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Voorwoord

Voorwoord
Het rapport dat hier voor u ligt is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd over winkelcentrum Den
Tempel te Sittard. Het rapport komt voort uit een tweedejaars opdracht voor studenten aan de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Doel van het onderzoek is om door middel van analyseren tot een SWOT-analyse te komen over het
bestaande gebied, zodat hierna strategieën geformuleerd kunnen worden waarmee het bestaande gebied
verbeterd kan worden. Over deze strategieën zullen we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.
Dit eindresultaat was niet tot stand gekomen zonder de goede hulp van onze begeleiders. Vandaar dat we
ir. ing. Ingrid I. Janssen, Suzanne Beugels en Peter Groenen willen bedanken voor hun bijdrage. Ook willen
we drs. Cynthia Schreuder van het STU bedanken.
Eindhoven, mei 2009				
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Het winkelcentrum Den Tempel in Sittard is een planmatig opgezet winkelcentrum uit de jaren ‘70 dat
onderdeel uitmaakt van de binnenstad. Den Tempel is gunstig gelegen ten opzichte van het
kernwinkelgebied, maar oogt enigszins gedateerd. Het probleem is echter dat de marktpositie van dit
winkelcentrum onder druk staat. Gedeeltelijke eigenaar 3W Vastgoed heeft hierover om advies gevraagd.
Doel van dit rapport is dan ook om een advies uit te brengen aan 3W Vastgoed waarin een strategie
gepresenteerd wordt die de marktpositie van winkelcentrum Den Tempel kan verbeteren.
In het marktonderzoek naar winkelcentrum Den Tempel komen een aantal sterke en zwakke punten
naar voren, maar ook een aantal kansen en bedreigingen. De belangrijkste sterke punten zijn de goede
ligging en routing, goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de vele parkeergelegenheden. De
belangrijkste zwakke punten zijn de slechte aansluiting vanuit de binnenstad, leegstand van winkelpanden, kleine winkelpanden, de donkere en gedateerde uitstraling en het is onveilig door gebrek aan sociale
controle.
De kans die het winkelcentrum en zijn omgeving bieden zijn de waardering die consumenten hechten aan
de combinatie van leisure met retail. Maar ook de komst van de Dobbelsteen is een kans doordat het de
routing kan versterken, voor meer bezoekers kan zorgen en hiermee het draagvlak vergroot. Verder is er
een toename van het horecabezoek en vraag naar grotere winkeloppervlak. De Dobbelsteen is niet alleen
een kans, maar ook een bedreiging omdat deze een sterkte concurrent zal worden. Andere bedreigingen
zijn de dalende vraag naar winkelvastgoed door bevolkingsafname en het verdwijnen van klanten door
vergrijzing.
Deze punten zijn meegenomen om een strategie op te stellen waarmee de marktpositie van het
winkelcentrum verbeterd kan worden. In deze strategie zal winkelen gecombineerd worden met uitgaan,
waardoor het een onderdeel van het winkelkerngebied blijft, maar ook iets extra’s op leisure gebied toevoegt. De aansluitingen zullen verbeterd worden en de routing wordt overzichtelijker. Door meer horeca en
een bioscoop in het gebied te plaatsen, zal het gebied ook ‘s avonds levendig zijn. Verder komen er ook een
VVV-kantoor en een fietsenstalling/fietsverhuur in het gebied, waardoor er meer aandacht wordt gelegd op
de attractoren van Sittard. De winkels zullen gericht zijn op een brede doelgroep en grotere oppervlaktes
hebben. Verder zullen voor de toenemende vergrijzende bevolking seniorenappartementen en een zorgcentrum gecreëerd worden. Deze strategie zal in drie varianten opgesplitst worden, die op kleine punten
van elkaar verschillen. Zo kan een optimale strategie voor winkelcentrum Den Tempel gecreëerd worden.
In de eerste variant zal de nadruk op winkelen liggen. Bijzonderheden zijn dat er geen parkeerplaats
gebouwd wordt, maar wel een grote bioscoop. In de tweede variant wordt wel een parkeerplaats
teruggebouwd, wat als resultaat heeft dat het winkeloppervlak kleiner wordt. Bij de derde variant is
gekozen voor een ondergrondse parkeerplaats met daarboven een bioscoop. In het gebied zal dan ook een
discotheek gerealiseerd worden.
In een financieel haalbaarheidsonderzoek is onderzocht welke financiele consequenties deze
verschillen met zich meebrengen. Zo zorgen exclusieve ruimtes voor grotere bouwkosten maar op langere
termijn ook voor grotere opbrengsten. Door onder andere te kijken naar de aankoop-, sloop-, renovatie- en
bouwkosten worden de stichtingskosten berekend. Deze worden dan tegenover de opbrengsten van elke
variant gezet. Verder wordt rekening gehouden met de fasering en de daaruitvolgende cashflow.
Als advies bevelen we aan 3W Vastgoed de derde variant aan. Deze behoeft de hoogste investering, maar
levert ook de meeste huuropbrengsten op. Elf jaar na de planrealisatie zullen de investeringen hiervan
terugverdiend zijn. Wanneer er voor gekozen wordt om de woningen te verhuren in plaats van te verkopen
zullen de investeringen groter worden, maar tevens ook de jaarlijkse huurinkomsten.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Het winkelcentrum Den Tempel in Sittard is een planmatig opgezet winkelcentrum uit de jaren ‘70 dat
onderdeel uitmaakt van de binnenstad. Den Tempel is gunstig gelegen ten opzichte van het
kernwinkelgebied, maar oogt enigszins gedateerd. Het probleem is echter dat de marktpositie van dit
winkelcentrum onder druk staat. Gedeeltelijke eigenaar 3W Vastgoed heeft hierover om advies gevraagd.
Doel van dit rapport is dan ook om een advies uit te brengen aan winkelvastgoedontwikkelaar 3W Vastgoed waarin een strategie gepresenteerd wordt waarmee de marktpositie van winkelcentrum Den Tempel
verbeterd kan worden.

1.2

Opzet

In dit rapport zal eerst een analyse gemaakt worden van het winkelcentrum, haar omgeving en de
ontwikkelingen die gaande zijn. Hieruit zullen door middel van een SWOT-analyse de sterke en zwakke
punten, maar ook de kansen en bedreigingen voor het winkelcentrum naar voren komen.
Deze resultaten zullen leiden tot een aantal strategieën en varianten om de marktpositie van het
winkelcentrum te verbeteren. Uiteindelijk zal er, door onder andere een financieel haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, voor een variant gekozen worden. De variant die hieruit volgt zal uiteindelijk als advies
gepresenteerd worden. Deze aanpak is verduidelijkt in figuur 1.

Figuur 1: Plan van aanpak
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2.1

Inleiding

Het marktonderzoek zal inzicht geven in de huidige situatie van winkelcentrum Den Tempel.
Beginnend met een analyse op winkelcentrumniveau zal steeds verder uitgezoomd worden op de omgeving.
Achtereenvolgens zullen aan bod komen: het winkelcentrum Den Tempel (2.2), de binnenstad van
Sittard (2.3), het verzorgingsgebied (2.4), de attractoren (2.5), de DESTEP-analyse (2.6) en het Distributie
Planologisch Onderzoek (DPO) (2.7). Deze worden allemaal samengenomen in de conclusie (paragraaf 2.8)
en SWOT-analyse in paragraaf 2.9 om duidelijk de sterke en zwakke punten, maar ook de kansen en bedreigingen voor het winkelcentrum weer te geven. Hier zullen later in hoofdstuk 3 enkele strategieën uit voort
komen.

2.2

Winkelcentrum Den Tempel
2.2.1

Omschrijving

Winkelcentrum Den Tempel maakt onderdeel uit van
de binnenstad van Sittard. In figuur 2 is een kaart te zien
met een plattegrond. De markt grenst aan het winkelcentrum, evenals het ABC-complex. De straten die vanuit de
binnenstad naar Den Tempel leiden zijn erg smal,
donker en onaantrekkelijk. Verder zijn hier geen winkels
gevestigd. Den Tempel voldoet in het aanbod in dagelijkse,
huis-tuin-keuken en mode-luxe artikelen, die gericht zijn op
de doelgroep van personen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar.
In Den Tempel worden verschillende bouwstijlen door
elkaar gebruikt. Door de grote overkappingen oogt het
centrum erg donker, afgesloten en gedateerd, zie figuur 3.
Dit is niet bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van het
winkelcentrum. Verder verdwijnt het gevoel dat het bij de
Figuur 2: Plattegrond winkelcentrum Den Tempel
binnenstad van Sittard hoort. Dat wordt wel verbeterd
doordat er in het gebied ook drie monumenten aanwezig zijn, namelijk een kerk, boerderij en een
restaurant. Er zijn geen functies boven de winkels geplaatst, met uitzondering van wat kantoortjes die bij
de winkels horen. Aannemelijk zal het er ’s nachts uitgestorven zijn, wat zorgt voor weinig sociale controle.
Doordat de panden in het winkelcentrum erg klein zijn, is er voor de grotere winkelconcerns geen ruimte.
Hierdoor kan het winkelcentrum geen grote (bekende) winkelconcerns aantrekken. Verder zijn veel panden
eigendom van de winkeliers, ze worden dus niet verhuurd.
De routing door het winkelcentrum is logisch, maar deze
sluit slecht aan op de straten in de binnenstad. Het hele
gebied is voetgangersgebied, op één straat na, die gebruikt
wordt voor de bevoorrading van de winkels en recht door
het voetgangersgebied loopt.
De bereikbaarheid van Den Tempel is erg goed. Vanaf het
station is het ongeveer vijftien minuten lopen, maar er is ook
de mogelijkheid om met de bus te komen. Er gaat namelijk
acht keer per uur een bus naar het winkelcentrum. Direct
aan het winkelcentrum grenst een groot parkeerterrein en
daar tegenover liggen op loopafstand twee parkeergarages. Figuur 3: Donker in Den Tempel
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2.2.4

Conclusie

De ligging van winkelcentrum Den Tempel ten opzichte van de binnenstad is goed en de routing in het
winkelcentrum zelf is erg duidelijk. Er zou een looproute met de winkelstraat en de markt gecreëerd kunnen
worden. Het winkelcentrum voldoet in het aanbod van dagelijkse, huis-tuin-keuken en mode-luxe artikelen,
maar beschikt alleen over kleine panden. De uitstraling van Den Tempel is donker, afgesloten en gedateerd.
Ook is er leegstand en ’s avonds gebrek aan sociale controle. De bereikbaarheid van Den Tempel is goed:
er zijn veel parkeermogelijkheden en er zijn veel aansluitingen met het openbaar vervoer. Wel zijn in en
rondom de binnenstad van Sittard weinig uitgaansmogelijkheden te vinden.

2.3

Binnenstad van Sittard

2.3.1

Omschrijving

De binnenstad van Sittard (figuur 4) is zo gegroeid dat er
een lange winkelstraat van het station naar de markt leidt.
Opvallend is dat er net zoals in Den Tempel meerdere
panden leegstaan. Buiten de stadswal, die om de binnenstad loopt, zijn er voornamelijk kleine boetiekjes en familie2.3.4
C
bedrijfjes. Hoe dichter de markt benaderd wordt, hoe
groter de winkelpanden worden en hoe meer landelijke keDe ligging va
tens/franchisebedrijven er gevestigd zijn. De winkelstraat
Den Tempel
oogt gezellig, maar de routing is niet altijd even duidelijk.
de binnensta
Op de markt zijn veel restaurantjes en cafeetjes te vinden
routing in he
waardoor het een gezellige indruk achterlaat. In schril conzelf is erg du
trast met de kleine winkeltjes in de straten grenzen er aan Figuur 4: Markt van Sittard
kelcentrum
de markt twee enorme gebouwen waar de V&D en de HEMA (http://media.photobucket.com)
aanbod van
in gehuisvest zijn. De V&D heeft aangegeven uit het pand te
tuin-keuken
willen. De historische kerken in de binnenstad liggen achteraf ten opzichte van het winkelgebied, zodat een
tikelen, maar bes
bezoek aan het winkelcentrum niet vaak gecombineerd zal worden met een bezoek aan een kerk.
Er zijn vele soorten winkels in Sittard, maar uitgaansgelegenheden zijn er weinig te vinden. Er is een
filmhuis ‘Het Domein’ waar vooral cultuurfilms gedraaid worden. Daarnaast is er een stadsschouwburg en
zijn er enkele kroegjes in de binnenstad te vinden. In Geleen is een poppodium gevestigd en er zijn in de
verdere omgeving (in Echt en Beek) twee discotheken te vinden. Veel uitgaansmogelijkheden voor een breed
publiek zijn er in Sittard dus niet.

Figuur 5: Parkeergelegenheid (www.winkelsinsittard.nl/parkeren)
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2.3.2

Conclusie

De huidige staat van de binnenstad van Sittard is goed, alleen is de routing in het centrum niet altijd even
duidelijk. De aansluiting met Den Tempel is zelfs slecht te noemen. De bereikbaarheid van het centrum is
goed, zowel per auto als per openbaar vervoer. De nabij gevestigde V&D en Rabobank willen verhuizen, dit
kan zorgen voor een vermindering van het publiek van Den Tempel, maar dit kan ook een kans zijn. In de
Conclusie
plannen wordt een nieuw winkelcentrum de Dobbelsteen ontwikkeld, dit zal een concurrent worden van
Den Tempel, maar het zal ook meer bezoekers trekken.
an winkelcentrum
ten opzichte van
2.4 Verzorgingsgebied
ad is goed en de
et winkelcentrum
Om te bepalen wat het verzorgingsgebied is van de binnenstad van Sittard zal per deelgemeente
uidelijk. Het winbekeken worden waar de inwoners van dat gebied gaan winkelen. De gemeente Sittard-Geleen is ontstaan
voldoet in het
uit de gemeenten Sittard, Geleen en Born die in 2001 samengevoegd zijn tot één gemeente. Hiervan zal de
dagelijkse, huisdeelgemeente Sittard bij het verzorgingsgebied van de binnenstad gerekend worden.
en mode-luxe arschikt alleen over
Het winkelcentrum in Geleen is onlangs vernieuwd en hierdoor zal er vanuit worden gegaan dat de
inwoners van Geleen in het centrum van Geleen zullen winkelen en zij buiten het verzorgingsgebied van de
binnenstad van Sittard vallen. Dit ook vanwege het feit dat het voor hen het dichtst bij is. De inwoners van
Born worden van Sittard en Geleen gescheiden door de snelweg A2. Born zal bij het verzorgingsgebied van
de binnenstad van Sittard gerekend worden, omdat er voor hen geen ander centrum dichterbij is.
Het hierboven bepaalde verzorgingsgebied van de binnenstad van Sittard had 48.970 inwoners in 2007
(Centraal Bureau voor de Statistiek (2007)). De gemeente Sittard-Geleen zit onder het gemiddelde van
Nederland qua gemiddeld besteedbaar jaarinkomen per inkomensontvanger. Een inwoner van SittardGeleen ontvangt in 2005 namelijk gemiddeld 17.100 euro, terwijl de Nederlander gemiddeld 17.700 euro
per jaar ontvangt (CBS, 2007).

2.5

Attractoren

2.5.1

Sittard

In Sittard zijn er, naast het winkelgebied, nog andere attractoren aanwezig
die mensen van buiten Sittard kunnen aantrekken. Het zijn attractoren met
verschillende doelgroepen, zodat ze een breed publiek aantrekken.
Voorbeelden van attractoren zijn: de basiliek van Sittard (figuur 6), Kasteelpark
Born (dierentuin) en Kasteel Limbricht. Verder vinden er een aantal activiteiten
plaats in het centrum van Sittard, zoals een jaarlijkse kermis, elke maand een
koopzondag en is er wekelijks een grote en een kleine markt. Deze informatie
is verwerkt naar www.sittard-geleen.nl.
Figuur 6: Basiliek van Sittard
(www.wikipedia.nl)
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In het masterplan van architect Jo Coenen1950
wordt buiten
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17,3
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2,9
zal meer ruimte komen
voor grote panden, die nodig zijn om grote (bekende) winkels aan te trekken (bv.
procenten
Mediamarkt, Bijenkort, etc.). Verder zullen hier onder andere een vestiging van de Hogeschool Zuyd, een
museum, een mediatheek en horeca in worden geplaatst (www.hszuyd.nl). Daarnaast zullen er veel nieuwe
woningen nabij het centrum gebouwd worden. Verder zal deze parkeerplaats die direct gelegen is aan
het winkelcentrum bebouwd worden en wordt het winkelcentrum zelf gesloopt om plaats te maken voor
woningen. Onduidelijk is wat er met het ABC-complex gaat gebeuren (in figuur 5 aangegeven met een
groene stip). In dit gebouw zijn de Albert Heijn, Blokker en C&A gevestigd. De Rabobank, die aan de rand
van Den Tempel ligt, heeft aangegeven te willen verhuizen. Verder zijn er ook plannen om de stadswal te
renoveren en het water, dat nu onder het centrum doorloopt, weer naar boven te halen.
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2.5.2

Omgeving van Sittard

In de omgeving van Sittard zijn attractoren aanwezig, waarmee Sittard zal moeten concurreren. Dit kunnen
steden zijn, maar ook andere soorten attractoren. De belangrijkste steden in de omgeving van Sittard zijn
Maastricht en Heerlen, vanwege het grotere aanbod in winkels, recreatie en historie.
De belangrijkste concurrenten voor het winkelcentrum van Sittard zijn Designer Outlet Roermond en het
winkelcentrum van Geleen, dat recent geheel vernieuwd is. In Geleen kan het winkelcentrum de winkeliers
grote panden bieden, die in het centrum van Sittard ontbreken. Verder ontbreekt een zakelijk gebied in
Sittard-Geleen. Een gebied waar de zakelijke dienstverlening of congres- en conferentiezalen centraal staan
bestaan niet. Daarvoor zal men moeten uitwijken richting Maastricht. Deze informatie is verwerkt naar
www.stadshartgeleen.nl

2.6

DESTEP-analyse

DESTEP is een acroniem voor Demografie, Ecologie, Sociaal-maatschappelijk, Technologie, Economie,
Politiek-juridisch. Door systematisch deze aspecten na te gaan wordt een omgevinganalyse gemaakt van het
probleemgebied, in dit geval Den Tempel, te Sittard (Kenniscentrum transities TNO/EUR, 2006 en Schouten,
1997).
Demografie
Uit de leeftijdsopbouw van gemeente Sittard-Geleen blijkt dat er in deze gemeente relatief veel meer
ouderen en veel minder jongeren wonen dan gemiddeld in Nederland. Dit duidt op een hoge vergrijzing en
lage vergroening (tabel 1). Volgens Jones Lang LaSalle zal de vergrijzing in Nederland en dus waarschijnlijk
ook in Sittard verder gaan uitgroeien. De ouderen van nu hebben door de materiële welvaart een uitbundigere consumptie dan ouderen ten tijde van de oplevering van het huidige Den Tempel. Het plan voor het
nieuwe winkelgebied zal dan ook moeten aansluiten op de wensen van de groter wordende aantal ouderen.
Uit bijlage B blijkt dat er een negatieve bevolkingsgroei plaatsvindt in gemeente Sittard-Geleen. Verder is uit
de tabel te herleiden dat er een negatief migratieoverschot is van 3,4%. Figuur 7 geeft een prognose van de
bevolkingsgroei tussen 2006 en 2025. Hieruit blijkt dat er een flinke afname wordt verwacht in gemeente
Sittard-Geleen. Dit betekent een kleiner wordend winkelend publiek.
Tabel 1: Demografische druk, 1 januari 2006
Verwerkt naar CBS, 2008

SittardGeleen
63,8

Druk per 100 personen van 20-64 jaar (%)
Groene druk (19 jaar
35,9
of jonger) (%)
Grijze druk (65 jaar of 27,8
ouder) (%)

Nederland
62,9
39,6
23,2

Figuur 7: Bevolkingsgroei tussen 2006 en 2025
(prognose) Verwerkt naar CBS/RPB, 2006

Ecologie
Onder de naam Zitterd Revisited (2008) is voor het centrum van Sittard een totaalvisie opgesteld. Zitterd
Revisited omvat zeven deelplannen die gefaseerd worden uitgevoerd. Elementen zijn het terugbrengen
van water en regulering van verkeer. Doordat er gegraven wordt vindt er landschappelijke onderzoek
plaats. Hierdoor kan de historie van de stad achterhaald worden en kan deze de binnenstad meer attractief
maken (Zitterd Revisited (2006). Daarnaast is er aandacht voor vernieuwing van de binnenstad. In Den
Tempel zijn er vrij weinig uitbreidingsmogelijkheden, waardoor de vastgoedontwikkeling verschuift van een
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In Sittard wordt er nauwelijks aan ‘branding’ gedaan. ‘Branding’ heeft te maken met het bieden van sfeer
en gezelligheid en bijzondere attractoren die passen bij het
imago van de stad, wat cruciaal is voor de binnensteden. Deze Tabel 2: Belangrijkste bezoekmotief
Verwerkt naar BRO, 2007
attractoren zijn weergegeven in paragraaf 2.3. Afgerond 0% van
de bezoekers die naar het centrum van Sittard komen zijn er voor
Sittard
de cultuur en 1 % komt voor evenementen (zie tabel 2).
centrum
gerichte aankopen
27%
Sociaal-maatschappelijk
45%
Uit het doel van de gemeente (gemeente Sittard-Geleen, winkelen
12%
2008) blijkt dat het centrum van Sittard een tot recreatief en markt
grootstedelijk winkelcentrum met bovenregionale uitstraling horeca
2%
zal moeten ontwikkelen. Nieuwe winkels dienen toegevoegd te cultuur
0%
worden onder voorwaarde dat er sprake is van toevoeging van
evenementen
1%
kwaliteit en onderscheidendheid. Deze onderscheidendheid kan
4%
worden bereikt door ‘funshopping’ -het combineren van leisure werk/zaken
en retail-, waarbij het winkelen een vrijetijdsbesteding wordt. Er familie/vrienden
8%
is een nieuwe trend in Nederland ontstaan waarbij de winkelomgeving bijdraagt aan het winkelproces. Aanbieders doen dit vaak
door te handelen onder het concept van ‘retailtainment’, waarbij winkels in combinatie staan met horeca
en vele andere vormen van recreatie (Jones lang LaSalle, 2009).
In het de binnenstad van Sittard dienen de nieuwe winkelconcepten met grotere vloeroppervlaktes (bijv.
Dobbelsteen, 2.5.3) gerealiseerd te kunnen worden. Buiten het centrum worden geen nieuwe winkelvestigingen toegelaten. Door deze grotere oppervlaktes zal de groeiende vraag naar steeds grotere modeketens
- de trekkers voor de consument – opgevangen kunnen worden (gemeente Sittard-Geleen, 2008).
Technologie
Uit tabel 3 wordt duidelijk welk percentage naar het centrum van Sittard komt om een bepaald soort
product te kopen. Er blijkt veel vraag te zijn naar modische zaken, maar het productaanbod qua mode is in
Sittard dan ook vrij hoog vergeleken met andere soorten producten.
Wel ligt er een bedreiging van de groeiende trend van online winkelen (figuur 8). Door dit online winkelen
zijn er een aantal ontwikkelingen waardoor de vraag naar winkelvastgoed zal dalen volgens Jones Lang
LaSalle (2009). Bij persoonlijke producten zoals modische artikelen zal de nadruk blijven liggen op de
fysieke winkel. Het verwachte aandeel van online bestedingen in 2012 bedraagt circa 8,5% van de totale
Tabel 3: Aankopen per bezoek (BRO, 2007)

Sittard Centrum
modisch
62%
huishoudelijk
26%
hobby- en vrije tijd
24%
media
21%
elektrisch
5%
woninginrichting
5%
doe-het zelf en tuin
5%
levensmiddelen
26%
drogisterij artikelen
24%
horeca

31%

Figuur 8: Online bestedingen in Nederland
Thuiswinkel markt monitor, Blauw research/thuiswinkel.org (2008)
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uitbreidingsmarkt naar een vervangings- en/of verdringingsmarkt. Dit komt overeen met het Ruimtelijk
Ordeningsbeleid van de overheid (Mulder, 2007).
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detailhandelsbestedingen in Nederland. Door het online winkelen wordt een daling van de vraag naar
winkelruimte van 7% tot 9% verwacht. Ontwikkelaars zullen hier in moeten spelen op de vraag naar grotere,
goed bereikbare winkelunits aan de randen van het hoofdwinkelgebied van de steden. Door de locatie van
Den Tempel ligt hier een kans.
Economie
Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen verwacht dat de restaurantbranche zal groeien. Dit past volgens
de gemeentelijke beleidsnotitie (2002) binnen het streven om Sittard als toeristische plaats te versterken.
Politiek-juridisch
Ook heeft de overheid (1996) een Winkeltijdenwet opgesteld. Hierin staat dat winkels tussen 6 uur ’s
ochtends en 10 uur ’s avonds open mogen zijn en niet op zon- en feestdagen (met een aantal uitzonderingen).

2.7

Distributieplanologisch Onderzoek

Met een distributieplanologisch (DPO) onderzoek kan het teveel of tekort aan economische ruimte van een
bepaalde branche in een winkelcentrum worden berekend. Doordat er veel gegevens niet beschikbaar zijn
voor Den Tempel, is er een beredenering gedaan aan de hand van conclusies van de vorige hoofdstukken
en enkele vermelde bronnen.
Zo is het eerder aangekondigde negatieve migratiesaldo van invloed op het aantal inwoners in het
verzorgingsgebied. Het huidige inwoneraantal van het verzorgingsgebied is nu 48.970, terwijl dit aantal met
het jaar verder zal afnemen. De toonbankbestedingen per hoofd nemen echter steeds meer toe (zie bijlage
C). Ook de omzet per m2 winkelvloeroppervlakte, benodigd voor een rendabele bedrijfsvoering die ook wel
de vloerproductiviteit wordt genoemd, neemt elk jaar in zekere mate toe. Als de huidige situatie van Den
Tempel ongewijzigd blijft zal de koopkrachtbinding en het aandeel van de vreemde koopkracht in de totale
omzet nauwelijks veranderen en de winkelvloeroppervlakte zal, vanzelfsprekend, gelijk blijven.

2.8

Conclusie

In de vorige paragrafen zijn op verschillende schalen analyses uitgevoerd. Deze paragraaf omvat de
essentiële conclusies van deze analyses. Uit de analyse van het winkelcentrum kan geconcludeerd
worden dat de ligging van Den Tempel ten opzichte van de binnenstad goed is en dat de routing in het
winkelcentrum erg duidelijk is. Daarnaast voldoet het winkelcentrum in het aanbod van dagelijkse, huistuin-keuken en mode-luxe artikelen, maar beschikt alleen over kleine panden. De uitstraling van Den
Tempel is donker, afgesloten en gedateerd. Daarnaast staan er panden leeg en ’s avonds is er gebrek aan
sociale controle. De bereikbaarheid van Den Tempel is goed: er zijn veel parkeermogelijkheden en er zijn
veel aansluitingen met het openbaar vervoer. Verder is de bereikbaarheid van de binnenstad goed, zowel
per auto als per openbaar vervoer. Dit komt onder andere door de vele parkeermogelijkheden.
Uit nadere analyse naar de binnenstad van Sittard, valt op dat de routing in het centrum niet altijd even
duidelijk is. De aansluiting met Den Tempel is zelfs slecht te noemen. Naast de verhuizingplannen van
de nabij gevestigde V&D en Rabobank, wordt een nieuw winkelcentrum, genaamd de Dobbelsteen,
ontwikkeld. Beide ontwikkelingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de marktpositie van Den
Tempel. Want ze kunnen zorgen voor een vermindering van de toestroom naar het winkelcentrum. Maar
de komst van de Dobbelsteen zal ook meer bezoekers trekken naar Sittard. Behalve de ontwikkelingen in
de binnenstad, bevinden zich ook enkele bewegingen in het verzorgingsgebied van Den Tempel. Uit de
analyse van het verzorgingsgebied kan samengevat worden dat het gebied (zie figuur 6) in het jaar 2007
totaal 48.970 inwoners omvatte. In de omgeving van Sittard zijn de belangrijkste attractoren voor het
winkelend publiek de steden Maastricht en Heerlen. Verder zijn de Designer Outlet Roermond en het
vernieuwde winkelcentrum van Geleen concurrenten voor het centrum van Sittard. Qua
uitgaansmogelijkheden zijn de omliggende gemeenten interessanter voor de jongeren dan Sittard. Maar
ook in Sittard zijn attractoren aanwezig die publiek van verschillende doelgroepen aan kunnen trekken.
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Uit de DESTEP-analyse blijkt dat er veel vergrijzing plaatsvindt en dat deze ook zal groeien. Dit betekent dat
het plan voor Den Tempel zal moeten aansluiten op de wensen van het groeiende aantal ouderen, maar
wel jongeren zal moeten blijven trekken in verband met de afname van de bevolkingsgroei. De huidige
doelgroep van het winkelcentrum sluit immers niet aan bij de opgekomen vergrijzing. Het trekken van
consumenten kan gebeuren door meer nadruk te leggen op de attractoren in Sittard. Dit kan door
middel van ‘funshopping’ - het combineren van leisure en retail –. In Sittard centrum is er veel vraag naar
de modische branche. Deze branche heeft tegenwoordig steeds grotere winkeloppervlaktes nodig. Mede
daarom wordt er door de gemeente verlangd naar winkels met grotere oppervlakten om in de vraag te
kunnen voorzien. Rekeninghoudend met de basisformule voor het distributieplanologisch onderzoek
genoemd door E.J. Bolt (1995) (zie bijlage D), leiden de ontwikkelingen tot de conclusie dat de globale
economische ruimte van het winkelcentrum Den Tempel, in de komende jaren zal krimpen. Deze zal
mogelijk leegstand veroor¬zaken. Leegstand kan weer nadelige gevolgen hebben voor alle andere aspecten
betreffende de marktpositie van dit winkelcentrum.

2.9

SWOT-analyse

Als samenvatting zal gebruik worden gemaakt van een SWOT-analyse. Hierin worden de sterke en zwakke
punten, maar ook de kansen en bedreigingen, afkomstig uit de voorafgaande paragrafen op een rij gezet.
Zo komt duidelijk de situatie waarin winkelcentrum Den Tempel zich bevindt naar voren. Hieronder staat de
SWOT-analyse in figuur 9. Deze SWOT-analyse leidt tot een confrontatiematrix waarbij de interne (sterktes
en zwaktes) en de externe elementen (kansen en bedreigingen) tegenover elkaar staan (zie bijlage F) en
welke een sterkte of zwakke combinatie vormen. De kansen en de sterke punten kunnen elkaar namelijk
versterken en wanneer er bedreigingen zijn kunnen deze met de sterkte punten opgelost worden. Zwakke
punten kunnen met de kansen verbeterd worden. Het samenvallen van zwakke punten en bedreigingen zal
zo veel mogelijk beperkt moeten worden. Verschillende van deze combinaties zullen gebruikt worden om
hoofdstuk 3 samen een strategie te vormen om de marktpositie van winkelcentrum Den Tempel te versterken.

Marktonderzoek

Bovendien worden door middel van verschillende activiteiten mensen aangetrokken, behalve op zakelijk
gebied.
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Figuur 9: SWOT-analyse
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Strategieën

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen enkele strategieën opgesteld worden voor de herontwikkeling van
winkelcentrum Den Tempel te Sittard. De eerste strategie (paragraaf 3.2.1) zal gericht zijn op de zakelijke kant
van Sittard door als middelpunt in het gebied een congrescentrum te plaatsen. In de tweede strategie
(paragraaf 3.2.2) zal het winkelen gecombineerd worden met uitgaan, om zo een uitbreiding te geven aan
het uitgaansgebied in Sittard. Van de laatste strategie zullen ook enkele varianten zijn uitgewerkt in de
paragraven 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3.

3.2

Strategieën

3.2.1

Strategie Congrescentrum

In deze strategie, voor het model zie figuur 11, zal een gebied worden gecreëerd met een grootstedelijke allure. Het zal worden ingericht voor zakelijk gericht Sittard en omgeving door middel van
een congrescentrum. Maar ook de winkelende klant zal hier zijn of
haar tijdverdrijf kunnen vinden. Als middelpunt van het centrum
zal er een congrescentrum gebouwd worden. Daarnaast komt er
een stadsmuseum waarin de historie van Sittard tentoongesteld
wordt. Hier kunnen de bestaande monumenten in Den Tempel bij
betrokken worden. Dit museum kan een samenwerking aangaan met
het museum voor moderne kunst en de bibliotheek die gebouwd Figuur 10: Congresgebouw Den Haag
worden in de Dobbelsteen.
(www.denhaag.nl)
Verder worden er ook winkels in het gebied gebouwd, zodat het gebied goed aansluit op de binnenstad en er een goede routing gecreëerd wordt. De horeca die in het gebied
zal komen, zal goed aansluiten bij de al bestaande horeca op de markt. Zo zal ook de sociale controle ’s
avonds sterk verbeterd worden.
Grote deelcentra aan de uiteinden van de stad (Den Tempel en de Dobbelsteen) waar meerdere
functies zijn gevestigd, zullen dienen als twee grote trekkers. De winkels hiertussen in zullen dan ook hiervan
veel profijt hebben. Het congresgebouw wordt een modern gebouw. Het moet een esthetiek bevatten die
mensen aantrekt, overdag en ‘s avonds. Een referentie is gegeven in figuur 10.
Een VVV-kantoor en de fietsenstalling zijn geplaatst aan het begin van de binnenstad, aangezien fietsen
verboden is in centrum. Er wordt gebruik gemaakt van zichtlijnen vanuit alle kanten richting het plein. Vanaf
de kerk wordt op het congresgebouw uitgekeken en vanuit de Engelenkampstraat zal de bezoeker op twee
gebouwen uitkijken die dienen als poort van de binnenstad.

Figuur 11: Strategie Congrescentrum
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3.2.2

Strategie Uitgaanscentrum

In de strategie uitgaanscentrum (model in afbeelding 12) zal winkelen worden gecombineerd met
uitgaan, ook wel de combinatie van leisure en retail genoemd. Hiermee zal het een onderdeel worden van de
binnenstad in Sittard qua winkelgebied, maar het zal ook iets extra’s op leisure gebied toevoegen.
De huidige aansluitingen op de binnenstad zullen drastisch veranderd worden, vooral de aansluiting op
de markt. Aan de markt is namelijk ook horeca gevestigd en door middel van een goede aansluiting op
Den Tempel zullen in beide delen van de binnenstad de horecagelegenheden opgewaardeerd worden en
bekend komen staan als het uitgaanscentrum van Sittard. Doordat aan beide zijden van het plein horeca
wordt geplaatst, zal het plein een levendige uitstraling krijgen.
De routing wordt zo gecreëerd dat deze doorloopt naar of vanuit de binnenstad, zodat een logische route
ontstaat. Hiermee zal Den Tempel een poort tot de binnenstad vormen en toegang geven tot het nieuwe
Tempelplein. Deze poort bestaat uit twee tegenover elkaar staande hoge gebouwen waarvan de begane
grondvloer bedoeld is voor winkels, zorginstellingen, een VVV-kantoor en een fietsenstalling/fietsverhuur.
Op de bovengelegen verdiepingen zullen seniorenwoningen geplaatst worden.
De winkels aan het Tempelplein zullen gericht zijn op een brede doelgroep zodat ze goed aansluiten
bij de nieuwe hogeschool die in Sittard komt, maar ook op de vergrijzende bevolking. Hiervoor zullen
winkelpanden met grote oppervlaktes nodig zijn. Doordat er woningen in het gebied zullen komen, zal
ook de sociale controle verbeterd worden. En het gebied zal ook ’s avonds levendig zijn door de aanwezige
leisure, onder andere door een grote bioscoop in het gebied.
In de volgende subparagrafen zullen drie varianten op het deze strategie worden toegelicht. Drie manieren
waarop winkelcentrum Den Tempel dus getransformeerd kan worden. Aangezien er in de omgeving geen
grote discotheek te vinden is zal er in één van de varianten naast een bioscoop ook een discotheek worden
geplaatst. Hierdoor zal de bekendheid van Den Tempel als uitgaanscentrum vergroot worden.
In elk van de varianten zullen de monumenten behouden blijven om het winkelcentrum een historisch
karakter te geven. Daarnaast zullen ook de bank en de uitzendbureaus op hun plaats blijven, om de
bezoekers van het gebied de mogelijkheid te geven om te pinnen en eventueel bankzaken te regelen.
Verder wordt er een VVV-kantoor geplaatst in combinatie met een bewaakte fietsenstalling/fietsverhuur
zodat bezoekers optimaal gebruikt kunnen maken van de attractoren die Sittard bezit. Verder zijn er woningen boven de kleine winkelpanden aan de Rosmolenstraat. In bijlage G is te zien waar de uitgangen van de
in het gebied geplaatste functies komen.

Figuur 12: Strategie Uitgaanscentrum

3.2.3

Keuze strategie

De twee strategieën die toegelicht zijn verschillen nogal van doelgroep. Ook de vraag naar de functies die
in de verschillende strategieën zijn geplaatst verschilt veel. In Sittard zal de vraag naar een congrescentrum
en nog een bibliotheek kleiner zijn dan de vraag naar een uitgaansgebied. Daarom is gekozen om drie
varianten van het uitgaanscentrum uit te werken.
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Varianten

3.3.1

Variant 1

In variant 1 wordt vooral de nadruk gelegd op het winkelen in Den Tempel. Aan de Pleinstraat
komt een V&D met groot winkeloppervlak (figuur 13). De HEMA, die op de originele plaats blijft
gevestigd wordt gerenoveerd en heeft twee verdiepingen. Deze grote winkels samen dienen als ‘trekker’ van
consumenten in Den Tempel. De V&D wordt vanuit de Sjefbaan bevoorraad en de HEMA vanuit de Rosmolenstraat. Doordat er horeca geplaatst wordt aan een centraal plein wordt de aantrekkelijkheid
van winkelen in Den Tempel overdag vergroot. Maar ook ’s avonds zal de horeca een belangrijk effect
hebben. Doordat er een grote bioscoop met ingang aan de Pleinstraat wordt gebouwd en de
horecagelegenheden ’s avonds open zijn, zal het plein blijven leven. De hoogte van de bioscoop die
gevestigd is aan de Helstraat houdt rekening met het zonlicht voor de woningen achter de bioscoop. Door
het verbreden van de straat naar de markt wordt de bereikbaarheid vergroot en de hoofdroute versterkt.
Dit wordt gedaan door het slopen van een pand, aangegeven in bijlage I. In deze variant worden geen
parkeerplekken gecreëerd. Er zijn parkeerplaatsen op het dak van het ABC-complex en in de twee
naastgelegen parkeergarages. Daarnaast wordt zo het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd.

Figuur 13: Variant 1

3.3.2

Variant 2

Door de twee gebouwen die de poort vormen vanuit het zuiden van Sittard richting de binnenstad, valt het
parkeerterrein weg (figuur 14). Deze wordt voor een deel teruggebouwd aan de Sjefbaan. Aan de Sjefbaan
komen winkels die door hun aanbod een brede doelgroep aanspreken. De ingangen van deze winkels zijn
gelegen aan de looproute vanuit de Walstraat. De parkeerplaatsen zijn door deze winkels vanuit het plein
niet zichtbaar.

Figuur 14: Variant 2
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Financieel haalbaarheidsonderzoek

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de drie varianten die in het vorige hoofdstuk opgesteld zijn onderzocht worden
op hun haalbaarheid. Er zal achtereenvolgens gekeken worden naar de grondkosten (paragraaf 4.2),
bouwkosten (paragraaf 4.3), stichtingskosten (paragraaf 4.4) en opbrengsten (paragraaf 4.5). Dit zal
resulteren in een cashflow (paragraaf 4.7) waarin de fasering (paragraaf 4.6) van de bouw is meegenomen.
Tot slot zal er in paragraaf 4.8 een conclusie gevormd worden over de gevonden resultaten.

4.2

Grondkosten

Winkelcentrum Den Tempel is nu verdeeld over verschillende eigenaren. Op de kaart in bijlage H is te zien
welke gebouwen de projectontwikkelaar 3W Vastgoed, Dela en Woonmaatschappij Zo wonen in hun bezit hebben. Verder is op de kaart te zien welke gebieden aangekocht zullen worden. Hieronder vallen het
parkeerterrein Tempelplein, de bebouwing aan de Rosmolenstraat en Gruizenstaat en de tuinen die hierbij
horen. De aankoopprijs voor de parkeerplaats is berekend op de grondkosten in Sittard-Geleen (Het grote
gemeenteboek (2008)) en bedraagt (verrekend met de inflatie) 107 €/m2. Wanneer er een nieuwe parkeerplaats wordt gebouwd op een andere locatie, wordt er vanuit gegaan dat de gemeente deze weer terug
wil kopen. De aankoopprijs van de bebouwing bedraagt 2.469 €/m2 en is gebaseerd op de gebouwen die
momenteel in de buurt te koop staan (bron: www.popertynl.com). Dit bedrag is met tien procent verhoogd
omdat de bewoners waarschijnlijk een vergoeding zullen vragen voor het verhuizen.
Vervolgens zullen delen van dit gebied gerenoveerd of gesloopt worden. Dit is aangegeven op de kaart
in bijlage I. Er is voor gekozen om bij elke variant de HEMA en de bebouwing aan de Rosmolenstraat te
renoveren. In variant 1 zal er ook een deel van de bebouwing aan de Sjefbaan gerenoveerd worden en in
variant 2 zal de helft van het gebouw gerenoveerd worden. De kosten voor renovatie bedragen 415 €/m2
(TU Delft (2008).
De overige bebouwing in het gebied zal gesloopt worden (zie bijlage I). De kengetallen voor het slopen
komen uit Kengetallen Kompas Bouwkosten (2009) en bedragen 40 €/m2. Maar de gebouwen die gesloopt
zullen worden, hebben een restwaarde. Om deze waarde te achterhalen, wordt er gebruik gemaakt van
het bruto aanvangsrendement voor winkels, welke een waarde heeft van 6,8%. Met deze waarde kunnen
de totale investeringen berekend worden (zie berekening in bijlage M). Deze investeringen zijn inclusief de
restwaarde van de huidige winkelpanden.
Het gebied wat gesloopt wordt, zal daarna bouw- en woonrijp gemaakt
moeten worden. Dit kostte in 2006 volgens Grontmij 45 €/m2 en dit
bedrag is verrekend met de inflatie tot 46 €/m2.
In bijlage J zijn per variant de precieze grondkosten uitgerekend,
rekeninghoudend met de verschillende invullingen van het gebied. In
tabel 4 staan de resultaten, hieruit blijkt dat variant 2 de goedkoopste
grondkosten heeft en dat variant 1 het duurst is .

4.3

Tabel 4: Grondkosten

Variant
Variant 1
Variant 2
Variant 3

Grondkosten (€/m2)
33.056.225
31.037.391
32.423.991

Bouwkosten

Om de bouwkosten te berekenen gaan we uit van kengetallen gebaseerd op ervaringen uit het
Kengetallen Kompas Bouwkosten (2009). Deze kengetallen geven de te verwachten bouwkosten per functie
van het gebouw. En zijn per functie af te lezen in tabel 5. Bij de bouwkosten van het plein is sierbestrating,
straatverlichting, groen en alle ondergrondse infrastructuur meegerekend.
In bijlage K is exact uitgerekend wat per variant de bouwkosten zullen zijn. Hiermee wordt variant 3 het
duurst, wat te verklaren is door de ondergrondse parkeergarage. Variant 1 en 2 schelen niet erg veel, zoals
te zien is in tabel 6.
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4.4

Stichtingskosten

De stichtingskosten bestaan uit de grondkosten, bouwkosten en de bijkomende kosten. Voor de
bijkomende kosten wordt rekening gehouden met bouwplaatskosten (8%), algemene kosten (5%), winst en
risico (5%) en belasting (19%). Uit deze resultaten (tabel 7) volgt dat variant 2 het goedkoopst is, gevolgd
door variant 1. Het duurst is wederom variant 3.
Tabel 6: Bouwkosten

Tabel 5: Bouwkosten

4.5

Functie

€/m2

Variant

Bouwkosten (€/m2)

Wonen boven winkels

1.101

Variant 1

30.022.421

Woning als optopping

1.596

Variant 2

30.344.082

Bioscoop

1.995

Variant 3

37.468.927

Horeca

1.113

Winkels

1.952

Zorg

1.463

Variant

Stichtingskosten (€/m2)

Discotheek

1.496

Variant 1

80.700.755

Ondergrondse parkeerplaats

720

Variant 2

79.192.386

Plein

310

Variant 3

91.885.865

Tabel 7: Stichtingskosten

Opbrengsten

Om de opbrengsten per variant te bepalen, is er gekeken naar de verkoop- en verhuuropbrengsten.
De verkoopprijzen voor de woningen zijn bepaald door te vergelijken naar de verkoopprijzen van de
appartementen in het onlangs vernieuwde centrum van Geleen en panden in de binnenstad van Sittard. Zo
is de prijs per woning uitgekomen op € 253.215. De woningen hebben een oppervlakte van 120 m2.
In variant 1 en 2 zullen er 64 woningen te koop aangeboden worden en 48 in variant 3. Verder zal de
parkeerplaats terugverkocht worden aan de gemeente. De bovengrondse parkeerplaats in variant 2 zal
verkocht worden voor € 492 per m2 en de ondergrondse parkeergarage in variant 3 voor € 1.555 per m2.
In de berekeningen van de huuropbrengsten is er per functie gebruikt gemaakt van de zogenaamde
vormfactor (zie bijlage L). “Onder vormfactoren wordt verstaan, het aantal verhuurbare vierkante
meters, gedeeld door de bruto vloeroppervlakte” (Bouwcollege, 2003). In het plan worden de oppervlaktes
vermeld door middel van het bruto vloer oppervlak (BVO). Deze worden met de vormfactoren omgerekend
naar verhuurbare vloeroppervlaktes (VVO). De vormfactoren zijn vastgesteld in 2009. De VVO’s worden
vermenigvuldigd met de huurprijzen voor de berekeningen van de huurprijs per jaar.
Om de huurprijs van de winkels te bepalen, is de huidige huurprijs van winkels in het winkelcentrum
opgezocht en vergeleken met de huurprijs van de winkels in het winkelcentrum van Geleen. Voor de grotere
warenhuizen is een huurprijs bepaald van € 350 per jaar per m2 en voor de overige winkels van € 400 per
jaar per m2. De huurprijzen van overige voorzieningen in het plangebied zijn bepaald door te kijken naar
de huurprijzen van dezelfde of vergelijkbare voorzieningen in de omgeving van Sittard. Daaruit volgen de
volgende huurprijzen: bioscoop € 250 per jaar per m2, discotheek € 45@ per jaar per m2, zorg € 400 per
jaar per m2 en horeca € 150 per m2.
Tabel 8: Opbrengsten
Huuropbrengsten
Hieruit volgt dat variant 3 de hoogste Variant
(€/1e jaar)
opbrengsten heeft qua huur (tabel 8). Variant 2
heeft de laagste huuropbrengsten per jaar, maar Variant 1 6.119.033
daar staat tegenover dat de verkoopopbrengsten
Variant 2 5.477.652
het hoogst zijn van alle varianten.
Variant 3 7.154.069

Verkoopopbrengsten
(€)
16.205.760
16.827.545
16.065.145
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Fasering

In bijlage N staat de fasering van de drie varianten. Bij al deze varianten geldt dat de fasering niet op
basis van technische uitvoerbaarheid is opgezet, maar vooral op het doel om een zo positief mogelijke
cashflow te bereiken en te zorgen dat het gebied goed blijft functioneren.. Daarnaast zijn er nog een aantal
aannames gedaan. Elk faseringsplan bestaat uit zes fases, het gebied is dan ook opgedeeld in zes
delen. Er is aangenomen dat een bioscoop en een discotheek goed kunnen functioneren als het gebied
eromheen nog niet bouw- en woonrijp is. Voor kleine horecagelegenheden is aangenomen dat deze niet goed
functioneren als het plein waar ze aan liggen niet klaar is. Verder is aangenomen dat winkels vooral goed
lopen als ze aan een grotere winkelroute liggen. De tijd die het kost om een fase uit te voeren is gebaseerd
op de bouwtijd uit de Bouwkostennota 2008.

4.7

Cashflow

Op basis van deze fasering, de stichtingskosten en de opbrengsten is een cashflow gemaakt die te zien is in
bijlage N. Alleen de bouwtijd is hierin aangegeven. Dit verklaart waarom de cashflow grotendeels negatief
is in alle varianten. Nadat de bouwtijd van het gehele plan verstreken is zal de cashflow dan ook steeds
positiever worden. In de cashflows valt op dat de grootste investeringen vooral aan het begin van het
project worden gemaakt. Maar ook dat de grootste opbrengsten, die van de verkoop, al na een enkel jaar of
enkele jaren worden ontvangen. Doordat er bij variant 1 en 2 na het eerste jaar veel opbrengst van verkoop
ontvangen wordt, hoeft er minder geld beschikbaar te zijn om daarna grote investeringen te kunnen doen.
Het mindere aantal koopwoningen levert in variant 3 vanzelfsprekend minder opbrengsten op, maar de
ondergrondse parkeergarage levert daarentegen weer meer op .
Na de bouwtijd brengt het gebied jaarlijks verhuurinkomsten op. Er is vanuit gegaan dat tijdens de bouw
geen verhuurinkomsten zullen zijn en dat de huuropbrengsten de komende jaren gelijk blijfven. Dit omdat
in deze roerige tijden namelijk niet met zekerheid te zeggen is of panden meteen verhuurd worden en
het bedrag onder invloed van de inflatie kan stijgen of dalen. Door middel van deze verhuurinkomsten is
berekend hoe lang het duurt voor dat de investering terugverdiend is. In tabel 9 is deze terugverdientijd te zien per variant. Het duurt bij variant 1 en 3 het kortst om de investeringen terug te verdienen.
Daarbij komt dat de huuropbrengst per jaar bij variant 3 het hoogste is. Dit ligt vooral aan de bioscoop en
discotheek die veel opleveren. Variant 2 heeft de langste terugverdientijd, wat te verklaren valt door de geringe
opbrengsten van de bovengrondse parkeerplaats.
Tabel 9: Terugverdientijd
Variant 1
Totale investering (€)

Variant 2
80.700.755

Totale investering (€)

Variant 3
79.192.386

Totale investering (€)

91.885.865

Verkoopinkomsten (€) 16.205.760

Verkoopinkomsten (€) 16.827.545

Verkoopinkomsten (€) 16.065.145

Verhuurinkomsten (€) 6.119.033

Verhuurinkomsten (€) 5.477.652

Verhuurinkomsten (€) 7.154.069

Terugverdientijd

Terugverdientijd

Terugverdientijd

4.8

11 jaar

12 jaar

10,6 jaar

Conclusie

Uit deze berekeningen zijn voor de eerste jaren een aantal conclusies te halen. Het blijkt dat exclusievere
leisure ruimtes die verhuurd worden voor een relatief hoge huurprijs op langere termijn het plan financieel
meer haalbaar maken. Deze maken het plan wel duurder, maar als uit wordt gegaan van een exploitatietijd
die langer is dan de terugverdientijd van gemiddeld elf jaar, kan het plan winst opleveren.
De realisatie van variant 1 kost niet veel meer dan van variant 2, maar levert wel meer huuropbrengsten
op. De bovengrondse parkeerplaatsen in variant 2 brengen op langere termijn minder geld binnen dan
winkels of een bioscoopruimte. Variant 3 neemt weliswaar veel kosten met zich mee, maar levert wel meer
op. Aangezien er uit wordt gegaan van een exploitatietijd van langer dan 11 jaar, is variant 3 financieel het
meest haalbaar.
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Het winkelcentrum Den Tempel beschikt over een aantal sterke punten, maar ook over zwakke
punten en niet benutte kansen. Conclusie is dan ook dat deze kansen, met nadruk op de combinatie van
retail en leisure, omgezet kunnen worden in sterke punten. Er zijn in de huidige situatie weliswaar kleine
winkelstraten, maar deze zijn niet op een logische en effectieve wijze gesitueerd. Met name de
oppervlaktes van de winkels en het aantal winkelpanden zijn niet evenredig met de rest van de binnenstad.
Daarnaast speelt de komst van De Dobbelsteen een grote bedreiging voor Den Tempel. Daarom is gekozen
om de leisurekant in een nieuwe strategie te benadrukken en daarbij rekening te houden met grotere
winkeloppervlaktes.
Door het creëren van een plein met daaromheen panden bestemd voor verschillende functies, zoals
horeca, winkels, warenhuizen, woningen, bioscoop, zorg- en sportcentrum. Wordt ervoor gezorgd dat het
winkelcentrum continu actief blijft en bijdraagt aan nieuwe vragen van consumenten en inwoners van het
verzorgingsgebied.
Een levendig uitgaansdeel van de binnenstad zal een breed publiek aanspreken. Vooral in de
zomermaanden is het plein in het midden van Den Tempel een verlengstuk van de markt. Maar ook in
de winter is het plein bruikbaar voor allerlei andere activiteiten. De twee gebouwen die als poort dienen
vanuit het zuiden zijn essentieel wanneer men minder investeringen wil doen aan het begin van het
project. Maar op langere termijn levert het verhuren van de woningen in de gebouwen meer op dan
het verkopen van de gebouwen. Daarom wordt geadviseerd om deze gebouwen te verhuren. De drie
hoofdroutes die naar het plein lopen, geven de bezoekers herkenningspunten en leiden hen door de
hoofdroute van Den Tempel zodat optimaal kan worden genoten van deze prachtige ervaring.
Om zo goed mogelijk in te spelen om de groeiende vraag naar bepaalde leisure functies en om de
realisatie van een plan zo financieel haalbaar mogelijk te maken is gekozen om variant 3 aan te bevelen aan
3W Vastgoed. Het plan levert na ongeveer elf jaar na realisatie winst op en zal in spelen op de trend om
retail en leisure te combineren en zo Sittard op de kaart te zetten. De investeringen van deze variant zijn de
investeringen het hoogst, maar deze levert op de lange termijn wel het meest op.
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Bijlage A

Functies in winkelcentrum Den Tempel

Figuur A: Functies in Den Tempel
(Nederlandse Raad van Winkelcentra)
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Bijlage B

Veranderingen in de bevolking

Tabel B: Veranderingen in de bevolking, 2006
Verwerkt naar CBS, 2008

Sittard-Geleen
abs.
rel.
Aantal inwoners op
96 648
1 januari
Geboorte
820
8,5
Sterfte
949
9,8
Geboorteoverschot
-129
-1,3
Vestiging
3 041
Vertrek
3 008
Binnenlands
33
0,3
migratieoverschot
Immigratie
474
Emigratie
804
Migratieoverschot
-330
-3,4
Aantal inwoners op
96 245
31 december
Bevolkingsgroei (na
-403
-4,2
saldo correcties)
Gemiddeld aantal
96 446,5
inwoners

Limburg
abs.
1 131 938
9 857
10 491
-634
40 266
41 374
-1 108
6 324
9 093
-2 769
1 127 805
-4 133
1 129 871,5

rel.

8,7
9,3
-0,6

Nederland
abs.
rel.
16 334 210
185 057
135 372
49 685
652 302
652 302

11,3
8,3
3,0

-1,0

-2,5

-3,7

101 150
132 470
-31 320
16 357 992
23 782
16 346 101

-1,9

1,5
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Bestedingen huishoudens

Tabel C: Bestedingen huishoudens 1997-2007
(CBS ,2008)

Jaar
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007

Totale bestedingen
(in Euro)
18610
19397
19631
19989
20569
21284
22203
23175
24743
28015
28214
28743
29143
29644

Bijlagen

Bijlage C

Bijlagen
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Bijlage D

Ix B x
E=

DPO formule

K
100 - t − A
V

Met:
E
=
I
=
B
=
K
=
		
t
=
V
=
A
=

Economische ruimte in m2 winkelvloeroppervlak (wvo)
Aantal inwoners verzorgingsgebied
Toonbankbestedingen, jaarlijks, per persoon, totaal naar branche
Koopkrachtbinding: mate waarin het winkelapparaat de koopkracht uit het
verzorgingsgebied weet te binden.
Aandeel vreemde koopkracht in de totale omzet (in %)
Vloerproductiviteit, de omzet per m2 wvo benodigd voor een rendabele bedrijfsvoering
Aanwezig aantal m2 wvo in het winkelapparaat
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Tabel E: Confrontatietabel

Confrontatietabel

Bijlagen

Bijlage E
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Bijlage F

Confrontatietabel sterktes/zwaktes

Tabel F: Confrontatietabel Sterktes/Zwaktes
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Uitgangen

Figuur G: Uitgangen

Bijlagen

Bijlage G

Bijlagen
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Bijlage H

Eigendomskaart

Figuur H: Eigendomskaart
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Te slopen terreinen

Figuur I: Te slopen terreinen

Bijlagen

Bijlage I

Bijlage J

Tabel J: Grondkosten

Bijlagen
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Haalbaarheidsonderzoek - Grondkosten
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Tabel K: Bouwkosten & stichtingskosten

Haalbaarheidsonderzoek - Bouwkosten & stichtingskosten

Bijlagen

Bijlage K

Bijlage L

Tabel L: Opbrengsten
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Haalbaarheidsonderzoek - Opbrengsten
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Tabel M: Residuele grondwaarde

Haalbaarheidsonderzoek - Residuele grondwaarde
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Bijlage M
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Bijlage N - Fasering
Variant 1:
Fase 1 – Poort
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar
Fase 2 - Bioscoop
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar
Fase 3 – Gruizenstraat
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
0,5 jaar

Figuur N.1: Variant 1 Fase 1

Figuur N.1: Variant 1 Fase 2

Figuur N.3: Variant 1 Fase 3

Fase 4 – HEMA
Aankoop
Renovatie
1 jaar

Figuur N.4: Variant 1 Fase 4

Fase 5 – zuidzijde Paradijsstraat
Aankoop
Renovatie
Bouwen
1 jaar
Fase 6 – Uitzendbureaus en horeca
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Renovatie
Bouwen
1 jaar

Figuur N.5: Variant 1 Fase 5

Figuur N.6: Variant 1 Fase 6

Figuur N.7: Fasering variant 1
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Fase 1 – zuidzijde Paradijsstraat
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Renovatie
Bouwen
1 jaar
Fase 2 – huidige parkeerplaats
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar
Fase 3 - Bioscoop
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar
Fase 4 - Gruizenstraat
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
0,5 jaar

Bijlagen

Variant 2:

Figuur N.8: Variant 2 Fase 1

Figuur N.9: Variant 2 Fase 2

Figuur N.10: Variant 2 Fase 3

Figuur N.11: Variant 2 Fase 4

Fase 5 – HEMA
Aankoop
Renovatie
1 jaar
Fase 6 – Uitzendbureaus en horeca
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Renovatie
Bouwen
1 jaar

Figuur N.12: Variant 2 Fase 5

Figuur N.13: Variant 2 Fase 6

Figuur N.14: Fasering variant 1

Bijlagen
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Variant 3:
Fase 1 - zuidzijde Paradijsstraat
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar
Fase 2 - Discotheek en winkels
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1,5 jaar

Figuur N.15: Variant 3 Fase 1

Figuur N.16: Variant 3 Fase 2

Fase 3 - Huidige parkeerplaats
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
1 jaar

Figuur N.17: Variant 3 Fase 3

Fase 4 - Gruizenstraat
Aankoop
Slopen
Bouw- en woonrijp maken
Bouwen
0,5 jaar

Figuur N.18: Variant 3 Fase 4

Fase 5 – HEMA
Aankoop
Renovatie
1 jaar
Fase 6 – Uitzendbureaus en horeca
Aankoop
Bouw- en woonrijp maken
Renovatie
Bouwen
1 jaar

Figuur N.19: Variant 3 Fase 5

Figuur N.20: Variant 3 Fase 6

Figuur N.21: Fasering variant 1
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Figuur O.1: Cashflow variant 1

Bijlagen

Bijlage O - Cashflow

Bijlagen

22

Figuur O.2: Cashflow variant 1
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Bijlagen

Figuur O.3: Cashflow variant 1

