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Onderwerp Statenbrief: Startnotitie retailvisie 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
In de vergadering van de Commissie RGW van 27 maart is verzocht om een startnotitie van GS over de 
Retailvisie. In reactie hierop heeft de portefeuillehouder Transformatieopgaven toegezegd nogmaals naar de 
planning ten aanzien van het opstellen van de retailvisie te kijken.  
 
Voorgeschiedenis 
Vanaf 2015 is gewerkt aan het vormgeven van de retailaanpak in drie sporen: een spoor gericht op kennis en 
netwerkontwikkeling, een tweede spoor gericht op ruimtelijke ordening en een derde gericht op transformatie en 
herontwikkeling. In het kader van het eerstgenoemde spoor is er onderzoek gedaan naar een 
toekomstbestendige retailstructuur (Q&A), is er een Kopgroep ingesteld met vertegenwoordigers van gemeenten, 
vastgoedeigenaren en retailers, is er een Retailplatform georganiseerd en een nieuw Randstedelijk 
Koopstromenonderzoek (I&O Research/ DTNP) uitgevoerd. In het kader van ruimtelijke ordening is ruimtelijk 
beleid t.a.v. detailhandel vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening (Herijking 2016). 
Transformatie en herontwikkeling hebben een plek gekregen in het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling.  
Ten aanzien van de Retailvisie zijn wij, conform de motie “Helder proces en gedeelde aanpak met de regio’s” die 
bij de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (Herijking 2016) en Verordening (2016) is 
aangenomen, voornemens geweest om in mei 2017 bestuurlijk overleg te voeren met de regio’s en over de 
uitkomsten van dit overleg in juni 2017 aan uw Staten te rapporteren, alvorens het Statenvoorstel Retailvisie in 
september 2017 ter besluitvorming aan u voor te leggen. September 2017 is door de portefeuillehouder 
Transformatieopgaven in het memorandum “Beantwoording vragen Staten-BOB Retail 24 okt. jl.” van 11 
november 2016, als geplande maand van besluitvorming in PS genoemd. 
 
Essentie / samenvatting: 
In het belang van een zorgvuldig proces niet alleen met gemeenten, maar ook met uw Staten, hebben wij naar 
aanleiding van de vergadering van de Commissie RGW van 27 maart besloten om ten aanzien van de Retailvisie 
alsnog te voorzien in een startnotitie. Deze notitie beperkt zich tot een beschrijving van de stand van zaken van 
de retailaanpak en het voorgenomen proces om te komen tot het Statenvoorstel Retailvisie. Dit omdat wij in lijn 
met de door uw Staten aangenomen motie met gemeenten en regio’s overleg zullen voeren over de opgave, de 
rollen, het proces en de planning van (het vervolg op) de Retailvisie. De uitkomsten van deze overleggen zullen 
een belangrijke bouwsteen vormen voor de Retailvisie. De startnotitie is als bijlage bij deze brief bijgevoegd.  



 

  

 
Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg met de regio’s willen wij u in de gelegenheid stellen om tijdens de 
vergadering van de Commissie RGW van 15 mei hierop te reageren. Pas na deze vergadering zal de 
portefeuillehouder Transformatieopgaven, dus na kennisneming van uw eventuele reacties, in overleg treden met 
de gemeenten en regio’s. Wij gaan ervan uit dat tijdens de vergadering op 15 mei het BOB-traject zal worden 
afgerond, zodat wij ook uw inbreng vanuit dit traject bij de bestuurlijke overleggen en het Statenvoorstel 
Retailvisie kunnen betrekken. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een door PS gedragen proces om te komen tot een Statenvoorstel retailvisie. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het invoegen van deze extra processtap heeft gevolgen voor het geplande moment van besluitvorming. De 
bestuurlijke overleggen zullen nu in juni 2017 gevoerd worden, waarover wij zullen rapporteren ten behoeve van 
de vergadering van de Commissie RGW van 11 september 2017. Besluitvorming zou dan plaats kunnen vinden 
in PS van 6 november 2017, voorafgegaan door de vergadering van de commissie RGW op 23 oktober. Mogelijk 
dat de bestuurlijke overleggen in juni aanleiding geven tot nader overleg met gemeenten en/of regio’s. Wanneer 
dit mocht leiden tot een aanpassing van het geschetste proces zullen wij u daarvan vanzelfsprekend op de 
hoogte stellen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Wij vragen u kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde Startnotitie en stellen voor dat u deze ter 
bespreking agendeert voor de vergadering van de Commissie RGW op 15 mei aanstaande.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


