
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
19010566 

Provincie Zeeland 
Tav. Formateur van het college GS 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

10-04-2019 

Geachte formateur, 

Via deze weg wil ik u attenderen op de rol die provincies de afgelopen jaren hebben 
ingenomen in de Retail. Een rol waar wij binnen de nationale Retailagenda erg blij mee 
zijn, want de transitie in de w inkelsector is nog lang niet klaar. Voor een ove rzicht van 
deze agenda en de daarbij betrokken private en publieke partijen verwijs ik u naar de 
website van het programma fwww.retailland.nn. 

Gemeenten, ondernemers en vastgoedpartijen werken samen aan vitale kernen, 
bruisende binnensteden en een gezonde winkelstructuur en staan vaak voor lastige 
keuzes. Welke winkelgebieden zijn toekomstbestendig en in welke gebieden is 
consolidatie of afbouw nodig? De problemen die zich daarbij voordoen, zoals langdurige 
leegstand en ondermijning van winkelvastgoed, overstijgen vaak het lokale niveau en 
hebben impact op de hele regio. Provinciale betrokkenheid is daarom noodzakelijk. 

De recessie is voorbij, maar er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in de 
retailsector, de recente failissementen van Intertoys en Coolcat z ijn helaas geen 
uitzonderingen en lijken slechts een voorbode voor wat nog komen gaat. In kleine en 
middelgrote steden zijn de ontwikkelingen niet rooskleurig, deze worden met een 
afnemend winkelbestand en leegstand geconfronteerd. In grote steden neemt de druk 
juist toe. De samenhang is er, maar wie hoedt daarover? Dat zijn en blijven de 
provincies. Een duideli jke bestuurlijke borging van de aandacht voor deze vraagstukken 
in de komende jaren is van belang bij alle provinciebesturen. 

Alle provincies hebben in oktober 2016 een Retaildeal getekend met toenmalig minister 
Kamp. De provincies hebben zich daarmee gecommitteerd om actief de regierol op dit 
dossier op te pakken. De provincies doen hun belofte gestand want sindsdien voeren 
bijna alle provincies een actief Retailbeleid. 

Aan de han d van twaalf bestuurlijke overleggen met de gedeputeerden van alle 
provincies heeft de Retailagenda in 2019 inzichtelijk gemaakt waar provincies met hun 
regionale afstemming van het detailhandeisbeleid staan en welke kansen er op dit 
gebied nog liggen. De resultaten van de gesprekken zijn samengevat in 'kansenkaarten', 
die een leidraad vormen voor provincies om vervolgstappen te zetten en provincies en 
lokale overheden zo dichter bij een gezamenlijk gedragen visie en daarop aansluitende 
acties te brengen. Deze kansenkaarten stuur ik met deze brief mee, zo kunt u inspiratie 
opdoen voor de invulling van het coalitieakkoord in uw provincie. 

Ik wens u veel wijsheid toe bij de College-onderhandelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter Retailagenda 

http://www.retailland.nn


Kansen in kaarten gebracht

Provincies en hun regierol  
bij regionale afstemming  
van het detailhandelsbeleid



Kansenkaart Regionale afstemming Inleiding

De zoektocht naar vernieuwing en inno-
vatie, maar ook de leegstandsopgave in 
de detailhandel manifesteert zich veelal 

op lokaal niveau: in binnensteden, in kernen en 
in de periferie. De sleutel om hier gericht aan te 
werken ligt echter vaak op regionaal niveau. 

Om te zorgen voor vitale kernen, bruisende 
binnensteden en een gezonde winkelstructuur, 
staan gemeenten voor de lastige opgave om dui-
delijke keuzes te maken. Welke winkelgebieden 
zijn kansrijk en toekomstbestendig? En in welke 
gebieden is consolidatie of afbouw nodig? De 
problemen die daarbij spelen op lokaal niveau 
overstijgen de gemeentegrenzen en hebben 
impact op de regio. 

Een van de vijf centrale thema’s waar de Retaila-
genda zich op richt, is regionale afstemming. 
De Retailagenda onderschrijft de noodzakelijk 
om vanuit een breder economisch perspectief 
in de regio keuzes te maken en de verbinding 

te leggen met andere ruimtelijke functies 
(wonen, werken, cultuur, verblijfsrecreatie). Alle 
provincies willen een belangrijke regisserende 
rol vervullen om te komen tot goede regionale 
afspraken die op lokaal niveau in de praktijk 
worden gebracht. Zij hebben die intentie 
bekrachtigd door een provinciale Retaildeal te 
tekenen. De Retailagenda wil provincies helpen 
bij het uitvoeren van hun rol.

Aan de hand van twaalf bestuurlijke overleggen 
met de gedeputeerden van alle provincies heb-
ben de Retailagenda en partner NRW inzichtelijk 
gemaakt waar provincies met hun regionale 
afstemming van het detailhandelsbeleid staan 
en welke kansen er op dit gebied nog liggen. De 
resultaten van de gesprekken zijn samengevat 
in ‘kansenkaarten’, die een leidraad vormen 
voor provincies om vervolgstappen te zetten en 
provincies en lokale overheden zo dichterbij een 
gezamenlijk gedragen visie te brengen.

Retailagenda ondersteunt regionale afstemming

Een uitgave van de Retailagenda in 
samenwerking met NRW, januari 2019

Meer informatie:

NRW www.nrw.nl 
info@nrw.nl

Retailagenda www.retailland.nl 
info@retailland.nl

Provincies en hun regierol  
bij regionale afstemming  
van het detailhandelsbeleid



Kansenkaart Regionale afstemming Voorwoord

T oen ik onlangs een bord uit mijn handen 
liet vallen concludeerde mijn vrouw met 
plezier dat het hoog tijd werd om nu ein-

delijk eens een nieuw servies te kopen. Terwijl 
ik amper bekomen was van mijn schuldgevoel, 
zocht en kocht zij via de iPad een nieuw servies. 

Vrij snel nadat de winkelleegstand in Neder-
land het hoogtepunt had bereikt, begon de 
huizenmarkt aan te trekken. In korte tijd nam de 
gemiddelde winkelleegstand af. De groeiende 
horeca en de oplevende huizenzoeker vulden het 
winkelgat op in menige gemeente.

Je zou het een vorm van crisisoptimisme 
kunnen noemen. Bij elke crisis doet zich wel een 
kans voor die niet direct te voorzien was en zo 
een probleem onverwacht snel oplost. 
 
Crisis en kansen. Twee begrippen die de provin-
cies zeer voortvarend ter hand hebben genomen 
in de Retailagenda. In korte tijd hebben alle pro-
vincies hun steentje bijgedragen om de winkel-
leegstand een halt toe te roepen en de innovatie 
in deze mooie sector aan te jagen. We deden 
dit zeker niet alleen. Met voormalig minister 
Henk Kamp (Economische Zaken) en aanjaagster 
Marijke van Hees (voorzitter Retailagenda) werd 
een landelijke Retailagenda opgezet. 
 
Is de crisis over? Zijn de zorgen voorbij? Nee. 
Geenszins. Locatus meldde onlangs dat de 
gemiddelde winkelleegstand gedaald is. Maar let 

op gemiddelden. Die komen uit rekenmachines, 
maar zeggen niks over de werkelijkheid. Kleine 
en middelgrote steden zullen in toenemende 
mate met leegstand geconfronteerd worden. In 
grote steden neemt de druk juist toe. De samen-
hang is er, maar wie waakt daarover? Dat zijn en 
blijven de provincies. 

Een ronde langs de provinciale velden maakte 
mij en de stuurgroepleden van de Retailagenda 
duidelijk dat provincies present zijn, hun steentje 
bijdragen en kansen zien. De Retailagenda en de 
commissie Overheid en Beleid van NRW hebben 
naar aanleiding van ons bezoek per provincie de 
kansen opgesteld en gebundeld, en bieden deze 
uitgave graag aan elke provincie aan.
 
Vanaf deze plaats wil ik mijn elf collega-gede-
puteerden danken voor hun inzet, openheid 
en blijvende aandacht voor het Nederlandse 
winkellandschap. Dit geldt zeker voor Kim 
Ruijs, projectleider Regionale afstemming 
voor de Retailagenda, de stuurgroepleden van 
de Retailagenda en de commissie Overheid en 
Beleid van NRW. Zij vergezelden mij steeds bij de 
bezoeken aan de provincies. Elke keer kwamen 
we gemotiveerd thuis van de gesprekken. Crisis? 
Optimisme. Dat is de kurk waar de zaak op drijft! 
 
Sander de Rouwe
Gedeputeerde provincie Friesland
IPO-portefeuillehouder retail

Crisisoptimisme 

Deze uitgave is opgesteld en aangeboden door 
de Retailagenda en de commissie Overheid en 
Beleid van NRW.



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Drenthe

Waar liggen kansen?

→ Regionaal afspraken maken over niet-transformeer-
bare leegstand en de kansarme locaties saneren.  
Let scherp op de rol van de overheid om dit  
probleem op te lossen

→ Nieuwe plannen voor detailhandel in regionaal 
verband afstemmen, bij voorkeur ook met 
deskundigen

→ Inventariseer samen met gemeenten de verborgen 
plancapaciteit voor detailhandel 

→ Maak provinciaal beleid Dienstenrichtlijnproof

→ Bevorder de samenwerking van gouden driehoek 
(overheid, ondernemers en vastgoed) om winkels naar 
de binnenstad te verplaatsen 

→ Ondersteun mkb-ondernemers bij toekomstige 
uitdagingen in de retail, zoals online vs. offline, 
verzorgingsgebieden et cetera 

→ Initieer een provinciale vastgoedtafel met beleggers 
en vastgoedeigenaren die niet uit Drenthe komen

→ Schaal lokale detailhandelsvisies op naar regionale 
visies om afstemming over locaties en identiteit te 
bevorderen

→ Vervolg het gesprek met noordelijke provincies  
over afstemming FOC’s 

Wat is er al?

→ Drentse Retailagenda met focus op vier punten:

• Inzet van marktpartijen
• Strategisch Vastgoedfonds (Binnenstadsfonds en 

Herstructureringsfonds)
• Concentratie van winkelgebieden (lokale detailhandelsvisies)
• Kaders bepalen (lokaal maatwerk voor compacte, toekomst-

bestendige binnensteden en centra. Bestemmen van kansrijke 
en kansarme gebieden op basis van leegstand en plancapaciteit. 
Per saldo geen toename van winkelmeters, maar wel ruimte voor 
vernieuwing in de sector

→ Alle gemeenten beschikken over een detailhandelsvisie

→ Binnenstadsfonds van 13 miljoen euro voor transformatie van 
zeven gemeenten (hema & Robeco). Vereiste is dat een project 
bijdraagt aan het verminderen van de leegstand en dat gemeente 
en betrokken private partijen twee derde van de kosten dekken

→ Herstructureringsfonds voor overige stedelijke herstructurering

→ Verbod op weidewinkels. Geen nieuwe detailhandelslocaties 
wanneer dit ten koste gaat van bestaand kernwinkelgebied. 
Perifere detailhandel alleen met regionale motivatie

→ Data over:

• Koopstromen Oost-Nederland 2015 (in 2019 nieuw onderzoek)
• Locatus leegstandcijfers
• Niet-transformeerbare leegstand in Noord-Nederland



Waar liggen de kansen?

→ Alle gemeenten in de provincie aansporen om een 
visie op de winkelstructuur te ontwikkelen en 
onderscheid maken in kansrijke, kansarme en kansloze 
winkellocaties

→ Bij het kwartaaloverleg over werklocaties zouden de 
grote winkellocaties (bijvoorbeeld van binnensteden 
en stadsdeelcentra) specifiek geagendeerd kunnen 
worden

→ Zeewolde in de toekomst ook laten aansluiten op 
Randstad kso  

→ Bataviastad is (samen met Schiphol) het enige 
winkelcentrum in Nederland waar wordt gewerkt met 
(100%) omzethuur. Kennis over de voordelen daarvan 
t.a.v. het sturen op kwaliteit branchering kan breder 
worden gedeeld

→ Flevoland loopt voorop met de uitwerking van de 
Human Capital Agenda. Die kennis kan worden benut 
om vacatures in de retail, in bijvoorbeeld Bataviastad, 
in te vullen en worden gedeeld met andere provincies.

→ Aanscherpen ruimtelijke regels t.a.v. nieuwe 
detailhandel: in andere provincies moet deze 
aansluiten op bestaande winkellocaties, in 
Flevoland is nu nog gekozen voor ‘aansluitend aan 
gebouwde omgeving’ (met het risico op ongewenste 
ontwikkelingen)

Wat is er al?

→ Omgevingsprogramma Flevoland: 

• verbod op weidewinkels 
• Nieuwe detailhandel alleen toegestaan 

aansluitend in bebouwd gebied 
• Provinciale inzet op het borgen van levendige 

centra

→ Alle gemeenten moeten een visie hebben op 
kansrijke, kansarme en kansloze winkellocaties

→ Elk kwartaal voeren gemeenten en provincie overleg 
over werklocaties

→ Almere is aangesloten bij de adviescommissie 
detailhandel van Noord-Holland

→ Detailhandel is als kansrijke sector benoemd in 
de Human Capital Agenda van de provincie, hier 
worden extra programma’s voor ingezet (o.a. 
samenwerking onderwijs en werkgevers) 

→ Data over:

• Leegstandscijfers via Landelijke Informatie-
voorziening Vastgoed (liv) 

• Koopstromen: Lelystad en Almere sluiten aan bij 
Randstad kso 2018, rest van Flevoland is onderdeel 
van Koopstromen Oost, dat in 2019 is gestart 

Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Flevoland

Gemeenten:
Almere
Dronten
Lelystad

Noordoostpolder
Urk 
Zeewolde

→ Provinciale steun (kennis en middelen) 
voor transformatieopgave in de centra van 
Lelystad en Dronten, waar deze door hoge 
(structurele) leegstand onvermijdelijk is

→ Provincie zet sterk in op omnichanneling 
(speerpunten zijn ‘online winkelen’ en 
‘integratie webwinkel en fysieke winkel’). 
Kennis delen met andere provincies die 
daarmee worstelen



 Wat is er al?

→ Met de Friese Retailaanpak 2018-2020 wordt 
ingezet op vier hoofdthema’s: 

• Gezonde retailmarkt (terugdringen van 
leegstand, overcapaciteit en overbodige 
plancapaciteit in winkelmeters).

• Versterken ondernemerschap 
(professionalisering van ondernemerschap 
in de retailsector).

• Creëren van reuring (versterken van de 
uitstraling, beleving en aantrekkelijkheid 
van winkelgebieden). 

• Professionaliseren promotie (profilering 
en duidelijke positionering van 
winkelgebieden).

→ Uitvoering van een swot-analyse van de 
70 belangrijkste Friese winkelgebieden, 
inclusief advies over interventie, acties en 
instrumentarium.

→ Opstellen van een subsidieregeling voor 
(regionale of lokale) projecten die een 
bijdrage leveren aan de doelen van de Friese 
Retailaanpak. Hiervoor is in het Friese 
Transitiefonds in eerste instantie € 1 miljoen 
beschikbaar.

→ Noordelijk onderzoek naar winkelleegstand 
in Noord-Nederland. Vervolgonderzoek naar 
overheidsinterventie en herbestemming 
of transformatie van met name structurele 
leegstand, met het accent op krimpgebieden 
en middelgrote kernen.

→ Alleen bestaande kernwinkelgebieden en 
gebieden die daar direct op aansluiten 
komen in aanmerking voor de vestiging 
van detailhandel. Alleen voor perifere 
detailhandel wordt een uitzondering 
gemaakt. De desbetreffende branches zijn 
specifiek en uitputtend benoemd. 

→ Ook de schaal en verzorgingsfunctie van de 
detailhandel moet aansluiten bij de schaal en 
de aard van de kern, mede om het ontstaan 
van weidewinkels te voorkomen.

→ Data over:

• Koopstromenonderzoek 2017
• Locatusabonnement leegstandscijfers
• Onderzoek niet-transformeerbare 

leegstand noordelijke provincies

Regio’s: 
Noordoost-Friesland 
Noordwest-Friesland
Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Friesland

Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Friesland

 Kansen:

→ swot-analyses van winkel - 
gebieden in regionaal perspectief plaatsen

→ ‘Kansanders’-locaties een wenkend perspectief bieden

→ Leegstand van detailhandel in Friesland neemt af volgens 
Locatus, wat zijn hier de onderliggende redenen?

→ Instellen van een adviescommissie voor de begeleiding van 
de krimp en een ad-hoc-commissie voor de beoordeling van 
nieuwe plannen

→ Opstarten gesprek met vastgoedeigenaren – wie hebben de 
grote locaties in bezit?

→ Houd vierkante meters vrij voor innovatie op de juiste plekken

→ Onderzoek de mogelijkheden voor verplaatsing van retailers 
naar het centrum

→ Langdurige leegstand in krimpgebieden extra aandacht geven 
en zorgen voor afstemming met andere landelijke gebieden

→ Vervolggesprek met noordelijke provincies  
over afstemming FOC’s



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Gelderland

Waar liggen kansen?

→ Breng in alle regio’s (verborgen) plancapaciteit in beeld. 
Dit kan weeffouten als Outletcentre Zevenaar voorkomen

→ Regionaal overleg meer status geven met provincie als 
partner, keuzes over locaties en uitbreiding winkelcentra 
afstemmen 

→ Regio Arnhem-Nijmegen loopt voorop in onderlinge 
afstemming en kan ambassadeur voor andere regio’s 
worden (voorbeeldfunctie)

→ Het programma ’Steengoed benutten’ nog beter inzetten. 
Bijvoorbeeld door voor transformatielocaties een 
kansenkaart op te stellen, zodat regio’s zich meer bewust 
worden de mogelijkheden

→ Achterhoek heeft een vergelijkbare problematiek als Zuid-
Limburg. Wissel ervaring over de aanpak met elkaar uit 

→ Stel een commissie of klankbordgroep samen 
met vertegenwoordigers uit regio’s, maar ook met 
onafhankelijke, externe deskundigen, die initiatieven 
toetst (frequentie bijeenkomsten hangt af van de casussen) 

→ Ga in gesprek met alle gemeenten met een Retaildeal

→ Ga het gesprek aan met de exploitant van het FOC Zevenaar 
om voorwaarden te stellen aan het outletaanbod 

Wat is er al?

→ De provincie heeft een tweesporenbeleid: 

• het eerste spoor is gericht op het 
terugdringen van de overcapaciteit van 
winkelmeters en het maken van scherpe 
ruimtelijke keuzes over perifere detailhandel

• het tweede spoor richt zich op de toekomst 
van binnensteden en dorpskernen 
(stimuleren transformatie en innovatief 
ondernemersschap)

→ In vier regio’s zijn er concrete afspraken over 
perifere detailhandel gemaakt

→ Nieuwe ontwikkelingen voor detailhandel: 
>1500 m2 moeten regionaal worden afgestemd 
(in verordening opgenomen). Zo is de 
(ongewenste) vestiging van Hornbach in Food 
Valley voorkomen

→ Het programma ‘Steengoed benutten’ richt 
zich op de transformatie van leegstand. Het 
gaat hier vaak om het bijdragen aan processen 
en financieren in de onrendabele top

→ Data over:

• Locatus leegstandscijfers (inclusief Retail Risk 
Index)

• Koopstromen (exclusief regio Rivierenland)
• Plancapaciteit voor de regio Arnhem-

Nijmegen

Regio’s:
Achterhoek
Arnhem-Nijmegen
Food Valley
Noord-Veluwe
Rivierenland
Stedendriehoek



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Groningen

Waar liggen kansen?

→ Lokale/regionale visies verder uitwerken

→ Zorgen voor regionale afstemming en onderscheid 
aanbrengen tussen de vier grote kernen buiten de 
stad Groningen: Hoogezand, Veendam, Stadskanaal en 
Winschoten

→ Inzetten op een leefbare Groningse binnenstad, 
logistieke uitdagingen onderzoeken en vergelijkbare 
voorbeelden uit het land laten zien, zoals bijvoorbeeld 
Utrecht, Zwolle, Maastricht

→ Vervolggesprek met noordelijke provincies over 
afstemming FOC’s 

Wat is er al?

→ Retailagenda Groningen zet in op drie 
sporen: 

• Duurzame versterking ondernemerschap
• Kennis- en visieontwikkeling 
• Ondersteuning uitvoeren visies

→ Regionale afstemming door o.a. financiële 
ondersteuning voor het opstellen van 
visies en de uitvoering hiervan

→ Cross-sectorale ruilverkaveling 
(ondernemers van de buitenring naar de 
binnenstad verplaatsen)

→ Detailhandel op perifere locaties is alleen 
toegestaan als deze ruimtelijk moeilijk 
inpasbaar is vanwege volume van goederen 
of veiligheidseisen. Branchering wordt 
overgelaten aan gemeenten

→ Data over:

• Koopstromen (uitbreiding 2019 met pdv/
gdv-locaties en wijkcentra Groningen)

• Locatus leegstandscijfers
• Onderzoek niet-transformeerbare 

leegstand noordelijke provincies

Regio’s:
DAL: Delfzijl, Appingedam en Loppersum
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Veendam, Pekela en Stadskanaal 
Westerkwartier
Westerwolde



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Limburg

Waar liggen kansen?

→ Inventariseren verborgen plancapaciteit, om die 
vervolgens weg te masseren 

→ Provinciale verordening Dienstenrichtlijnproof maken

→ Uitbreiden Aldi-convenant: maak één supermarktplan 
voor alle zes regio’s en amendeer dan in één keer de 
bestaande plannen

→ Installeer een commissie van onafhankelijke 
specialisten: die kan een objectiverende rol hebben 
bij het maken van impopulaire keuzes. Zo voorkom je 
dat deze negatief op de provincie afstralen en blijven de 
besluiten a-politiek

→ Opstellen leegstandsverordening op provinciaal niveau

→ Saneer kansarme locaties en solitaire locaties en 
investeer in kansrijke gebieden d.m.v. een recyclefonds 
(percentage van de opbrengsten van nieuwbouw 
reserveren voor sanering)

→ Noord-Limburg: kijk breder dan alleen retail (ref. Midden 
en Zuid)

→ Testcase MediaMarkt Sittard-Geleen: confronteer 
gemeenten die hun verantwoordelijke rol in de visie en 
afspraken uit de weg gaan, en test bij de retailer wat er 
gebeurt als je vasthoudt aan je standpunt

Wat is er al?

→ In april 2016 zijn voor de uitwerking van het 
POL2014 bestuursafspraken gemaakt tussen 
gemeenten. Daarbij is overeengekomen dat 
er regionale visies voor detailhandel worden 
opgesteld.

→ De drie regio’s hebben elk een visie opgesteld

→ Er is 2 miljoen euro beschikbaar voor de 
periode 2017 t/m 2019 voor procesmiddelen 
voor concrete projecten om winkelleegstand 
aan te pakken.

→ De provincie is betrokken bij de ontwikkeling 
van het Retail Innovatie Centrum (RIC) 
Roermond naar een provinciebreed 
kenniscentrum voor de retailbranche 

→ Data over:

• Leegstand (eigen data)
• Koopstromen: wordt uitgevoerd in 2019
• Plancapaciteit in beeld voor regio Parkstad

Regio’s:
Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg (subregio’s):
• Maastricht en Mergelland
• Parkstad Limburg
• Westelijke Mijnstreek



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Noord-Brabant

Waar liggen kansen?

→ Benut de expertise uit de adviescommissie om de 
krimp te organiseren

→ Zet studenten in bij de analyse van winkelgebieden. 
Dit sluit aan bij het thema ‘human capital’

→ Gebruik richtinggevende principes voor de 
detailhandel als leidraad bij centrumvisies en 
subregionale afspraken inzake detailhandels-
ontwikkelingen buiten de centra

→ Kennisdelen over de aanpak pintransacties en 
regionale samenwerking met andere provincies  
en regio’s

→ Werk met kleinere regiotafels die integrale visies 
maken (wonen, werken, winkelen). Denk daarbij 
ook aan de sociale meerwaarde en zorg dat de 
stakeholders actief betrokken worden

→ Onderzoek de effecten van mobiliteit: zijn de 
effecten tussen binnensteden en ketenmobiliteit 
goed in beeld?

→ Kijk hoe innovaties die in de sector ontwikkeld 
worden, op Europese schaal kunnen worden 
toegepast

Wat is er al?

→ Retailadviescommissie bestaande uit vastgoed- en 
retaildeskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies. Over 
ruimtelijke plannen waar regionale afstemming vereist door de 
regionale afspraken, maar ook het voorstadium van plannen

→ Alle regio’s hebben een regionale detailhandelsvisies. Afspraken 
worden op grond van de Verordening ruimte betrokken bij de 
beoordeling van ruimtelijke plannen

→ De nieuwe regionale aanpak legt de nadruk op samenwerken, in 
plaats van regionale afspraken. Hier hoort ook bij het betrekken 
van stakeholders en de adviescommissie

→ Leerprogramma Detailhandel Zuidoost-Brabant als voorbeeld 
voor samenwerking in andere regio’s 

→ Alle regio’s voeren prestatieonderzoek (koopstromen) uit

→ Actieve ondersteuning middelgrote gemeenten bij transformatie 
binnensteden

→ Handreiking over onbenutte plancapaciteit

→ Verordening ruimte zet in op regionale samenwerking en 
afstemming van plannen voor detailhandel met een bovenlokaal 
effect 

→ Data over:

• Locatus Leegstandscijfers
• Monitor detailhandel:  

leegstand, planvoorraad en werkgelegenheid
• Koopstromen

Regio’s:
Zuidoost-Brabant
Noordoost-Brabant
Midden-Brabant
West-Brabant



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Noord-Holland

Waar liggen kansen?

→ Meer nadruk in de regionale visies op het benoemen van 
de locaties die geen perspectief hebben als winkelgebied 
en zullen (moeten) transformeren naar een andere 
functie

→ Ondersteunen van de regio’s in de realisatie van de acties 
die in de regionale visies zijn geformuleerd

→ Monitor detailhandel interactiever en volg actuele data 
continu via een dashboard

→ Differentiatie in beleid naar aard van de regio: 
voorzieningenproblematiek platteland vs. 
transformatiegebieden in gebieden met grote 
woningbouwopgave

→ Beleid Dienstenrichtlijnproof maken

→ Uitdragen rol van provincie als kennisloket en verbinder 
van gemeenten en regio’s

→ De vierkante meters in de periferie kunnen wellicht 
worden hergebruikt als ruimte voor distributiecentra 
inclusief afhaalmogelijkheid

→ Bovenprovinciale afstemming (bv. in Randstadverband)

→ Houd rekening met ruimte voor innovatie via 
frictieleegstand, ook nieuwe locaties kunnen niet 
uitgesloten worden

Wat is er al?

→ Detailhandelsbeleid Noord-Holland  
2015-2020:

• Verplichte regionale visies detailhandel 
(verankerd in prv)

• Verplicht afstemmen van nieuwe plannen 
>1500 m2 in regionale adviescommissies 

• Evaluatie detailhandelsbeleid (2018)

→ Subsidieregeling toekomstbestendige 
winkelgebieden; 900.000 euro beschikbaar 
voor drie thema’s:

• Terugdringen leegstand/transformatie (ook 
voor solitaire vestigingen)

• Verbeteren samenwerking in winkelgebied
• Bevorderen onderscheidend vermogen

→ Twee adviescommissies detailhandel 
(Noord-Holland Zuid en Noord-Holland- 
Noord). Samengesteld uit ambtelijke 
vertegenwoordiging per regio en inhoudelijke 
vertegenwoordiging door de sector (retail en 
vastgoed)

→ Data over:

• Koopstromenonderzoek (Randstad KSO 
2016 en update 2018)

• Marktruimteonderzoek 2017
• Monitor detailhandel (Leegstand, 

arbeidsmarkt en planvoorraad) 2018
• Locatusabonnement met Retail Risk Index 

Regio’s:
Alkmaar
Gooi- en Vechtstreek
IJmond
Kop van Noord-Holland
Stadsregio Amsterdam
West-Friesland
Zuid-Kennemerland



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Overijssel

Waar liggen kansen?

→ Verder onderling in kaart brengen plan-
capaciteit en inzetten op het wegmasseren 
van het ‘teveel’ aan planvoorraad in regionaal 
overleg

→ De provincie brengt data goed in kaart, 
maar zou deze actiever kunnen inzetten om 
gemeenten een spiegel voor te houden en zo 
beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke 
situatie

→ Komen tot regionale detailhandelsvisies  
(of regionale economische visies)

→ Daarbij denken in kansrijk en kansanders  
(i.p.v. kansarm)

Regio’s
Regio Zwolle
Stedendriehoek
Twente

Wat is er al?

→ Alle gemeenten in Overijssel hebben een Retaildeal afgesloten. De 
provincie heeft alle gemeenten een Retailvoucher toegekend om lokale 
detailhandelsvisies op te stellen en centrumontwikkelingen kunnen 
bevorderen

→ De Stadsbeweging stimuleert partners in de stad om gezamenlijk 
initiatieven te nemen die de kwaliteit van binnensteden verbeteren. 
Dit wordt met financiële middelen ondersteund. Zo investeert de 
Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) in omvangrijke en 
kansrijke businesscases voor transformatie van winkelgebieden

→ In de Overijsselse Omgevingsverordening is specifiek beleid 
opgenomen over grootschalige detailhandel en weidewinkels

→ De provincie Overijssel zorgt voor kennisgeneratie en kennisdeling 
via periodieke bijeenkomsten en monitoring en ze stimuleert 
ondernemerschap met projecten uitgevoerd door het Overijssels 
Retailplatform

→ Provincie Overijssel stimuleert regionale afstemming in de drie 
deelregio’s Twente, regio Zwolle en Stedendriehoek (Deventer). 
Initiatieven met een regionale impact behoren conform de provinciale 
Omgevingsverordening afgestemd te worden met regiogemeenten

→ Data over:

• Koopstromen 2015 (nieuw onderzoek in 2019)
• Locatusabonnement
• Plancapaciteit in kaart vijf gemeenten 
• Monitor Leegstand



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Utrecht

Drie regio’s:
U10
Food Valley
Regio Amersfoort

Waar liggen kansen?

→ Regionale afstemming van nieuwe locaties

→ Uitwerking geven aan de mooie term ‘van kansarm naar 
kansanders’

→ Uitfaseren van de geïdentificeerde verborgen 
plancapaciteit (op niet-opzichtige wijze)

→ Commissie of klankbordgroep die nieuwe initiatieven 
toetst aan letter en geest van het beleid

→ Kijk naar alle door gemeenten gesloten Retaildeals en  
ga vanuit die vijf simpele ‘afspraken’ het gesprek aan

→ Binnenstedelijke transformatie naar aanleiding van  
de woningbouwopgave

→ Regionaal overleg meer status geven met de provincie 
als partner; daardoor keuzes maken over identiteit van 
binnensteden en winkelcentra.

Wat is er al?

→ Retailvisie 2018

→ 130 winkelgebieden in Provinciaal 
Ruimtelijke Verordening verankerd. 
Binnen deze gebieden is ontwikkeling 
mogelijk, daarbuiten niet

→ Data over:

• Koopstromen
• Leegstand
• Plancapaciteit (ook verborgen 

plancapaciteit geïdentificeerd)
• Marktruimte

→ Regionaal overleg over detailhandel 
(geen verplichte afstemming)



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Zeeland

Waar liggen kansen?

→ Ruimtelijk: beleid borgen in de juridische regelgeving 
zodat iedereen weet wat wel en niet mogelijk is in Zeeland 
en die regels ook gehandhaafd kunnen worden. Denk 
hierbij wel aan Dienstenrichtlijnproof

→ Aandacht voor terugbrengen van het aantal vierkante 
meters winkeloppervlak (zowel perifeer als in (kern)
winkelgebieden), zodat het aanbod van de detailhandel 
aansluit op de vraag

→ Gebruik de onderzoeksresultaten uit het prestatie-
onderzoek als aanzet voor regionale afstemming en schets 
duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het lokale/
regionale detailhandelsbeleid. Dit kan o.a. door kansrijke 
en kansarme winkelgebieden te benoemen

→ Blijf investeren in de samenwerking met de gouden 
driehoek (ondernemers, overheid en vastgoed)

→ Het opzetten van een provinciedekkend netwerk voor 
centrummanagement 

→ Organiseren provinciale vastgoedtafel, voor de discussie 
met grotere vastgoedeigenaren en beleggers 

Wat is er al?

→ Actieve samenwerking detailhandel met 
Z4 + Hulst 

→ Ruimtelijk: geen detailhandel buiten 
bestaande detailhandelsstructuur 

→ Prestatieonderzoek (Koopstromen) is 
opgestart. Indien er medewerking van 
gemeenten komt, wordt dit uitgevoerd in 
2019

→ Terneuzen voert i.s.m. het Kadaster een 
pilot uit naar stedelijke herverkaveling

→ Stimuleren ondernemerschap via o.a. 
ondernemersavonden 

→ Data over: 

• Locatus leegstandscijfers
Regio’s:
Bevelanden (Noord en Zuid) 
Schouwen-Duivenland
Tholen
Walcheren
Zeeuws-Vlaanderen



Kansenkaart Regionale afstemming Provincie Zuid-Holland

Waar liggen kansen?

→ Ondersteunen van gemeenten bij het in kaart brengen en 
eventueel saneren van bestemmingsplancapaciteit

→ Regionale samenwerking en afstemming versterken door 
regionale visies op te laten stellen en uitvoering te geven 
aan actieplannen. Dit geheel inbedden in structureel 
regionaal overleg

→ Retail en vastgoed moeten elkaar meer opzoeken en bij 
gemeenten of provincie aankloppen als zij er gezamenlijk 
niet uitkomen 

→ Adviescommissie detailhandel ook betrekken bij 
regionale samenwerking en afstemming

→ Deel successen met elkaar, zoals de aanpak in Bodegraven

→ Juridische borging van regionale afspraken is zeer 
wenselijk. Het creëren van een speelveld op gelijk niveau 
schept duidelijkheid en investeringsbereidheid voor de 
gewenste ontwikkelingen

→ Zoek meer de samenwerking op en stem af over de 
provinciegrenzen heen. Een consument of een 
initiatiefnemer laat zich ook niet leiden door de 
provinciegrenzen

Wat is er al?

→ Ruimtelijk detailhandelsbeleid inclusief 
hoofdwinkelstructuur, toelaatbaarheid 
grootschalige ontwikkelingen en 
uitzonderingen voor vestigingen buiten 
de centra

→ Actieplan detailhandel met een 
aanvullende en brede aanpak om te 
komen tot levendige binnensteden 
en optimaal functionerende 
detailhandelsstructuur, inclusief 
subsidieregeling planvorming 
detailhandel voor optimaliseren 
onderlinge samenwerking en ruimtelijk 
verbeteren van de centra

→ Actieprogramma slim ruimtegebruik; 
actief ondersteunen van lokale partijen 
in beter benutten stads- en dorpscentra 

→ Adviescommissie detailhandel; verplicht 
advies voor plannen vanaf >2000 m2 in de 
centra en >1000 m2 in de periferie

→ Data over:

• Koopstromen
• Leegstand
• Marktruimte

Regio’s:
Holland Rijnland 
Metropoolregio Rotterdam en 

Den Haag (MRDH)
Midden-Holland
Zuid-Holland-Zuid
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