van deze ontwikkelingen. Het 

gevolg van de veranderende behoeften is namelijk dat steeds meer winkelgebieden 

kampen met leegstand en verpaupering. In Drenthe is de leegstand hoger dan het 

Nederlands gemiddelde. Ook de werkgelegenheid in de detailhandel wordt hierdoor 

beïnvloed. Tussen 2013 en 2015 nam het aantal banen in de detailhandel met 5 

procent af, terwijl de detailhandel een belangrijke sector is voor de provincie. 

Ongeveer 11 procent van de werkgelegenheid in Drenthe komt voort uit de 

detailhandel.   

 

Retaildeals om problemen aan te pakken 

Om de ontwikkelingen in de detailhandel en de gevolgen daarvan aan te pakken is 

landelijk een Retailagenda opgesteld (de Nationale Retailagenda 2014). De 

 
2 I&O Research (2015): Kopen in Drenthe – Onderzoeksresultaten Koopstromenonderzoek 

Drenthe 2015 & I&O Research (2020). Koopstromen Oost-Nederland 2019.  



 

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTSTUDIE BINNENSTADFONDS DRENTHE  5 

Retailagenda geeft de provincies advies om ‘voor de bestuursperiode 2015-2019 

daadwerkelijk de regie te voeren over het ruimtelijk-economische detailhandel-

beleid’. Daar heeft de provincie Drenthe gevolg aan gegeven door een provinciale 

Retaildeal en Retailagenda op te stellen met als doel: “toekomstbestendige 

economisch vitale en leefbare binnensteden en dorpskernen met een eigen DNA.”.  

 

De Retailagenda is samen met gemeenten en betrokkenen vanuit de 

detailhandelssector tot stand gekomen. De Retailagenda spreekt daarin ook over 

de rol van de verschillende partijen: ‘De Drentse gemeenten nemen het voortouw 

en zijn de primaire gesprekspartner voor ondernemers, vastgoedeigenaren en 

inwoners. De provincie Drenthe heeft de regierol en faciliteert de gemeenten 

daarbij. Alles in het belang van toekomstbestendige en aantrekkelijke 

winkelgebieden in Drenthe, waarbij de leefbaarheid en vitaliteit behouden blijft’. 

 

Met het Binnenstadfonds wil de provincie gemeente een steuntje in de rug geven 

Onderdeel van de Retailagenda is het werken aan compacte en vitale 

winkelgebieden. Ondanks dat de Retailagenda Drenthe spreekt over de belangrijke 

rol van de gemeenten, geeft de provincie aan de problematiek in de binnensteden 

dermate groot en complex te vinden, dat zij de verantwoordelijk niet geheel bij de 

gemeenten neer wil leggen. Dit is onder meer reden om het Binnenstadfonds 

Drenthe op te richten.  

 

De argumenten voor het oprichten van het Binnenstadfonds zijn in het Statenstuk 

(2017-777) - Regeling Binnenstadfonds (M 2016-22) als volgt verwoord:  

▪ Goed functionerende binnensteden zijn belangrijk voor de vitaliteit van 

Drenthe. Hier wordt ingegaan op de rol die detailhandel en horeca spelen in het 

vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de ondersteuning van het 

voorzieningenniveau in Drentse gemeenten. Ingegaan wordt op de eerder 

geschetste problematiek waar detailhandel en horeca mee te kampen hebben 

als het gaat om de opkomst van internet, demografische ontwikkelingen en 

veranderende economie.  

▪ Opgave is complex, groot en kostbaar. Het gaat hier met name om de opgave 

van leegstand en leefbaarheid. Waarbij wordt aangegeven dat ook de provincie 

Drenthe baat heeft ‘bij goed functionerende binnensteden om zowel de eigen 

bevolking als de bezoekers aan de provincie te kunnen ontvangen en te 

voorzien in hun behoeften’. Hier wordt ingegaan op het feit dat de problematiek 

in binnensteden te complex is om door gemeenten zelf op te lossen. De 

provincie wil met dit budget ‘een beweging in de goede richting’ geven.  

 

Het Binnenstadfonds wordt gevuld met 13 miljoen euro. Vanuit het fonds wordt 

vervolgens subsidie verstrekt aan 7 gemeenten. Waarom precies voor deze 7 
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gemeenten is gekozen wordt niet precies duidelijk in de stukken en wordt ook niet 

goed duidelijk vanuit de gesprekken. Daarbij is onder de 7 gemeenten een 

verdeling van de middelen gemaakt, zie Tabel 2-1. De motivering voor deze 

verdeling is gebaseerd op de opgaven in de verschillende steden, hierover wordt 

toegelicht dat ‘De omvang van de problematiek verschilt per kernwinkelgebied, op 

basis van een inschatting van de opgaven en kosten is de verdeelsleutel over de 

verschillende kernen opgesteld’. Een nadere uitwerking, uitsplitsing of toelichting 

op de opgave en de kosten per gemeente is echter niet bekend. Dat wordt ook niet 

duidelijk in enkele gesprekken die wij hebben gevoerd in het kader van de 

maatschappelijke effectstudie met medewerkers die betrokken zijn geweest bij het 

opzetten van het Binnenstadfonds.  

 

Wanneer we hier met een ‘MKBA-bril’ naar kijken dan zouden de opgaven scherper 

aan het voetlicht gebracht kunnen worden, om op die manier scherpere en meer 

gefundeerde keuzes te maken over de in te zetten middelen. Nu lijkt vooral te zijn 

gekeken naar de omvang van de gemeente en het centrumgebied, maar is niks 

bekend over de urgentie of problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van leegstand. 

Die kan in Coevorden mogelijk groter zijn dan in Assen, of het speelt wellicht ook in 

een van de andere 5 Drentse gemeenten.  

 

Tabel 2-1: Verdeling provinciale middelen vanuit het Binnenstadfonds per 

gemeente 

 Gemeente Bijdrage provincie Drenthe 

Assen  €        3.000.000  

Emmen  €        3.000.000  

Hoogeveen  €        2.000.000  

Meppel  €        2.000.000  

Coevorden  €        1.500.000  

Beilen   €           750.000  

Roden  €           750.000  

Totaal  €     13.000.000  

 

Deze middelen zijn initieel verdeeld over een looptijd van 2017 t/m 2019, later is 

deze periode verlengd naar eind 2022, waarbij het totaal beschikbare bedrag van 

13 miljoen euro gelijk is gebleven. Nadrukkelijke randvoorwaarden voor het 

beschikken van geld uit het Binnenstadfonds is een cofinanciering vanuit 

gemeenten en overige derde partijen. De provincie draagt maximaal 33 procent bij 

aan projectkosten.  
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2.2 Doel en effecten van Binnenstadfonds 

Het doel van het Binnenstadfonds wordt in de Regeling Binnenstadfonds als volgt 

beschreven: “De subsidie heeft tot doel het tot stand brengen van robuuste, 

toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leegstand. 

Dit door o.a. het reduceren van winkelvloeroppervlaktes in kernwinkelgebieden van 

de zeven grootste kernen in Drenthe, die te kampen hebben met krimp, 

winkelsluiting en leegstand.” 

 

Daarbij worden door de provincie de volgende effecten verwacht:  

▪ Het tot stand brengen van robuuste, toekomstbestendige, compacte 

binnensteden met minder structurele leegstand.  

▪ De binnensteden aanpassen aan hedendaagse en toekomstige behoeften van 

de gebruikers.  

▪ Het terugdringen van het aantal m2 winkelvloeroppervlak.  

▪ De vrijkomende winkelruimte herstructureren of van een andere functie 

voorzien.  

▪ De noodzakelijke ingrepen financieel aanjagen en (mede) mogelijk maken.  

▪ De kwaliteit van het kernwinkelgebied versterken. 

 

Bij lezing van deze doelstellingen valt ons op dat ze in beperkte mate SMART3 zijn 

geformuleerd door de provincie. Dat is – mogelijk – ook bewust gedaan, aangezien 

de verantwoordelijkheid voor uitvoering van de projecten met name ligt bij de 

gemeenten (zie paragraaf 2.3). Echter, het is met bovenstaande doelen lastig te 

meten in hoeverre doelen zijn bereikt (analyse doelbereik), we geven een aantal 

zaken mee:  

▪ De begrippen ‘robuust’ en ‘toekomstbestendig’ lijken niet verder 

geoperationaliseerd te worden: wat wordt hier precies mee bedoeld?  

▪ In welke mate moet de structurele leegstand worden teruggedrongen en in 

welke mate moet het aantal m2 winkelvloeroppervlak worden teruggedrongen?  

▪ Op welke termijn moeten doelen behaald worden?  

 

Wij hebben op basis van de verschillende stukken het beleid schematisch 

gereconstrueerd, dat wil zeggen: vanuit welke doelstellingen en afspraken komt het 

Binnenstadfonds voort en wat zijn daarbinnen de doelstellingen en activiteiten. Dit 

is weergegeven in Figuur 2.1.  

 

 

 

 

 
3 SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
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Figuur 2.1: Reconstructie van het Binnenstadfonds  

 

 

2.3 Activiteiten vanuit het Binnenstadfonds  

Vanuit het Binnenstadfonds (volgt uit de ‘Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds’) is 

het volgende genoemd als ‘subsidiabele activiteiten’:  

 

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een gemeentelijk 

‘binnenstadplan’ dat een blijvend positief effect heeft op het terugdringen 

van leegstand en het terugdringen van functieverlies en leidt tot een 

robuuste toekomstbestendige binnenstad. 

 

Aan dat binnenstadplan van de gemeente worden op verschillende plekken in de 

uitvoeringsregeling enkele vereisten gesteld:  

▪ Het plan beschrijft de gewenste profilering en karakteristiek van de gemeente 

en moet een uitvoeringsprogramma bevatten. De gewenste profilering en 

karakteristiek van de stad kan worden bereikt door middel van 

herstructurering, herbestemming en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit.  

▪ Het binnenstadplan moet ook antwoord geven op de bijdrage die het levert aan 

de doelstellingen van de provincie rondom compactere en aantrekkelijke 

binnensteden, het versterken van de karakteristieken van de binnensteden 

binnen de regio/provincie en het terugdringen van leegstand. Ook is van belang 

te benoemen hoe door stakeholders en belangenvertegenwoordigers wordt 

bijgedragen aan het plan.  

▪ Tot slot is het zaak dat een begroting, exploitatieraming en planning voor de 

projecten wordt opgenomen ‘welke uitgevoerd gaan worden met het geld uit 

het fonds’. 
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Als subsidiabele kosten zijn door de provincie ‘alle kosten zoals opgenomen in de 

begroting van het binnenstadplan’ en proceskosten aangemerkt.  

 

De provincie Drenthe kiest op deze manier voor het op afstand zetten van de 

projectactiviteiten die worden uitgevoerd met het subsidiegeld. Gemeenten hebben 

de vrijheid om binnen de kaders van het binnenstadplan dat zij zelf opstellen 

activiteiten te definiëren die volgens henzelf bijdragen aan de doelen. Die doelen 

moeten weliswaar in lijn zijn met de provinciale doelen, maar op de projecten en 

activiteiten is geen directe sturing vanuit de provincie.  

 

Er zijn provincies die dit anders doen en zelf rechtstreeks de subsidies verstrekken 

aan uitvoerende partijen, zoals de provincie Zuid-Holland (zie: Detailhandel, 

subsidieregeling Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland).  

 

In de praktijk is gebleken dat veel gemeenten dezelfde typen activiteiten hebben 

uitgevoerd met het beschikte geld vanuit de provincie. In het volgende hoofdstuk 

gaan we in op de inzet die per gemeente is gepleegd met de middelen vanuit het 

Binnenstadfonds en met welke doelstellingen dit is gedaan.  

  

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/detailhandel-subsidieregeling-zuid-holland/
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/detailhandel-subsidieregeling-zuid-holland/
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3. Inzet per gemeente 

In dit hoofdstuk staat de veronderstelde werking van het beleid per gemeente 

beschreven. Het gaat om wat gemeenten voorstellen / aanvragen binnen het 

Binnenstadfonds. Het start met de activiteiten die zij beogen (bijvoorbeeld inzet van 

subsidie of aanpak van de openbare ruimte), wat hun beoogde resultaten zijn met 

de inzet van deze activiteiten, welke doelen en effecten zij daarmee willen bereiken 

en wat de impact van die doelstellingen en effecten zijn. Deze zogeheten 

‘beleidsreconstructie’ is in veel gevallen niet een-op-een uit documentatie te halen 

(zeker niet als het gaat om het beschrijven van de impact), wij hebben om die reden 

in veel gevallen eigen veronderstellingen en waarnemingen gedaan (aangevuld met 

informatie die we uit gesprekken hebben gehaald).  

 

Per gemeente is (als globaal voorbeeld) onderstaand effectschema opgesteld en in 

tekst is een en ander nader toegelicht.  

 

 

 

Aanvullend hierop is aangegeven hoe de impact kan worden gemonetariseerd, 

zoals dat in een MKBA mogelijk is.  

 

In hoofdstuk 4 gaan wij nader in op de input, output en maatschappelijke effecten (outcome 

en impact) op het totaalniveau van de provincie. De volledige resultaten van de inzet uit het 

fonds per gemeente (de prestaties op het niveau van input, output, intermediate outcome) 

zijn opgenomen in de factsheet rapportages die zijn opgesteld door BRO (zie de website van 

de provincie Drenthe). 

 

3.1 Assen 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie (uit 2017) en gesprekken met betrokkenen vanuit de gemeente is 

inzicht verkregen in de ‘doelenboom’ voor de binnenstad van Assen. Deze is 

grafisch weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/evaluatie-binnenstadfonds/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/evaluatie-binnenstadfonds/
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De gemeente Assen heeft haar centrale opgave gevat als zijnde ‘een economisch 

krachtige en aantrekkelijke, ofwel vitale binnenstad’. Dat doel wil zij in 2021 halen 

en zet daarvoor verschillende activiteiten in. Die zijn met name gericht op het 

aanpakken van de openbare ruimte (vernieuwing Koopmanskwartier) en enkele 

kleinere ingrepen. Daarnaast wordt ingezet op het transformeren van woon-

werkstraten. Concreet zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt: 

▪ Terugdringen leegstand door: 

− Realisatie warme entrees als verbinding tussen koopmansplein en het 

omliggend kernwinkelgebied;   

− Stimuleringsfonds verplaatsing en transformatie wvo in het 

transformatiegebied naar het kernwinkelgebied;  

− Stimuleringsfonds planontwikkeling gericht op herontwikkeling, 

functiewijziging en verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van leegstand 

winkelvastgoed;  

− Stimuleringsfonds gevelverbetering gericht op verbetering van uitstraling 

winkelpanden.  

▪ Het toekomstbestendig maken van het kernwinkelgebied door:  

− Opwaardering inrichtingsniveau openbare ruimte Nieuwe Huizen, 

Oudestraat, Gedempte Singel en Rolderstraat;  

− Opwaardering inrichtingsruimte omgeving Koopmansplein naar aanleiding 

van realisatie warme entrees; 

− Opwaardering inrichtingsniveau woon-werkstraten centrumgebied.  

 

Assen wil daarmee een kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad en de 

belevingswaarde verhogen, tevens wordt beoogd de leegstand terug te dringen. De 

doelstellingen van de gemeente Assen op outcome niveau zijn redelijk SMART-

geformuleerd:  

▪ Assen wil in 2021 in de top 25 van binnensteden met een regionale 

aantrekkingskracht staan. 
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▪ Het waarderingscijfer voor de binnenstad van Assen onder inwoners en 

bezoekers gemiddeld een 7.5 gaan bedragen.  

▪ Daarnaast moet het aantal bedrijven omhoog naar 500 in 2021 (in 2017 was 

dat 430).  

▪ Ook het aantal personen dat werkzaam is in de binnenstad van Assen moet 

omhoog naar 5.000 personen in 2021 (in 2017 was dat 3.800).  

 

Wanneer deze effecten in een MKBA gevat zouden worden en we die ook zouden 

‘monetariseren’ (in euro’s uitdrukken) dan zouden we kijken naar de toegevoegde 

waarde van deze extra bedrijvigheid en werkgelegenheid.  

3.2 Emmen 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen vanuit de gemeente is inzicht 

verkregen in de ‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het 

binnenstadfonds voor de binnenstad van Emmen. Deze is grafisch weergegeven in 

onderstaande afbeelding.  

 

 

 

 

De hoofdopgave van de gemeente Emmen is een compacter centrum en 

gelijkwaardige ruimtelijke kwaliteit in de centrumgebieden. Dit wil de gemeente 

bereiken door winkels van de randen naar het kernwinkelgebied te verplaatsen en 

functies van panden te wijzigen in de aanloopgebieden waardoor het percentage 

leegstaande panden daalt. Hiervoor zijn drie subsidieregelingen ingesteld: een 

transformatiesubsidie, verplaatsingssubsidie en een gevelverbeteringssubsidie. 

Daarnaast wordt geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls van het openbaar gebied om 
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het kwaliteitsniveau in het gehele centrum gelijk te trekken en het openbaar gebied 

als (aantrekkelijk) verbindend element te laten dienen voor de bezoekers in het 

centrum.  

 

Concreet wil de gemeente Emmen met deze maatregelen het winkelvloeroppervlak 

in het centrum verminderen met 25.000 m2. Deze ruimte wordt getransformeerd 

naar andere commerciële functies en naar woningen. Zodoende beoogd Emmen 

een vitaal en toekomstbestendig kernwinkelgebied te realiseren passend bij het 

DNA van Emmen. Wat bij kan dragen aan de levendigheid, economische potentie, 

beleving en identiteit van het centrum in Emmen. 

3.3 Hoogeveen 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen is inzicht verkregen in de 

‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het binnenstadfonds voor de 

binnenstad van Hoogeveen. Deze is grafisch weergegeven in onderstaande 

afbeelding.  

 

 

 

De gemeente Hoogeveen ziet als centrale opgave ‘het realiseren van een 

aantrekkelijk en toekomstbestendig winkel-, werk- en woongebied met een 

openbare ruimte die een hoge verblijfskwaliteit bezit en voor de consument 

aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven bezoeken’. Om dit te bereiken 

wordt de provinciale bijdrage vooral ingezet voor een stimuleringsregeling voor 

verplaatsing en transformatie van winkels. De gemeente heeft als doel om hiermee 

een reductie van 10.000 vierkante meter winkelruimte te realiseren om de 

leegstand te reduceren. Daarnaast zet de gemeente in op het toekomstbestendig 
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maken van het kernwinkelgebied door een kwaliteitsimpuls van het openbaar 

gebied (specifiek de Hoofdstraat) en het beschikbaar stellen van een subsidie voor 

gevelverbeteringen.  

 

Met deze inzet wil de gemeente Hoogeveen volgende resultaten bereiken:  

▪ Het kernwinkelgebied indikken/transformeren  

▪ Het centrum als aantrekkelijk, gezellig en recreatief verblijfsgebied: 

− Openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit;  

− Ruimte bieden aan nieuwe winkelconcepten, naast een compleet en 

aantrekkelijk winkelaanbod, in aanvulling op het online winkelen;  

− (Vernieuwende en betere programmering van) evenementen / activiteiten / 

nieuwe concepten in nauwe samenhang en samenwerking met cultuur en 

horeca;   

▪ Promotie/marketing passend bij het DNA van Hoogeveen. 

3.4 Meppel 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen is inzicht verkregen in de 

‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het binnenstadfonds voor de 

binnenstad van Meppel. Deze is grafisch weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

 

 

 

Meppel heeft als een van de weinige gemeente een relatief sterk SMART gemaakt 

doel geformuleerd. Dat doel komt ook voort uit een aantal feiten die men 

presenteert als het gaat om de problematiek en urgentie die speelt. We citeren uit 

het aanvraagformulier voor het Binnenstadfonds: ‘Op een gemiddelde zaterdag telt 

de Hoofdstraat in Meppel nog 12.600 bezoekers, waar dat vijf jaar eerder nog 

15.000 was. De consument wordt mobieler waardoor de keuze voor een bezoek 

aan een grotere stad in de omgeving snel gemaakt is. Winkeliers maken een 

terugtrekkende beweging en voeren een selectiever vestigingsbeleid. Structurele 

leegstand is ons deel: in de aanloopstraten circa 25% en in het kernwinkelgebied 
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circa 15% als gevolg van de grotendeels leegstaande overdekte winkelcentra. 

Gelijktijdig zien we dat onze eigen financiële situatie noopte tot sobere keuzes in 

beheer en inrichting van de openbare ruimte. Zo is er relatief weinig hoogwaardig 

gebruiksgroen, wat ten koste gaat van een prettig verblijf in de binnenstad.’ 

 

Vervolgens is specifiek als doel gesteld dat in de periode 2018 – 2021 de 

leegstand in de detailhandel omlaag moet, door te saneren en te concentreren, met 

5.000 vierkante meter vloeroppervlak. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren 

van de kwaliteit van de openbare ruimte. De doelstellingen op het gebied van 

impact zijn verder niet specifiek benoemd.  

 

Rekenkameronderzoek Binnenstadfonds Meppel  

Interessant is dat de Rekenkamercommissie Meppel in 2021 BMC onderzoek heeft 

laten doen naar het Binnenstadfonds. Een Rekenkameronderzoek is over het 

algemeen evaluerend van aard en kijkt ook vooral naar de rol van de raad, het 

college en de communicatie daartussen. Het onderzoek bevat om die reden een 

beperkt inhoudelijke terugblik op de resultaten en effecten van het 

binnenstadfonds, wel is onderzocht hoeveel inwoners bekend zijn met het 

Binnenstadfonds en hoe zij tegen de rol van de gemeente aankijken als het gaat 

om de geschetste problematiek in de binnenstad van Meppel.  

 

We citeren de wat ons betreft meest interessante inhoudelijke conclusies uit dit 

onderzoek. Dat is dus aanvullend op hetgeen BRO en Decisio in het kader van het 

provinciale onderzoek ophalen en waarin we zelf in meer detail informatie hebben 

opgehaald over de prestatie-indicatoren en effecten van het Binnenstadfonds (in 

Meppel):  

 

“Met het vaststellen van het Binnenstadsplan in het voorjaar van 2017 is geanticipeerd op 

de mogelijke negatieve ontwikkelingen voor de binnenstad in Meppel. Met het plan werd niet 

alleen een beleidskader neergezet voor gewenste ingrepen in de binnenstad, maar 

tegelijkertijd een basis waarop een subsidie van de provincie kon worden aangevraagd. Na 

vaststelling van het Binnenstadsplan is sterk ingezet op de operationalisering van het 

voorgenomen beleid. Dit heeft wat langere tijd in beslag genomen dan was voorzien. In de 

operationalisering stond voorop dat de gemeente Meppel in nauwe samenwerking met de 

ondernemers en vastgoedeigenaren de problematiek van de binnenstad wilde aanpakken. In 

samenwerking tussen deze drie partijen is een investeringsplan opgesteld waarin op basis 

van financiële inbreng van de gemeente Meppel inclusief de provinciale bijdrage vanuit de 

ondernemers en vastgoedeigenaren een (forse) financiële inbreng zou plaatsvinden. 
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(..) Het algemene oordeel vanuit het onderzoek is dat met een gerichte insteek op de 

verbetering van de binnenstad via het beschikbaar stellen van financiële middelen en 

ambtelijke inzet een verbeterslag in de binnenstad is gemaakt.” 

3.5 Coevorden 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen is inzicht verkregen in de 

‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het binnenstadfonds voor de 

binnenstad van Coevorden. Deze is grafisch weergegeven in onderstaande 

afbeelding.  

 

 

 

 

De gemeente Coevorden beschrijft hun centrale opgave aan de hand van drie 

doelstellingen:  

▪ “de eigenheid van Coevorden te vergroten, te versterken en de 

omstandigheden te creëren die maken dat bezoekers zich thuis voelen in het 

centrum van Coevorden en verrast worden door wat Coevorden te bieden 

heeft”; 

▪ “de aanpak van leegstand door de winkelstraten opnieuw te positioneren en 

het winkelgebied te concentreren rondom de Markt. Dit marktplein is het 

stadshart en vormt de huiskamer voor de bezoeker. Het aantal vierkante 

meters detailhandel zal fors worden teruggebracht”; 

▪ “een uitvoeringsprogramma waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

bestaat. Dit geldt niet alleen voor Centrummanagement Coevorden en 

gemeente, maar juist ook voor vastgoedeigenaren, winkeliers en andere 

partijen”. 
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Het herpositioneren van de winkelstraten gebeurt door verplaatsing van winkels, 

invullen van leegstand, transformatie van panden, uitstraling van gevels verbeteren 

en het aantrekken van nieuwe partijen. Hiervoor heeft de gemeente diverse 

subsidieregelingen in het leven geroepen. Daarnaast zet de gemeente in op een 

opwaardering van de openbare ruimte. Met deze inzet voorziet de gemeente een 

reductie van het winkelvloeroppervlak, een reductie van leegstaande winkels en 

een verbeterde uitstraling van het winkelgebied. Hierdoor verwacht de gemeente 

een aantrekkelijke en vitale binnenstad te creëren met een compact, 

toekomstgericht en relevant winkelcentrum.  

3.6 Midden-Drenthe (Beilen) 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen is inzicht verkregen in de 

‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het binnenstadfonds voor de 

binnenstad van Beilen. Deze is grafisch weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

 

 

De gemeente wil een aantrekkelijk, leefbaar en toekomstbestendig centrum van 

Beilen realiseren. Hiervoor is een stimuleringsfonds opgezet met als doelen: 

▪ Gevelverbetering van winkels in het winkelgebied; 

▪ Transformatie van leegstaande winkels in het transformatiegebied; 

▪ Verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied; 
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▪ Planontwikkeling leegstaand vastgoed in het transformatiegebied. 

 

Daarnaast investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte door: 

▪ Het toevoegen van groenvoorzieningen in de openbare ruimte (winkelstraten, 

pleinen, etc.); 

▪ Verbeteren en toevoegen parkeerplaatsen; 

▪ Verbeteren bebording en parkeerroute; 

▪ Opstellen verlichtingsplan.  

 

Met deze maatregelen voorziet de gemeente een kwaliteitsimpuls van de openbare 

ruimte en panden en een geconcentreerd centrumgebied. Concreet stuurt de 

gemeente op een reductie van het winkelvloeroppervlak van 18.300 m2 naar 

15.600 m2. 

3.7 Noordenveld (Roden) 

Op basis van het aanvraagformulier voor subsidie uit het Binnenstadfonds, de 

Binnenstadvisie en gesprekken met betrokkenen is inzicht verkregen in de 

‘doelenboom’, c.q. de veronderstelde werking van het binnenstadfonds voor de 

binnenstad van Roden. Deze is grafisch weergegeven in onderstaande afbeelding.  

 

 

De inzet voor de binnenstad van Roden is erop gericht het centrum compact, 

krachtiger en toekomstbestendiger te maken met minder structurele leegstand. 

Daarvoor heeft de gemeente een stimuleringsfonds opgericht. Met het fonds kan 
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subsidie worden aangevraagd voor verplaatsing van winkels naar het 

kernwinkelgebied, het transformeren van winkelpanden in het transformatiegebied, 

haalbaarheidsonderzoeken voor dergelijke transformaties en het verbeteren van 

gevels. Daarnaast investeert de gemeente in het toekomstbestendig maken van de 

Heerestraat in het kernwinkelgebied de kwaliteit van de openbare ruimte te 

verbeteren. 

 

De gemeente voorziet dat met deze maatregelen een vitaal, levendig, aantrekkelijk 

en samenhangender centrum met meer reuring en beleving op straat, minder 

leegstand (een reductie van 10 tot 15 procent) en kansen voor groei. 
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4. Maatschappelijke effecten  

In het voorgaande hoofdstuk is per gemeente de voorgenomen inzet samengevat. 

In dit hoofdstuk kijken we naar de input, output en outcome die daadwerkelijk is 

gerealiseerd en analyseren we tot welke impact dit leidt. Daarbij maken we een 

doorkijk naar de monetarisering van effecten. We benaderen dit op provinciaal 

niveau.  

 

 

4.1 Input en output 

4.1.1 Investeringen Binnenstadfonds 

In totaal is 48 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen die zijn voortgekomen uit 

het Binnenstadfonds. De provincie heeft 13 miljoen euro beschikbaar gesteld met 

het Binnenstadfonds. Naast de 13 miljoen euro uit het Binnenstadfonds is door de 

betrokken gemeenten 19 miljoen euro geïnvesteerd en is nog eens 16 miljoen euro 

geïnvesteerd door derden (bijv. vastgoedeigenaren en ondernemers, etc.) (zie tabel 

4-1). 

 

Tabel 4-1 Investering naar organisatie 

Partij Investering  

Provincie 13 miljoen euro 

Gemeenten 19 miljoen euro 

Derden 16 miljoen euro 

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken.  

 

Van de totale investering wordt bijna twee derde besteed aan maatregelen ten 

behoeve van de ruimtelijke functionele structuur. Dat zijn bijvoorbeeld de subsidies 

voor gevelverbetering, verplaatsing, transformatie en planontwikkeling/stimulering. 

Een derde van de totale investeringen wordt gebruikt om de kwaliteit van de 

openbare ruimte te verbeteren. Als laatste is een klein deel van de investering 

gebruikt om proceskosten te dekken(zie tabel 4-2).  
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Tabel 4-2 Investering naar type maatregel 

Type maatregel Investering  

Ruimtelijke functionele structuur 31 miljoen euro 

Kwaliteit openbare ruimte 16 miljoen euro 

Proces 1 miljoen euro  

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken.  

4.1.2 Output subsidieregelingen 

In het kader van het Binnenstadfonds zijn in totaal 228 subsidies verleend. Met 

name de gevelsubsidie en de transformatiesubsidie zijn veel gebruikt (zie tabel 4-

3). Dit is ook terug te zien in het aantal transformaties van winkelpanden dat heeft 

plaatsgevonden tussen 2017 en november 2022. In totaal zijn 142 panden met 

een winkelfunctie getransformeerd naar bijvoorbeeld woningen of kantoren. Voor 

ongeveer de helft van de transformaties is subsidie aangevraagd. De overige 

transformaties hebben plaatsgevonden zonder subsidie.  

 

De verplaatsingssubsidie is in mindere mate gebruikt. In totaal is deze subsidie 42 

keer verleend4. Het aantal verleende subsidies is bijna gelijk aan het aantal 

verplaatsingen dat heeft plaatsgevonden tussen 2017 en november 2022. Van de 

36 verplaatsingen is voor 35 verplaatsingen subsidie aangevraagd.  

 

Tabel 4-3 Aantal verleende subsidies 

Type subsidie  Aantal verleend* 

Transformatiesubsidie 86 

Gevelsubsidie 80 

Verplaatsingssubsidie/stimuleringssubsidie 42 

Planontwikkelingssubsidie 31 

*Data gemeente Assen niet bekend.  

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken.  

 

Tabel 4-4 Aantal verplaatsingen en transformaties  

Verplaatsingen en transformaties Aantal Waarvan met subsidie 

Verplaatsingen naar of binnen kernwinkelgebied* 36 35 

Transformaties** 141 86 

*Data gemeente Assen niet bekend. **Voor de gemeente Assen is onbekend voor welke 

transformaties subsidie is verleend.  

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken.  

 

 
4 In de gemeente Coevorden wordt de term stimuleringsfonds gebruikt. Deze subsidie is 

bedoeld om ondernemers (van buiten het kernwinkelgebied) te stimuleren leegstaande 

panden in het kernwinkelgebied te betrekken.  
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4.2 Intermediate outcome 

4.2.1 Leegstand  

Een van de doelen van het Binnenstadfonds is om minder structurele leegstand te 

realiseren in binnensteden. In figuur 4-1 is voor de Drentse binnensteden de 

ontwikkeling van de leegstaande panden (alle soorten panden, niet alleen 

winkelpanden) weergeven. Sinds de komst van het Binnenstadfonds in 2017 is in 

vijf van de zeven binnensteden het leegstandspercentage toegenomen en in twee 

binnensteden afgenomen.  

 

Figuur 4.1 Ontwikkeling leegstand panden in Drentse binnensteden5 

 
Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken Binnenstadfonds.  

 

Specifiek voor winkelpanden is de ontwikkeling van leegstand in tabel 4-5 

weergeven. In de kernwinkelgebieden is met name een toename van de leegstand 

te zien (in 4 van de 7 steden). In het overig centrumgebied is met name een afname 

van leegstaande panden te zien (in 6 van de 7 steden).  

 

 

 

 

 

 

 
5 Het leegstandspercentage van Assen is in dit figuur niet correct omdat Locatus de 

winkelmeters van VanderVeen voor 2019 niet heeft meegerekend.  
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Tabel 4-5 Ontwikkeling leegstaande winkelpanden in 2022 t.o.v. 2017, naar type 

gebied 

 Panden 

 Kernwinkelgebied Overig centrumgebied 

Assen Gelijk gebleven Afname 

Emmen Toename Afname 

Hoogeveen Toename Afname 

Meppel Toename Afname 

Coevorden Toename Toename 

Beilen  Afname Afname 

Roden Gelijk gebleven Afname 

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken Binnenstadfonds.  

 

In een aantal steden concentreert de leegstand zich in een of meerdere 

winkelcentra. Voor Emmen, Meppel en Coevorden gaat het bij deze winkelcentra 

om structurele leegstand. In Hoogeveen heeft de leegstand van de 

Tamboerpassage te maken met de transformatie van het winkelgebied. Buiten de 

winkelcentra is de structurele leegstand in de meeste steden beperkt.  

 

Daarnaast verwachten een aantal steden de komende jaren nog een afname van 

de leegstand door bijvoorbeeld transformaties die nog afgerond moeten worden. Zo 

is in de gemeente Assen 30 procent van het leegstaande winkelvloeroppervlak op 

dit moment verbouwleegstand.  

4.2.2 Winkelvloeroppervlak detailhandel 

Een ander doel van het Binnenstadfonds is het terugdringen van het 

winkelvloeroppervlak in de detailhandel. Figuur 4-2 laat de ontwikkeling van het 

winkelvloeroppervlak zien voor de Drentse binnensteden. In drie binnensteden is 

het winkelvloeroppervlak afgenomen (t.o.v. 2017). In de overige vier binnensteden 

is het winkelvloeroppervlak toegenomen.  
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Figuur 4.2 Ontwikkeling winkelvloeroppervlak detailhandel in de Drentse 

binnensteden 

 
Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken Binnenstadfonds.  

 

In tabel 4-6 is de ontwikkeling van winkelvloeroppervlak naar type gebied 

weergeven. In de meeste steden is een afname van het winkelvloeroppervlak te 

zien (5 van de 7 steden), zowel in het kernwinkelgebied als in het overige 

centrumgebied.  

 

Tabel 4-6 Ontwikkeling winkelvloeroppervlak in 2022 t.o.v. 2017, naar type gebied 

 Winkelvloeroppervlak 

 Kernwinkelgebied Overig centrumgebied 

Assen Afname Afname 

Emmen Toename Toename 

Hoogeveen Toename Afname 

Meppel Afname Afname 

Coevorden Afname Toename 

Beilen  Afname Afname 

Roden Afname Afname 

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken Binnenstadfonds.  

4.2.3 Functiemenging 

Verschillende gemeenten pogen met de inspanningen vanuit het binnenstadfonds 

een meer gemengd programma te realiseren in de binnenstad. Het toevoegen van 

bijvoorbeeld cultuur en horeca activiteiten aan de binnenstad kan de levendigheid 

vergroten en daarmee ook de aantrekkelijkheid. BRO heeft de zogeheten 

functiemenging van de binnensteden in beeld gebracht voor de periode 2017-2022 

en vergeleken met het Nederlands gemiddelde in 2022. Dat heeft zij gedaan door 

te kijken naar de invulling van vastgoed, kijkend naar de bedrijfsactiviteiten. In haar 
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rapportages heeft BRO dit per gemeente uitgewerkt, in Figuur 4.3 hebben wij een 

samenvatting van deze gegevens opgenomen.  

 

Figuur 4.3 Ontwikkeling functiemenging per gemeente en vergeleken met het 

landelijk gemiddelde in 2022 

 

 

Op basis van de gegevens constateren we per gemeente het volgende:  

▪ Assen kent geen sterke verschuiving van functies in haar binnenstad 

gedurende de periode 2017-2022. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde 

is met name de leegstand hoog en is het aanbod horeca en diensten relatief 

laag.  

▪ In Beilen is de leegstand sterk teruggedrongen van 10 naar 1 procent. Die 

leegstand is opgevuld door activiteiten in de horeca en ‘in/om huis’. Ten 

opzichte van het Nederlands gemiddelde is het aanbod in ‘mode en luxe’ en 

‘dagelijks’ relatief groot.  
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▪ Coevorden kent relatief gezien de grootste leegstand van alle gemeenten, die is 

sinds 2017 ook toegenomen. Daarbij is met name de activiteit ‘mode en luxe’ 

afgenomen.  

▪ Emmen kent ook een toename van de leegstand wat voor een groot deel 

veroorzaakt lijkt te zijn door het segment ‘mode en luxe’.  

▪ Voor Hoogeveen gaat hetzelfde beeld op als voor Emmen en Coevorden.  

▪ In Meppel is de leegstand niet sterk toegenomen, maar het ligt wel boven het 

Nederlands gemiddelde. In Meppel heeft verder een verschuiving van de 

segmenten ‘mode en luxe’ naar ‘horeca’ en ‘cultuur en ontspanning’ 

plaatsgevonden. 

▪ Roden kent een afname van leegstand tot onder het Nederlands gemiddelde. 

In deze binnenstad is het segment ‘diensten’ relatief sterk aanwezig en ook 

toegenomen. Het segment ‘dagelijks’ is juist afgenomen.  

 

Over het algemeen constateren we voor de 7 gemeenten uit het Binnenstadfonds 

dat de leegstand is toegenomen en dat die in veel gemeenten ook boven het 

Nederlands gemiddelde ligt. Hierin zijn Roden en Beilen een uitzondering. Ten 

opzichte van het Nederlands gemiddelde valt verder op dat het segment ‘mode en 

luxe’ overal sterker aanwezig is en dat het aandeel horeca-activiteiten onder het 

gemiddelde ligt. Dat geldt eveneens voor het segment ‘cultuur en ontspanning’.  

4.3 Outcome / effecten 

4.3.1 Beleving van bezoekers / bewoners 

De belevingswaarde van een gebied wordt bepaald door verschillende factoren 

zoals de aanwezigheid van groen, schoonheid, imago, aantrekkelijkheid, eigenheid, 

ruimte en rust. In algemene zin geldt dat een hogere kwaliteit leidt tot een hoger 

gebruik. De aanwezigheid van groen heeft naast het visuele effect op de 

omgevingskwaliteit ook andere effecten. Zo blijkt uit onderzoeken dat een groene 

omgeving positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van 

mensen, bijdraagt aan sociale cohesie, bijdraagt aan een gezond milieu, 

criminaliteit verlaagt en leidt tot een stijging van de woningwaarde6. Ook wordt door 

de landelijke trend van online winkelen de belevingswaarde van een winkelgebied 

belangrijker. Om consumenten te stimuleren fysiek te winkelen moet ingezet 

worden op beleving en sfeer7.  

 

 
6 LEI Wageningen UR (2014). Wijzer met groen in de stad; van bestaansvoorwaarde naar 

verdienmodel.  
7 Bron idem.  
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Het aanbod aan verschillende typen activiteiten dat in een binnenstad wordt 

aangeboden draagt hier ook aan bij. Dat is de reden dat diverse gemeenten in haar 

binnenstad inzetten op een sterkere mix aan activiteiten. Het gaat niet meer enkel 

om winkelen, maar ook om het aanbieden van horeca, cultuur en het organiseren 

van evenementen. Diverse gemeenten hebben met behulp van het 

Binnenstadfonds hierop ingezet.  

 

In de Drentse binnensteden zijn daarnaast verschillende maatregelen uitgevoerd 

om de kwaliteit van de openbare ruimte en van de binnenstad als geheel te 

verbeteren. Bovengenoemde belevingseffecten zijn op dit moment nog moeilijk te 

kwantificeren voor de binnensteden. De resultaten van de 

Koopstromenonderzoeken (KSO) geven hier wel een beeld van, daarin wordt 

namelijk per binnenstad een waardering gegeven op verschillende aspecten. Die 

waardering wordt gegeven door bezoekers van de gebieden. Het meest recente 

KSO is echter uitgevoerd in 2019 en geeft dus nog geen representatief beeld over 

de eventuele effecten van de uitvoering van het Binnenstadfonds. In 2023 staat 

een nieuw KSO onderzoek gepland, het is aan te raden om vanuit dat onderzoek de 

vertaling te maken naar effecten van het Binnenstadfonds. Voor deze analyse 

hebben we wel de ontwikkeling van vier aspecten over de periode 2015-2019 in 

beeld gebracht (zie tabel 4-7).   

 

Tabel 4-7 Beoordeling KSO 2019 t.o.v. 2015 

 Hogere beoordeling Lagere beoordeling Geen verandering 

Sfeer en uitstraling 3 2 1 

Kwaliteit winkelaanbod 2 3 1 

Aanbod horeca 6 0 0 

Veiligheid 3 2 1 

Bron: BRO (2022). Monitor prestatieafspraken.  

 

Ten opzichte van 2015 worden de binnensteden op deze aspecten zowel positiever 

als negatiever beoordeeld. Omdat het meest recente KSO in 2019 is uitgevoerd, 

geeft dit geen volledig representatief beeld. Het Binnenstadfonds loopt vanaf 2017. 

Het is daarom niet realistisch dat effecten van de regeling in de data van 2019 al 

volledig terug te zien zijn. Wat in ieder geval opvalt is dat de sfeer en uitstraling, 

veiligheid en met name het aanbod van horeca in de meeste gemeenten beter 

beoordeeld worden dan in 2019 dan in 2015.  

 

Uit gesprekken met gemeenten, ondernemers en andere betrokkenen halen we op 

dat zij de veranderingen in de binnenstad als positief ervaren: “het ziet er mooier 

uit” en “je kunt zien dat er geïnvesteerd is in de openbare ruimte”. Volgens 

sommige ondernemers leidt de investering in de omgeving en daarmee de 
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toegenomen belevingswaarde bij bezoekers ook tot meer bezoekers en hogere 

omzetten.  

 

Monetariseren in MKBA 

Belevingseffecten zijn moeilijk te monetariseren in MKBA’s. Indien dit het geval is, schrijft de 

MKBA-methodiek voor om effecten kwalitatief te beschrijven en waar mogelijk te 

ondersteunen met kwantitatieve informatie.  

 

In een onderzoek van Wageningen Universiteit (2014) staat een voorbeeld van een dergelijke 

omschrijving. Voor de binnenstad van Hoogeveen wordt beschreven wat de effecten zijn van 

de investeringen in de binnenstad die eind jaren 90 en begin jaren 20 zijn gedaan: “De 

investeringen in de binnenstad hebben de ondernemers het nodige opgeleverd. Uit het 

koopstromenonderzoek van Oost-Nederland (Zuid-Drenthe, Overijssel, deel Gelderland en 

Flevoland) van de Kamer van Koophandel blijkt dat de binnenstad van Hoogeveen de 

hoogste koopstroomcijfers toont uit het hele gebied, procentueel de grootste toename van 

het aantal consumenten van stadscentra heeft en als gevolg hiervan (zeer) lage 

leegstandscijfers kent.” 

4.3.2 Aantal bezoekers 

De investeringen in de Drentse binnensteden leiden tot een kwaliteitsimpuls van 

het winkelgebied. De leegstand neemt af, de uitstraling van panden is verbeterd en 

ook de openbare ruimte is aangepakt. Zoals in de vorige paragraaf benoemd wordt 

daardoor de beleving van bezoekers verbeterd. Mogelijk leidt dit ook tot extra 

bezoekers. Dit effect hebben we op dit moment niet cijfermatig in beeld. Om een 

dergelijk effect kwantitatief in beeld te krijgen, zijn tellingen/inschattingen van 

bezoekers nodig. Deze gegevens zullen in het Koopstromenonderzoek 2023 

beschikbaar komen.  

4.4 Impact 

4.4.1 Leefbaarheid en ontwikkeling huurprijzen / vastgoedprijzen 

Door de investeringen in de Drentse binnensteden neemt de leefbaarheid en 

verblijfskwaliteit in de binnensteden toe. Gevelverbeteringen, minder leegstaande 

panden en een opwaardering van de openbare ruimte maken een binnenstad 

visueel aantrekkelijker. Bezoekers ervaren hierdoor een aangenamer verblijf en 

verblijven mogelijk langer in de binnenstad. Dit maakt de binnenstad 

aantrekkelijker om te ondernemen, maar ook om te wonen. Op termijn heeft dit een 

effect op huur- en vastgoedprijzen. In deze paragraaf gaan we in op de resultaten 

van de Leefbaarometer die inzicht geeft in de leefbaarheid in gemeenten en op 

buurt- en wijkniveau, daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van vastgoedprijzen 

in de binnensteden.  
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Leefbaarometer 

De Leefbaarometer is een instrument van het ministerie van BZK dat het mogelijk 

maakt om de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in 

Nederland te monitoren. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de 

leefbaarheid is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld8. Die wordt 

gemeten aan de hand van de dimensies ‘Woningvoorraad’, ‘Fysieke omgeving’, 

‘Voorzieningen’, ‘Sociale samenhang’ en ‘Overlast en onveiligheid’. Uiteindelijk 

ontstaat een totaalscore voor leefbaarheid, variërend van 'zeer onvoldoende' tot 

'uitstekend'. Daarnaast worden deelscores per dimensie gegeven, die geven aan of 

een gebied beter of slechter scoort dan het landelijk gemiddelde.  

 

De Leefbaarometer wordt al een aantal jaar opgesteld en zodanig is het mogelijk 

om de ontwikkeling van de leefbaarheid te monitoren. Voor deze maatschappelijke 

effectstudie is gekeken naar de 7 gemeenten uit het Binnenstadfonds en de wijk of 

buurt waarin de binnenstad is gelegen. Daarbij is gekeken naar de huidige totale 

leefbaarheidsscore en de ontwikkeling in de periode 2016-2020. In tabel 4-8 zijn 

de resultaten opgenomen.  

 

Tabel 4-8: Score op en ontwikkeling van de Leefbaarometer in de 7 gemeenten en 

binnensteden uit het Binnenstadfonds Drenthe  

    Gemeente Binnenstad 

Assen Score Goed Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Kleine verslechtering 

Beilen Score Goed Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Geen ontwikkeling 

Coevorden Score Goed Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Geen ontwikkeling 

Emmen Score Ruim voldoende Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Geen ontwikkeling 

Hoogeveen Score Goed Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Kleine verbetering Kleine verbetering 

Meppel Score Goed Goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Geen ontwikkeling 

Roden Score Zeer goed Zeer goed 

  Ontwikkeling 2016-2020 Geen ontwikkeling Geen ontwikkeling 

 

De meeste gemeenten kennen een goede leefbaarheid. Uitzonderingen zijn 

Emmen, hier is de leefbaarheid ‘ruim voldoende’, en Noordenveld (Roden), hier is 

de leefbaarheid ‘zeer goed’. Ook de binnensteden kennen allemaal een goede 

leefbaarheid in 2020, in Roden is die zelfs ‘zeer goed’. In de periode 2016-2020 

hebben zich nauwelijks ontwikkelingen voorgedaan in de leefbaarheid. Dat geldt 

 
8 Bron: Leefbaarometer Home  

https://www.leefbaarometer.nl/home.php
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enkel voor de binnenstad van Assen waar een kleine verslechtering van de 

leefbaarheid heeft plaatsgevonden en voor de gemeente en de binnenstad van 

Hoogeveen, hier is de leefbaarheid verbeterd.  

 

Vastgoedprijzen 

Verschillende onderzoeken hebben methoden ontwikkeld om de stijging van de 

vastgoedwaarde in beeld te brengen. Luttik & Zijlstra (1997) en Ruijgrok (2006) 

gaan bijvoorbeeld uit van een stijging van de woningwaarde met zes tot twaalf 

procent voor de aanwezigheid van een park of water. In het onderzoek van Daams 

et al. (2019) wordt de toename in woningwaarde bepaald door de nabijheid van 

attractief groen (groene gebieden die in trek zijn bij omwonenden). Afhankelijk van 

de afstand tot het groen kan de woningwaarde met 0,4 tot bijna zeven procent 

stijgen.  

 

Monetariseren in MKBA 

Een dergelijk effect kun je in een MKBA monetariseren door eerst te bepalen binnen welke 

straal van de ontwikkeling je een effect verwacht. Voor de panden binnen deze straal pas je 

een waardestijging toe op basis van de WOZ-waarde. Deze waardestijging bepaal je op basis 

van de bandbreedtes gegeven in bovengenoemde onderzoeken. In het geval van het 

Binnenstadfonds is een percentage aan de onderkant van de bandbreedte waarschijnlijk 

gepast omdat het over relatief beperkte toevoegingen van water/groen in de openbare 

ruimte gaat.  

 

Voor de Drentse binnensteden hebben we de ontwikkeling van de woningwaarden 

tussen 2017 en 2021 in beeld gebracht (zie tabel 4-9). In algemene zin is sprake 

van stijgende woningwaarden. Zo is in de provincie Drenthe de gemiddelde 

woningwaarde met 24 procent toegenomen. Wanneer de woningwaarde in de 

Drentse binnensteden meer dan gemiddelde gestegen is zou dit kunnen duiden op 

een effect van de investeringen in de binnenstad. Dit zie je bij de binnenstad van 

Hoogeveen en van Beilen. In die steden is in de binnenstad de woningwaarde 

sterker toegenomen dan gemiddeld in de gemeente. Uitgebreider onderzoek is 

echter nodig om de causaliteit tussen de investeringen in het Binnenstadfonds en 

de bovengemiddelde stijging van de woningwaarde te duiden.  

 

Tabel 4-9 Ontwikkeling gemiddelde woningwaarde 2017 – 2021  

 Assen Coevorden Emmen Hoogeveen Beilen Roden* Provincie 

Gemeente +28% +19% +27% +24% +23% +24% 24% 

Binnenstad +27% +18% +24% +28% +25% +20%  

*Ontwikkeling 2017-2020 omdat buurtcijfers Roden voor 2021 niet beschikbaar zijn.  

Bron: CBS  

 

Het effect van hogere huur- en vastgoedprijzen heeft ook een keerzijde. De 

prijsstijging zal met name in het kernwinkelgebied tot stand komen. Hier worden 
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immers de meeste investeringen gedaan. Dit kan ertoe leiden dat startende 

ondernemers geen pand kunnen betrekken in het kernwinkelgebied omdat de 

prijzen voor hen te hoog zijn. Dit is mogelijk een negatief effect van het 

Binnenstadfonds. In hoeverre dit effect in de Drentse binnensteden speelt, hebben 

we niet kunnen achterhalen.  

4.4.2 Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

Een van de doelstellingen van het Binnenstadfonds is het terugdringen van het 

aantal vierkante meter winkelvloeroppervlak en de vrijgekomen ruimte 

herstructureren of transformeren. Maatregelen die de betrokken gemeenten nemen 

om dit te bereiken zijn het compacter maken van het winkelgebied en het 

stimuleren van transformaties van panden met een winkelfunctie. Het resultaat 

hiervan kan zijn dat bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente afneemt, 

doordat wordt ingezet op een transformatie van bedrijven die niet goed 

functioneren. 

 

Tegelijkertijd willen gemeenten de aantrekkelijkheid van hun binnenstad vergroten. 

Gevelverbeteringen worden gesubsidieerd en gemeenten investeren in een 

kwalitatieve impuls van de openbare ruimte. Zoals eerder toegelicht heeft dit een 

positief effect op de beleving voor bezoekers. Mogelijk dat dit vervolgens leidt tot 

het aantrekken van meer bezoekers naar de binnenstad én hebben de bezoekers 

een langere verblijftijd in het gebied. Als dit effect optreedt, kan dit vervolgens 

leiden tot extra omzet en meer werkgelegenheid bij bestaande bedrijven in de 

detailhandel en/of horeca, of zelfs nieuwe bedrijven aantrekken. In enkele 

gesprekken met gemeenten en binnenstadorganisaties over het Binnenstadfonds is 

ook aangegeven dat zij ervaren en van ondernemers horen dat zij een hogere omzet 

hebben in de laatste paar jaren.  

 

De impact van het Binnenstadfonds op de economie kan dus weerbarstig zijn. Aan 

de ene kant wordt ingezet op het terugdringen van bedrijvigheid, aan de andere 

kant is het doel om uiteindelijk een aantrekkelijker binnenstad te hebben waar 

meer bezoekers komen en waar ook de lokale middenstand van profiteert. We gaan 

in deze paragraaf na hoe het aantal bedrijfsvestigingen en banen in de 

binnensteden zich hebben ontwikkeld in de periode 2017-2021.  

 

Ontwikkeling totaal aantal bedrijfsvestigingen en banen 

We hebben op basis van gegevens uit LISA een analyse gemaakt van de 

ontwikkeling van het aantal bedrijven. Sinds 2017 is dat in de 7 gemeenten uit het 

Binnenstadfonds ieder jaar toegenomen, gemiddeld met 3,9 procent per jaar tot in 

totaal 32.200 in 2021. In de binnensteden van de 7 gemeenten is het beeld 
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wisselend. In de kernwinkelgebieden van Beilen, Emmen en Roden is het totaal 

aantal bedrijfsvestigingen toegenomen. In Meppel is het aantal bedrijfsvestigingen 

ongeveer gelijk gebleven en in Assen, Coevorden en Hoogeveen is het aantal 

bedrijfsvestigingen afgenomen. In Figuur 4.4 is deze ontwikkeling weergegeven 

door het aantal bedrijfsvestigingen in de periode 2018-2022 af te zetten tegen het 

basisjaar 2017.  

 

Figuur 4.4: Ontwikkeling totaal aantal bedrijfsvestigingen, indexering (2017 = 100) 

 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 

 

Ontwikkelingen werkgelegenheid 

Het aantal banen is in alle 7 gemeenten samen toegenomen met 4,3 procent in de 

periode 2017-2021, tot ongeveer 177.000. Voor de kernwinkelgebieden ontstaat 

een diffuus beeld. In Hoogeveen, Emmen en Meppel is het aantal banen sterk 

gedaald, met soms wel meer dan 10 procent in de periode 2017-2021. Ook in het 

kernwinkelgebied van Roden nam het aantal banen af, maar daar betrof het een 

lichtere daling met ongeveer 4 procent. Daarentegen is het aantal banen in de 

kernwinkelgebieden Assen, Beilen en Coevorden toegenomen met 2 tot 4 procent.  

 

In tabel 4-10 is de ontwikkeling van het aantal banen over alle sectoren in de 

periode 2017-2021 weergegeven voor de verschillende kernwinkelgebieden en het 

totaal van de 7 gemeenten.  
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Tabel 4-10: Ontwikkeling totaal aantal banen in de periode 2017-2021 in de 7 

gemeenten en de kernwinkelgebieden van het Binnenstadfonds 

  Aantal banen Jaar-op-jaar ontwikkeling   Aantal banen 

Jaar In 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal In 2021 

Assen kernwinkelgebied 1.371 -0,6% 7,8% -2,6% -1,0% 3,3% 1.416 

Beilen kernwinkelgebied 359 0,0% -0,6% 6,2% -1,3% 4,2% 374 

Coevorden kernwinkelgebied 620 -4,4% 6,2% -0,3% 1,0% 2,3% 634 

Hoogeveen kernwinkelgebied 820 -1,3% 0,1% -4,4% -3,7% -9,1% 745 

Emmen kernwinkelgebied  1.657 4,6% -2,7% -19,7% 0,3% -18,0% 1.359 

Meppel kernwinkelgebied  1.271 -4,7% -0,9% -4,2% -1,5% -10,9% 1.133 

Roden kernwinkelgebied 747 -5,2% 2,0% -3,7% 3,3% -3,9% 718 

In 7 gemeenten (excl. Kern) 163.256 0,9% 1,9% -0,1% 2,0% 4,8% 171.067 

Eindtotaal 170.101 0,8% 1,9% -0,3% 1,9% 4,3% 177.446 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 

 

Ontwikkelingen bedrijvigheid en werkgelegenheid in de detailhandel  

Bedrijfsvestigingen detailhandel in kernwinkelgebieden afgenomen 

Het aantal bedrijven in de detailhandel is in de 7 gemeenten samen sterk 

toegenomen in de periode 2017-2021. Het gaat om een stijging van ongeveer 14 

procent naar ongeveer 3.600.  

 

Hoe anders is dat in de kernwinkelgebieden van de 7 gemeenten. Daar is het 

aantal bedrijven dat actief is in de detailhandel overal afgenomen, behalve in 

Beilen, daar is het na een stevige daling tot 2019 in 2021 weer terug op het niveau 

van 2017. In Coevorden en Assen gaat het om een daling van het aantal 

vestigingen met 20 procent. In Meppel (12 procent) en Roden (13 procent) gaat het 

ook om een stevige daling en in Hoogeveen (5 procent) en Emmen (1,4 procent) om 

een lichte daling. De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen in de 

detailhandel is weergegeven in Figuur 4.5.  

 

Het is een opvallende ontwikkeling. Daar waar het doel van veel gemeenten is om 

door middel van verplaatsingssubsidies het aantal winkels vanuit 

overgangsgebieden naar het kernwinkelgebied te halen, zie je dat in de meeste 

kernwinkelgebieden het aantal bedrijfsvestigingen juist is afgenomen en dat het 

aantal vestigingen buiten de kernwinkelgebieden, maar binnen de gemeenten is 

toegenomen (met 4,8 procent in alle 7 gemeenten samen). Het is niet precies te 

duiden welke rol het Binnenstadfonds hierin heeft gespeeld, mogelijk heeft het 
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fonds juist nog voor een dempend effect gezorgd: was het aantal 

bedrijfsvestigingen in de kernwinkelgebieden in de detailhandel zonder het 

Binnenstadfonds nog sterker afgenomen. Uiteraard spelen ook andere externe 

factoren een rol in deze ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de economie, 

opkomst van online winkelen en de effecten van COVID.  

 

Figuur 4.5: Ontwikkeling aantal bedrijven in de detailhandel 2017-2021, indexering 

(2017 = 100) 

 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 

 

Werkgelegenheid detailhandel in meeste kernwinkelgebieden eveneens gedaald 

In lijn met de afname van het aantal bedrijfsvestigingen in de detailhandel is ook de 

werkgelegenheid in deze sector in de meeste kernwinkelgebieden afgenomen. In 

een aantal zelfs met meer dan 10 procent (Assen, Coevorden, Hoogeveen en 

Meppel). Alleen in het kernwinkelgebied van Beilen nam het aantal banen in de 

detailhandel toe. Deze gegevens zijn weergegeven in tabel 4-11.  

 

 

 

 

 

 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2017 2018 2019 2020 2021

Assen kernwinkelgebied Beilen kernwinkelgebied

Coevorden kernwinkelgebied Hoogeveen kernwinkelgebied

Emmen kernwinkelgebied Meppel kernwinkelgebied

Roden kernwinkelgebied In 7 gemeenten



 

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTSTUDIE BINNENSTADFONDS DRENTHE  35 

Tabel 4-11: Ontwikkeling totaal aantal banen in de Detailhandel in de periode 

2017-2021 in de 7 gemeenten en de kernwinkelgebieden van het Binnenstadfonds 

  Aantal banen Jaar-op-jaar ontwikkeling   Aantal banen 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 2021 

Assen kernwinkelgebied 818 0,6% -6,9% -7,2% -2,8% -15,5% 691 

Beilen kernwinkelgebied 310 -0,6% -1,3% 8,6% -0,3% 6,1% 329 

Coevorden kernwinkelgebied 303 -2,3% -3,0% -7,7% 0,8% -11,9% 267 

Hoogeveen kernwinkelgebied 556 -1,3% -1,3% -4,2% -4,6% -11,0% 495 

Emmen kernwinkelgebied  914 4,3% -6,5% -6,5% 5,0% -4,3% 875 

Meppel kernwinkelgebied  820 -9,6% 1,5% -8,4% -5,2% -20,4% 653 

Roden kernwinkelgebied 539 0,6% 1,7% -5,3% 1,3% -1,9% 529 

In 7 gemeenten (excl. Kern) 13.505 0,5% 0,7% -0,2% 5,6% 6,6% 14.398 

Eindtotaal 17.765 0,1% -0,1% -1,4% 4,2% 2,7% 18.237 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 

 

Opvallend is ook hier weer dat het aantal banen in de detailhandel in de 7 

gemeenten als totaal juist is toegenomen. Die toename wordt veroorzaakt door de 

ontwikkelingen buiten de kernwinkelgebieden zelf. Daar is het aantal banen in de 

detailhandel met 6,6 procent toegenomen in de periode 2017-2021.  

 

Ontwikkeling in de horeca 

Bedrijvigheid in de horeca ontwikkelt zich gestaag 

Het aantal bedrijven dat actief is in de horeca is in de 7 gemeenten niet sterk 

ontwikkeld. Het gaat in totaal om een stijging van 5,2 procent naar 1.143 

vestigingen. In de kernwinkelgebieden zijn relatief weinig verschuivingen. In 

Coevorden en Emmen is sprake van een lichte daling, in Beilen, Hoogeveen en 

Meppel is het aantal vestigingen gelijk gebleven en in Assen en Roden is het aantal 

vestigingen met 1 vestiging toegenomen. De gegevens zijn opgenomen in tabel 4-

12. 

 

Tabel 4-12: Ontwikkeling totaal aantal bedrijven in de Horeca in de periode 2017-

2021 in de 7 gemeenten en de kernwinkelgebieden van het Binnenstadfonds 

  Aantal bedrijven Jaar-op-jaar ontwikkeling   Aantal bedrijven 

Jaar In 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal In 2021 

Assen kernwinkelgebied 28 11% -6% 0% 0% 3,6% 29 

Beilen kernwinkelgebied 4 0% 0% 25% -20% 0,0% 4 

Coevorden kernwinkelgebied 17 -6% 6% -6% 0% -5,9% 16 

Hoogeveen kernwinkelgebied 11 0% -9% 10% 0% 0,0% 11 

Emmen kernwinkelgebied  34 9% -8% 3% -6% -2,9% 33 

Meppel kernwinkelgebied  22 9% 4% -8% -4% 0,0% 22 

Roden kernwinkelgebied 10 0% 10% 0% 0% 10,0% 11 

In 7 gemeenten (excl. Kern) 960 1% 0% 3% 1% 5,9% 1.017 

Eindtotaal 1.086 2% 0% 3% 1% 5,2% 1.143 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 
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Ontwikkeling werkgelegenheid horeca wisselt sterk per kernwinkelgebied 

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de horeca wisselt sterk per 

kernwinkelgebied. In Assen, Hoogeveen en Emmen is het aantal banen in de horeca 

relatief sterk afgenomen. In Assen gaat het zelfs om een daling van het aantal 

banen met 25 procent, terwijl het aantal bedrijfsvestigingen stabiel is gebleven. Dit 

duidt op schaalverkleining en mogelijk ook minder omzet in de horeca.  

 

In Beilen, Coevorden, Meppel en Roden is het aantal banen in de horeca juist 

toegenomen. In Roden zelfs met 33 procent, terwijl daar het aantal 

bedrijfsvestigingen ook met slechts 1 is toegenomen. Dat duidt dan weer op een 

toename van de omzet in de horeca, waardoor meer personeel aangetrokken kon 

(of moest) worden.  

 

Over de gehele linie is het aantal banen in de horeca in de 7 gemeenten licht 

afgenomen. De gegevens zijn weergegeven in tabel 4-13.  

 

Tabel 4-13: Ontwikkeling totaal aantal banen in de Horeca in de periode 2017-

2021 in de 7 gemeenten en de kernwinkelgebieden van het Binnenstadfonds 

  Aantal banen Jaar-op-jaar ontwikkeling   Aantal banen 

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal 2021 

Assen kernwinkelgebied 246 -18,7% -12,0% 16,5% -10,7% -25,6% 183 

Beilen kernwinkelgebied 17 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 18 

Coevorden kernwinkelgebied 73 0,0% -2,7% 2,8% 4,1% 4,1% 76 

Hoogeveen kernwinkelgebied 118 2,5% -13,2% 8,6% -10,5% -13,6% 102 

Emmen kernwinkelgebied  221 15,8% 1,6% -19,6% -9,6% -14,5% 189 

Meppel kernwinkelgebied  243 -2,9% 8,1% -3,1% 10,1% 11,9% 272 

Roden kernwinkelgebied 86 -5,8% 14,8% 11,8% 9,6% 32,6% 114 

In 7 gemeenten (excl. Kern) 6.110 2,3% 0,8% -5,7% 0,7% -2,1% 5.982 

Eindtotaal 7.114 1,7% 0,6% -5,0% 0,3% -2,5% 6.936 

Bron: LISA 2017-2021, bewerkingen Decisio 

 

Monetarisen in MKBA  

Om dit effect in een MKBA te monetariseren is het belangrijk dat de basisdata beschikbaar 

is. Dat gaat om de ontwikkeling in bedrijven/banen. Dit kan inzichtelijk gemaakt worden aan 

de hand van LISA-data. Daarnaast is data over winkelvloeroppervlak nodig. Deze data kan 

verkregen worden via bronnen zoals Locatus en Vastgoeddata. Vervolgens kun je de 

verandering in werkgelegenheid monetariseren.  

4.5 Causaliteit – What if not  

Op basis van de gesprekken, data-analyse en onze eigen waarnemingen gaan we in 

op de causaliteit en de rol / het belang van het Binnenstadfonds in het behalen van 

de doelstellingen. Oftewel: hoe aannemelijk is het dat de zichtbare effecten zijn 
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ontstaan als gevolg van de geleverde prestaties die bekostigd zijn vanuit het 

Binnenstadfonds?  

 

Momentum van het Binnenstadfonds was van belang 

Uit gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat het moment waarop het 

Binnenstadfonds ter beschikking kwam belangrijk was. Mogelijk hadden sommige 

gemeenten op termijn ook zelf geïnvesteerd in binnensteden, maar pas op een later 

moment, omdat destijds geen geld beschikbaar was bij gemeenten. Terwijl het 

volgens gemeenten in 2017 juist nodig was om de dynamiek van de binnensteden 

te veranderen. Het Binnenstadfonds kwam voor veel gemeenten dus op het juiste 

moment.  

 

Investeringen Binnenstadfonds als katalysator 

Volgens betrokken hebben de ontwikkelingen vanuit het Binnenstadfonds andere 

ondernemers en pandeigenaren geïnspireerd om ook te investeren. Zonder dat 

daar altijd subsidie voor is aangevraagd. Het Binnenstadfonds heeft gewerkt als 

een katalysator voor extra investeringen in de binnensteden.  

 

Voor transformatie lijkt dit ook herleidbaar uit de data. Er hebben immers meer 

transformaties plaatsgevonden dan waarvoor subsidie aangevraagd. Dit kan het 

katalysatoreffect zijn, maar het kan ook te maken hebben met autonome 

ontwikkelingen. Zoals de afname van het winkelvloeroppervlak in Nederland sinds 

20059.  

 

Ook voor de gemeente werd het Binnenstadfonds soms ervaren als katalysator. De 

urgentie van de problematiek in de binnensteden werd meer gezien en in sommige 

gemeenten kwam meer geld beschikbaar voor binnensteden. Dat geld was zonder 

het Binnenstadfonds waarschijnlijk niet beschikbaar gesteld. Voor een deel ging het 

hier om cofinanciering voor projecten die vanuit het Binnenstadfonds werden 

gesubsidieerd en voor een deel gaat het om eigenstandige investeringen in de 

openbare ruimte van de gemeente.  

 

Binnenstadfonds heeft bijdrage geleverd aan behalen enkele, maar zeker niet alle 

doelstellingen 

Het merendeel van de betrokkenen geeft aan dat zonder de beschikbare 

subsidiemiddelen vanuit het Binnenstadfonds niks gebeurt zou zijn. Bij gemeenten 

was er voor de periode van het Binnenstadfonds weinig of geen geld beschikbaar 

voor de problematiek in de binnensteden. Het is daarnaast voor pandeigenaren 

kostbaar en ook risicovol om te investeren in hun panden, ofwel in de transformatie 

 
9 RVO (2022). Transformatie in cijfers: heden, verleden en perspectief.  
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daarvan ofwel in de opwaardering van bijvoorbeeld gevels. Voor winkeleigenaren 

zelf is het bovendien ook een flinke investering om te verhuizen, hier heeft de 

verplaatsingssubsidie zeker een steun in de rug gegeven.  

 

Tegelijkertijd signaleren we dat buiten de kernwinkelgebieden, in bijvoorbeeld de 

aanloopstraten, ook transformaties zijn gerealiseerd die niet met subsidie uit het 

Binnenstadfonds zijn ondersteund. Het is voor een aantal pandeigenaren dus toch 

mogelijk gebleken om te transformeren zonder extra financiële ondersteuning. In de 

afgelopen jaren stegen bijvoorbeeld de woningprijzen sterk, waardoor het 

aantrekkelijker werd om woningen te bouwen.  

  

We zien daarnaast dat het aantal winkels en de werkgelegenheid in de detailhandel 

buiten de kernwinkelgebieden is toegenomen, zelfs met 20 procent in de periode 

2017-2020. Tegelijkertijd nam het aantal bedrijfsvestigingen én de 

werkgelegenheid in de detailhandel in de kernwinkelgebieden juist af. Deze 

ontwikkeling staat haaks op de doelstellingen van het Binnenstadfonds en van veel 

gemeenten om een compact kernwinkelgebied te realiseren. Het is niet precies te 

duiden welke rol het Binnenstadfonds hierin heeft gespeeld, mogelijk dat andere 

externe factoren, zoals economische ontwikkelingen, opkomst van online winkelen 

en COVID, hierin ook een sterke rol hebben gespeeld, maar feit is dat de 

doelstellingen op dit vlak niet behaald lijken te zijn.  

 

De bredere effecten op de leefbaarheid zijn nog niet goed te duiden. Wel blijkt uit 

het meest recente Koopstromenonderzoek (KSO) uit 2019 dat de meeste van de 7 

kernwinkelgebieden in aantrekkelijkheid zijn toegenomen, maar in 2019 was het 

Binnenstadfonds nog maar net actief. Het is niet te zeggen of de effecten van het 

fonds toen al zichtbaar waren, dit zou nader onderzocht moeten worden aan de 

hand van het KSO onderzoek in 2023.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk werken we de conclusies uit aan de hand van de onderzoeksvraag 

die door de Commissie van Onderzoek is meegegeven (paragraaf 5.1). Op basis van 

de uitkomsten van het onderzoek formuleren we in paragraaf 5.2 enkele 

aanbevelingen.  

5.1 Conclusies 

Het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van het Binnenstadfonds kent 

zijn oorsprong in de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de (welvaarts)effecten 

(positief en negatief) van de uitvoeringsplannen van de zeven Drentse gemeenten 

cq. kernen die bekostigd zijn of worden vanuit het Binnenstadfonds? Hierbij ligt de 

nadruk op de effecten op de leefbaarheid en omgevingswaardering van bezoekers 

en inwoners van de binnenstad en aangrenzende wijken. 

 

Beoordelen of doelstellingen zijn behaald is lastig 

Het is al met al lastig om te beoordelen of de doelstellingen van het 

Binnenstadfonds gehaald zijn of niet. Dit heeft met name te maken met de 

formulering van de doelstellingen.  

 

De doelstellingen van de provincie zijn in het algemeen beperkt SMART10 

geformuleerd. We concluderen dat niet precies duidelijk is wat de beoogde 

doorwerking van het Binnenstadfonds is. Op basis van gevoerde gesprekken en 

onze analyses constateren we hierover het volgende:  

▪ Aan de ene kant gaat het om het versterken van kwaliteit en aanpassen van de 

binnensteden aan de hedendaagse behoeften van gebruikers. Dit is te 

interpreteren als een economisch doel: meer bezoekers aantrekken, wat leidt 

tot meer omzet en uiteindelijk tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid.  

▪ Aan de andere kant wordt, om dit doel te bereiken, sterk ingezet op het 

reduceren van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak en op 

herstructurering van vrijkomende winkelruimte (met name in aanloopgebieden). 

Dit zou met name moeten leiden tot een kwaliteitsslag in de binnensteden, 

waar de goed functionerende winkels over blijven en minder goed 

functionerende winkels of winkellocaties kunnen transformeren. Ook met als 

doel om de leefbaarheid voor bezoekers en bewoners te verbeteren.  

 

 
10 SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
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Ook de doelstellingen van gemeenten zijn in veel gevallen beperkt SMART, en vaak 

hooguit op het niveau van output (resultaten) kwantitatief zijn geformuleerd. Verder 

valt op dat veel gemeenten min of meer dezelfde doelstellingen nastreven als de 

provincie, dat is uiteraard een goed teken, maar heeft ook als gevolg dat het op het 

niveau van outcome en impact niet goed te duiden is waar de prioriteit ligt: op de 

economische of op de kwalitatieve / leefbaarheidsaspecten.  

 

Binnenstadfonds kwam op een goed moment 

Uit de gesprekken maken we op dat het Binnenstadfonds op een goed moment 

kwam. De detailhandelssector in de Drentse binnensteden stond onder druk. Het 

resultaat was een forse leegstand en winkelgebieden die te kampen hadden met 

verpaupering. De provincie is op deze situatie ingesprongen en heeft met de 

Retailagenda Drenthe en de middelen uit het Binnenstadfonds echt ‘een beweging’ 

op gang gebracht. Voor de opzet van het fonds is waardering vanuit de 

verschillende betrokken partijen (o.m. gemeenten, winkeliersverenigingen en 

vastgoedeigenaren). Op basis van de gesprekken en de documentatie vanuit de 

provincie en gemeenten komt naar voren dat veel projecten in gang zijn gezet en 

dat hiermee ook diverse concrete resultaten zijn geboekt.  

 

Effecten van het fonds zijn (nog) niet goed zichtbaar in de cijfers 

Veel effecten zijn (nog) niet goed zichtbaar in de cijfers. Enerzijds komt dit doordat 

de causaliteit van het effect met het binnenstadfonds moeilijk te bepalen is. Dit 

zien we bij het effect op leefbaarheid. Een betere leefbaarheid kan tot uiting komen 

in de waardering van woningen en commercieel vastgoed. Een analyse van de 

woningwaarden maakt duidelijk dat de prijzen inderdaad (sterk) zijn gestegen. Het 

is echter niet goed te duiden welke rol het Binnenstadfonds hierin heeft gespeeld of 

speelt. 

 

Anderzijds komt het doordat projecten gefinancierd vanuit het Binnenstadfonds nog 

niet afgerond zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het effect op leegstand en 

winkelvloeroppervlak. Voor de meeste gemeenten geldt dat doelen voor reductie 

van leegstand en winkelvloeroppervlak (nog) niet behaald zijn in de periode 2017-

2020. In sommige steden moeten verschillende transformaties echter nog 

plaatsvinden waardoor de huidige cijfers geen compleet beeld geven.  

 

Het komt ook voor dat projecten wel afgerond zijn maar nog niet terug te zien zijn in 

de cijfers omdat er bijvoorbeeld geen recente onderzoeken zijn gedaan. Dit is het 

geval bij o.a. de waardering van de openbare ruimte en de winkelgebieden. Een 

goede methode om dat te doen is door bezoekers en bewoners te enquêteren, dit 

gebeurt op gezette tijden via het Koopstromenonderzoek. Dat onderzoek is voor het 

laatst uitgevoerd in 2019 (krijgt in 2023 een vervolg). De resultaten hieruit kunnen 
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echter nog geen goed en representatief beeld geven over de effecten van het 

Binnenstadfonds, aangezien veel projecten uit het fonds nog niet uitgevoerd waren. 

 

Het effect van het Binnenstadfonds op bedrijvigheid en werkgelegenheid is 

ambivalent 

Het doel van het Binnenstadfonds is om winkelvloeroppervlak te reduceren, maar 

uiteindelijk zou een aantrekkelijker winkelgebied wel moeten leiden tot meer 

bezoekers, bestedingen en werkgelegenheid. Kijkend naar de detailhandelssector 

is zichtbaar dat deze in alle zeven gemeenten groeit, zowel wat betreft aantal 

bedrijven als aantal banen. Echter, binnen de kernwinkelgebieden neemt het aantal 

bedrijven en banen in de detailhandel juist af. Dat strookt niet met het beoogde 

doel en verwachte effect van het Binnenstadfonds dat detailhandel zich moet 

concentreren in de kernwinkelgebieden van de zeven gemeenten en daar 

vervolgens kan floreren door een sterker en robuuster kernwinkelgebied.  

 

Causaliteit tussen het Binnenstadfonds en gevonden effecten  

Het is niet precies te duiden welke rol het Binnenstadfonds speelt of heeft gespeeld 

in de gevonden effecten op het niveau van outcome en impact (leefbaarheid, 

vastgoedprijzen en werkgelegenheid). Dit vraagt een nadere en uitgebreidere 

kwantitatieve studie die complex en tijdrovend is. Kwalitatief is hier wel meer over 

te zeggen, aansluitend op eerdere conclusies: 

▪ Het Binnenstadfonds kwam volgens velen op een goed moment.  

▪ De middelen die de provincie ter beschikking heeft gesteld hebben volgens 

verschillende gesprekspartners geleid tot vervolginvesteringen in de 

binnensteden.  

▪ De middelen vanuit gemeenten en private partijen waren in veel gevallen niet 

of pas later ter beschikking gesteld als het Binnenstadfonds er niet was 

geweest. 

▪ Het Binnenstadfonds heeft hier echt een belangrijke katalyserende rol in 

gespeeld.  

5.2 Aanbevelingen 

We maken bij de aanbevelingen onderscheid tussen lessen die getrokken kunnen 

worden voor de toekomstige inrichting van soortgelijke regelingen en ten aanzien 

van het gebruik en de mogelijkheden om MKBA’s uit te werken voor het 

Binnenstadfonds of andere soorten regelingen.  

 

Lessen voor toekomstige inrichting van regelingen 

1. Stel bij de inrichting van toekomstige regelingen SMART-geformuleerde 

doelstellingen vast. Dit is een voorwaarde om een regeling tussentijds te 
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kunnen bijsturen, en om achteraf de effecten van een regeling te kunnen 

evalueren.  

 

2. Geef expliciet een inhoudelijke onderbouwing voor de keuze van subsidiënten 

en de verdeling van de middelen. Een heldere probleemanalyse kan hiervoor 

een hulpmiddel zijn.  

 

3. Houdt rekening met een langere doorlooptijd van de regeling en de ter 

beschikking gestelde subsidiemiddelen. Veel projecten kennen een lange 

aanloop- en doorlooptijd, zeker daar waar het grootschaligere projecten in de 

openbare ruimte betreft. 

 

4. Stel bij de start van een regeling een evaluatieplan vast voor het achteraf 

bepalen van de effecten van de regeling waarbij zowel data over harde 

(economische) als zachte (beleving, leefbaarheid) factoren worden verzameld. 

Dit voorkomt dat de effecten van de regeling niet volledig in kaart zijn te 

brengen. 

 

Nut en mogelijkheden van MKBA’s voor Binnenstadfonds en soortgelijke regelingen 

5. Overweeg bij de keuze van een regeling of het uitvoeren van een ex-ante MKBA 

van meerwaarde is om de kosten en baten van verschillende 

beleidsmaatregelen/specifieke projectvarianten te vergelijken, waarbij ook 

aandacht is voor de causaliteit tussen beleidsmaatregelen en verwachte 

effecten. 

 

Toepassing en werkwijze MKBA’s 

Vaak wordt een MKBA voorafgaand aan een beleidsmaatregel opgesteld. Met als doel om 

voorafgaand de kosten en baten van verschillende beleidsmaatregelen of specifieke 

projectvarianten te vergelijken. Het is een nuttig instrument om te duiden welke maatregel 

het meest kosteneffectief is en inzichtelijk te maken bij wie de kosten en baten liggen, zodat 

onder meer op basis daarvan bijvoorbeeld de provincie in kan schatten wie je financieel zou 

willen ondersteunen.  

 

Een gedegen MKBA doorloopt de volgende stappen (vastgesteld in de Algemene Leidraad 

MKBA door het CPB):  

Stap 1: Opstellen van een probleemanalyse. 

Stap 2: Het vaststellen van een nulalternatief, wat gebeurt er als we geen maatregelen 

treffen? 

Stap 3: Definitie van verschillende beleidsalternatieven. 

Stap 4: Bepalen van effecten en baten. 

Stap 5: Bepalen van kosten. 

Stap 6: Uitwerken van varianten- en risicoanalyse. 

Stap 7: Opstellen van overzicht van kosten en baten. 

Stap 8: Resultaten interpreteren en presenteren.  
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Het gedegen uitwerken van een MKBA en zeker het kwantificeren en monetariseren van 

(beoogde) effecten vergt een (mogelijk) grote inspanning en kent daarmee enkele 

aandachtspunten:  

▪ In verschillende beleidsvelden kan het lastig zijn om de causaliteit tussen een 

beleidsmaatregel en effect te bepalen.  

▪ Aanvullend onderzoek kan nodig zijn (zoals enquêtes onder een brede doelgroep) om 

‘zachte factoren’ (beleving, gevoel van veiligheid, etc.) te kunnen waarderen.  

▪ Daarbij zal het niet altijd mogelijk zijn om alle gevonden effecten te kwantificeren en 

monetariseren, waardoor sprake kan zijn van een ongelijksoortige waardering van 

effecten.  
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▪ Hoogeveen 

▪ Meppel 
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▪ Voorzitter bestuur Binnenstad Hoogeveen 
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▪ VECM (vastgoedorganisatie in gemeente Meppel) 

▪ Organisatie Vaart in Assen 

▪ Zakenkring gemeente Noorderveld 

▪ Stichting Centrum Management Coevorden 

▪ Domesta 



Bijlage Effectenmatrix Binnenstadfonds bij Statenstuk 2023-99 
 
In onderstaande effectenmatrix is een samenvattend overzicht opgenomen van de 
(maatschappelijke) effecten van het Binnenstadfonds, zoals in het rapport ‘Maatschappelijke 
effectenstudie Binnenstadfonds Drenthe’ is beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
onderstaande schema: 
  
 
 
De input wordt gevormd door de middelen en activiteiten die door de provincie, gemeenten en 
private partijen zijn ingezet. De output wordt gevormd door de behaalde resultaten van deze 
activiteiten, zoals transformaties van winkels naar woningen, verplaatsing van winkels en het 
verbeteren van de openbare ruimte. Vervolgens ontstaan maatschappelijke effecten in de vorm 
van intermediate outcome, zoals mate van leegstand en samenstelling winkelbestand, en 
outcome (beoordeling sfeer, kwaliteit winkels, veiligheid en aanbod horeca). Die zijn door te 
vertalen naar een ‘impact’ voor de maatschappij. Hier gaat het om de leefbaarheid, 
prijsontwikkeling vastgoed en werkgelegenheid. Deze effecten zijn in het rapport beschreven. 
 

Effectenmatrix Binnenstad- 
fonds Drenthe 

INPUT OUTPUT INTERMEDIATE 
OUTCOME 

OUTCOME IMPACT 

Investeringen (in euro’s) 
Provincie 

 
13 miljoen 

    

Gemeenten 19 miljoen     
Derden 16 miljoen     
Aantal subsidies (excl Assen) 
Transformatiesubsidie 

  
86 

   

Gevelsubsidie  80    
Verplaatsingssubsidie  42    
Planontwikkelingssubsidie  31    
Leegstand  
Aantal panden 

   
Afname  

  

Percentage van wvo   Toename1    
Winkelvloeroppervlak   Afname2   
Functiemenging t.o.v. NL      
Mode en Luxe   +   
Horeca   -   
Beleving bezoekers      
Sfeer en uitstraling    Hoger  
Veiligheid    Hoger  
Aanbod horeca    Hoger  
Leefbaarheid     Gelijk gebleven 
Vastgoedprijzen     Gestegen 
Aantal bedrijfsvestigingen 
Totaal binnensteden 

     
+/- 

Werkgelegenheid     +/- 
Detailhandel kernwinkel- 
gebieden 

     

Totaal winkels     - 
Werkgelegenheid     - 

Bron: Decisio (2023)  

 
1 Vijf van de zeven binnensteden 
2 In vijf van de zeven kernen afgenomen 

Input Output Intermediate 
outcome 

Outcome Impact 
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