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Startnotitie Retailvisie 
 

 

1. Aanleiding en doel 
 

1.1 Inleiding 

Gedeputeerde Staten geven de aanpak van leegstand een hoge prioriteit. Echter elke soort 

van leegstandsproblematiek die van kantoren, agrarische bebouwing of winkelvastgoed 

vraagt zijn eigen benadering en aanpak. De vraagstukken rond de leegstand van de 

detailhandel zijn veelal complex. Deze raken aan het voorzieningenniveau, het functioneren 

van bestaande winkelgebieden en aan ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid. 

Een provinciale aanpak van de leegstand in de detailhandel vraagt dan ook om een 

samenhangende en vooruitziende visie, waarin naast een toekomstbeeld, ook het 

eigenaarschap van problematiek van de leegstand en de rol van de provincie wordt belegd. 

 

Met de Retailvisie wil de provincie een dergelijke integrale afweging maken. De afgelopen 

twee jaar heeft veel overleg plaatsgevonden met de betrokken partners: gemeenten, 

ontwikkelaars, beleggers en de sector zelf. Op basis van de resultaten van deze gesprekken 

zijn al beleid en instrumenten ontwikkeld binnen het ruimtelijke beleid (PRS/PRV) en de 

Kadernota Binnenstedelijke Ontwikkeling van de provincie. De Startnotitie geeft daarom ook 

de stand van zaken weer, waarop het verdere proces en de inhoud van de Retailvisie wordt 

gebouwd. 

 

In deze Startnotitie schetsen we de aanleiding en het doel (paragraaf 2) van de Visie, geven 

we een beeld van de inhoud(paragraaf 3) en van het interactieve proces dat tot nu toe is 

gevoerd en wat we zullen continueren (paragraaf 4).   

 

1.2 Aanleiding 

 

Een levendige en gedifferentieerde binnenstedelijke ontwikkeling is van groot belang voor de 

kwaliteit van het Utrechtse vestigingsmilieu en sluit aan bij onze ambitie als Topregio. Een 

gezonde detailhandelstructuur passend bij de functie en het schaalniveau van de kernen en 

steden maakt daar onlosmakelijk deel van uit. 

 

De afgelopen jaren is de detailhandel getroffen door een ernstige crisis. Hoewel niet voor alle 

branches hetzelfde beeld bestaat, hebben verschillende grote winkelketens en zelfstandigen 

(vooral in de non-food sector) de deuren moeten sluiten en/of  flink moeten saneren. De 

gevolgen zijn zichtbaar in de vele leegstaande winkelpanden die de binnensteden en 

winkelcentra ontsieren. De huidige leegstand is ongeveer 7% van de bestaande 

winkelvoorraad. Experts verwachten dat dit percentage verder zal oplopen.  De gevolgen zijn 

een mogelijke verpaupering  van delen van de binnensteden en winkelcentra en een 

afnemend voorzieningenniveau voor de Utrechtse inwoners. 
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1.3 Doel en beoogd resultaat van de visie 

 

Het doel van de provincie is te streven naar een duurzame detailhandelsstructuur, waarbij 

sprake is van een verantwoorde omvang van de fysieke retailstructuur en recht wordt 

gedaan aan het gewenste voorzieningenniveau voor de Utrechtse bevolking.  De Retailvisie 

moet een beeld schetsen van een gewenste toekomstige detailhandelstructuur,  de 

knelpunten benoemen en de mogelijke rol van de provincie bij de oplossing  uiteenzetten.   

 

De Retailvisie is een sectorale visie over de ontwikkelingen in de detailhandel, die behalve  als 

leidraad voor het provinciale beleid ook als bouwsteen kan dienen voor het dit jaar op te 

starten traject voor een nieuwe Omgevingsvisie. 

 

Meer concreet betekent dit dat in de visie wordt ingegaan op het streven van de provincie 

om met haar partners: 

 een duurzaam toekomstbeeld van de detailhandel te schetsen, 

 de leegstand te verminderen, 

 een grotere diversiteit in winkelcentra en binnensteden te creëren door o.a. het 

verbeteren van de verblijfskwaliteit, het versterken van de ontmoetingsfunctie en door 

het bieden van ruimte voor andere functies en innovatieve concepten, 

 niet kansrijke (delen van) winkelgebieden naar andere functies te transformeren, 

 perifere ontwikkelingen beperken die een bedreiging vormen voor de bestaande 

winkelgebieden. 

 

1.4 Rol en sturing 

 

Vanuit Utrechtse centrale missie “Utrecht Topregio” werken wij aan een toekomstbestendige 

detailhandelstructuur, die een belangrijk bijdrage blijft leveren aan een levendige, gezonde 

en gevarieerde stedelijke omgeving.  Als provincie kiezen wij daarbij voor een regierol en 

geven sturing op die terreinen waar wij als middenbestuur het verschil kunnen maken.   

 

Detailhandel is een zeer belangrijke drager van de binnenstedelijke economie en 

voorzieningenstructuur voor de burgers. De oplossing van de knelpunten in de detailhandel 

is daarom primair een vraagstuk van de (samenwerkende) gemeenten en de betrokken 

partijen (beleggers, ontwikkelaars en de detailhandel zelf). De provincie wil daarbij vooral 

faciliterend optreden in de vorm van kennisoverdracht en –deling en in sommige gevallen 

ondersteuning. Toch heeft de aanpak van knelpunten in de detailhandel ook een bovenlokale 

dimensie. Consumenten laten zich niet leiden door bestuurlijke grenzen, noch fysiek noch 

virtueel. Soms zal een gekozen oplossing in één gemeente van grote invloed kunnen zijn op 

de detailhandel en het voorzieningenniveau in de omringende gemeenten. In een dergelijk 

geval kunnen wij ons (sturend) instrumentarium inzetten om de knelpunten aan te pakken. 

 

In oktober 2016 zijn landelijk de zgn. Retaildeals afgesloten tussen het Rijk, provincies en 

gemeenten. In deze deals is afgesproken dat de provincies de regie nemen in de regionale 
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samenwerking en afstemming en het inzetten van (ruimtelijke) instrumenten om 

toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand tegen te gaan.  

 

1.5 Stand van zaken 

 

De afgelopen periode is met de partners overleg gevoerd over de aanpak van de knelpunten 

in de detailhandel. Dit heeft al geleid tot een aantal beleidsbepalende maatregelen en de 

inzet van instrumenten. In de visie worden deze maatregelen en instrumenten als 

kaderstellend ingezet. 

 

In het  Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling (besluit PS dec. 2016) wordt ingezet op 

het creëren van vitale centrumgebieden en wijkcentra. “Winkelen en ontmoeten” is één van 

de opgaven in de aanpak van de brede binnenstedelijke problematiek. In navolging van dit 

beleidskader kiezen wij in de visie voor de “hardware” ofwel de fysieke aspecten van de 

retailaanpak. In het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling wordt de aanpak 

van leegstand en het versterken van de binnenstedelijke kwaliteit tot één van de urgente 

opgaven benoemd. 

 

In december 2016 is door Provinciale Staten de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In de PRS/PRV zijn in het kader 

van vitale steden en dorpen,  de ruimtelijke randvoorwaarden vastgelegd. De belangrijkste 

maatregel is het bepalen van het begrenzen van de bestaande winkelgebieden (ca. 170). 

Daarbinnen gelden geen provinciale regels, maar wordt van  de gemeenten verwacht dat zij 

maatregelen nemen om deze gebieden te versterken. Buiten deze centra is geen nieuwe 

detailhandel toegestaan met enkele uitzonderingen zoals o.a. bij een grootschalige 

toevoeging van woningen.  

  

 

2. Inhoud 
 

In deze paragraaf wordt een aantal thema’s aangeduid die in de visie aan de orde zullen 

komen. Achtereenvolgens komen de verschillende onderzoeken aan de orde, de ambitie van 

de provincie en een mogelijk uitvoeringsprogramma. 

 

2.1 Analyse 

In opdracht van de provincie  zijn de afgelopen twee jaar verschillende onderzoeken verricht 

die inzicht geven in stand van zaken en het toekomstperspectief van de detailhandel: 

 In een door onderzoeksbureau Q&A verricht onderzoek wordt een divers beeld geschetst 

van de toekomst van de Utrechtse detailhandel. Aan de vraagzijde (consumenten) wordt 

geconstateerd dat de toename van de bevolking en aantal huishoudens ervoor zorgen 

dat de bestedingen de komende jaren zullen toenemen. Keerzijde van een relatief jonge 

bevolking is dat veel bestedingen afvloeien naar online aankopen.  Per gemeente 

ontstaat echter een sterk verschillend beeld.  
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De provincie Utrecht als geheel kenmerkt  zich nog door een relatief lage leegstand, maar 

schuift wel steeds meer op naar het landelijk gemiddelde. Er zijn volgens Q&A gewoon 

teveel meters en is er ook nog een substantiële planvoorraad.  

 Door de gezamenlijke Randstadprovincies is een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Dit 

onderzoek naar de bestedingen van consumenten bevestigt het beeld van Q&A; het 

behoud van de bestedingen in de binnensteden van Amersfoort en Utrecht en de 

teruggang van de bestedingen in binnensteden van middelgrote gemeenten en wijk- en 

stadsdeelcentra. Opmerkelijk is de spectaculaire toename van de bestedingen bij online 

winkels, die alle verwachtingen overtrof.  

De resultaten van deze onderzoeken zijn besproken met de verschillende partners.  In het 

algemeen herkende men zich wel in het beeld, maar ook werd geconstateerd dat nog veel 

informatie ontbreekt. In het kader van de visie zal worden bezien welke informatie 

noodzakelijk is en hoe die kan worden verzameld. 

 

2.2 Visievorming 

 

Op basis van de analyses, aanvullende informatie  en gesprekken met deskundigen wordt een 

toekomstvisie opgesteld voor de structuur van de detailhandel op de lange termijn. Het gaat 

hierbij vooral om een globale schets op basis waarvan het provinciale beleid zich de komende 

jaren zal gaan ontwikkelen. In de visie wordt o.a. ingegaan op de volgende vragen: 

- Welke ontwikkelingen komen op de detailhandel af? 

- Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de detailhandel? 

- Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de leefbaarheid van dorpen en steden? 

- Wat worden belangrijke vestigingsvoorwaarden voor de detailhandel  en hoe kunnen we 

als overheden blijven bieden? 

- Wat zijn de minder kansrijke gebieden waar de kans op verdere leegstand groot is? 

- Welke rol hebben de partners bij dit proces en welke rol kan de provincie vervullen? 

De visie wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie. 

 

2.3. Uitvoering 

 

Met de uitvoering van de visie kiezen we voor een kortere tijdshorizon,  waarbij wordt  

aangesloten bij  lopende programma’s en projecten binnen de provincie. De hoofdlijnen van 

dit uitvoeringsprogramma van de visie loopt, conform het advies van Q&A, langs drie sporen: 

1. Netwerkvorming, kennisdeling en informatieverzameling. 

2. Regulerend spoor dat vooral gericht is op de inzet van het ruimtelijk instrumentarium. 

3. Transformatie en herontwikkeling, waarbij de provincie ondersteuning biedt op het 

niveau van concrete gebieden en projecten. 

Voor alle drie de sporen geldt dat wij de opstelling en uitvoering van de visie in nauw overleg 

zullen doen met de betrokken stakeholders: gemeenten, beleggers en vertegenwoordigers 

van de detailhandelsbranche. Daarmee sluiten wij aan bij de motie “Helder proces en 

gedeelde aanpak van de regio’s” (Provinciale Staten, december 2016). 

 

 

2.2.1 Netwerkvorming, kennisdeling en informatieverzameling 
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Door het deelnemen aan netwerken wil de provincie de belangen van de Utrechtse 

detailhandel behartigen en de sense of urgency voor passende maatregelen benadrukken.  

Op dit moment  participeert  de provincie in verschillende netwerken, zowel landelijk als 

regionaal. Landelijk maakt de provincie deel uit van de Retaildeal, waarin rijk, provincie, 

gemeenten, beleggers en de sector zijn vertegenwoordigd. Regionaal hebben we de zgn. 

Kopgroep opgericht; een bestuurlijk overleg waarin belangrijke gemeenten en/of regio’s zijn 

vertegenwoordigd, evenals de sector en beleggers.  

 

Een belangrijk voorbeeld op het gebied van de informatieontwikkeling en kennisdeling is het  

recentelijk gepubliceerde Koopstromenonderzoek.  In het vervolgtraject wordt samen met de 

andere provincies gewerkt aan een permanente vastgoedmonitor met informatie over de 

ontwikkeling van de voorraad en leegstand van winkelruimte. Met onderzoeksgegevens en 

GIS-activiteiten worden gegevensbronnen ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor 

gemeenten en stakeholders. 

 

Met de partners wordt door de provincie de wenselijkheid onderzocht om via een 

benchmark de toekomstbestendigheid van de bestaande winkelcentra te beoordelen. Een 

dergelijk instrument biedt de gemeenten en marktpartijen de mogelijkheid om tijdig in te 

grijpen bij dreigende knelpunten.  

 

2.3.2. Regulerend spoor 

 

Bij de Herijking van de PRS/PRV in december 2016 heeft Provinciale Staten een aantal regels 

opgenomen die de groei van de detailhandel buiten de bestaande winkelgebieden moet 

beperken om de bestaande centra meer kans te geven. De provincie wil, in het kader van 

vitale dorpen en steden, met de inzet van het RO-instrumentarium in de PRS/PRV vooral de 

bestaande centra versterken.  

 

Hoewel de PRS/PRV recentelijk is vastgesteld wordt in de visie ook gekeken in hoeverre het 

instrumentarium toereikend is voor de huidige ontwikkelingen in de detailhandel.  

Te denken valt o.a. aan maatregelen ten aanzien van pick-up points, meter-voor-meter 

regeling, to-go formules bij benzinepompen en OV-knooppunten, dubbelbestemming op 

bedrijventerreinen. 

 

2.3.3.Transformatie en herontwikkeling 

 

In het nieuwe Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling is “winkelen en ontmoeten” één 

van de belangrijke thema’s dat zich vertaalt in de ambitie; het instandhouden en creëren van 

aantrekkelijke centrumgebieden, met ruimte voor beleving, ontmoeting en functiemenging. 

Met dit spoor wil de provincie actief deelnemen aan de herontwikkeling van concrete 

winkelgebieden door middel van procesondersteuning en kennisdeling.  Flexibiliteit en 

maatwerk staan daarbij centraal. 
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Het thema “winkelen en ontmoeten” is nieuw in de aanpak van binnenstedelijke 

ontwikkeling. Dit betekent dat het instrumentarium zich in de komende jaren verder zal 

ontwikkelen. Zo is op dit moment het compacter maken van het winkelgebied één van de 

grote uitdagingen. Concreet gaat het dan om het verplaatsen van verspreid liggende 

detailhandel naar het kernwinkelgebied. Dit vraagt om een gedegen aanpak van de 

gemeenten en daarnaast aan het bieden van perspectief aan de individuele winkelier. De 

provincie kan hierbij ondersteuning bieden. De provincie is nu gestart met drie gemeenten 

(Soest, Veenendaal en Zeist) om de hiervoor benodigde aanpak en het instrumentarium 

verder uit te ontwikkelen. 

 

3. Proces en planning 
 

In de afgelopen periode is veel informatie verzameld over de ontwikkeling van de Utrechtse 

detailhandel. Ook hebben vele gesprekken plaatsgevonden met verschillende actoren in de 

detailhandel. Belangrijk platform hiervoor was de zgn. Kopgroep waarin gemeenten/regio’s, 

beleggers, makelaars en detaillisten waren vertegenwoordigd. Het accent op deze gesprekken 

heeft vooral gelegen op het benadrukken van de sense of urgency en op het stimuleren van de 

gemeenten tot een gezamenlijk aanpak. Verschillende regio’s zijn inmiddels gestart met de 

aanzet voor een gezamenlijke aanpak van de retailproblematiek; de U10, Regio Amersfoort en 

FoodValley.  Het is nadrukkelijk de bedoeling bij de opstelling van de visie deze regionale aanpak 

te betrekken. 

 

Ook Provinciale Staten (PS) hebben in het kader van het zgn. BOB-traject verschillende 

informatieve bijeenkomsten met betrokkenen georganiseerd. De uitkomsten van deze 

gesprekken zullen worden meegenomen in de opstelling van de visie. 

 

Het ligt in de lijn om deze interactieve wijze van samenwerking te continueren.  Om te komen tot 

een Retailvisie zullen in de periode tot de vaststelling door Gedeputeerde Staten verschillende 

gesprekken worden georganiseerd met de stakeholders. De uitkomsten van deze gesprekken 

zullen wij laten mee wegen in de uiteindelijke visie. Hierover zullen wij Provinciale Staten 

afzonderlijk rapporteren. 

 

Het ligt in de lijn dat de provinciale Retailvisie dit najaar door PS wordt vastgesteld. Alvorens GS 

een besluit neemt, zal in juni een serie bestuurlijke overleggen met de gemeenten en regio’s 

worden georganiseerd en met de zgn. Kopgroep.  Dit leidt tot de volgende planning van de 

Retailvisie: 
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Actie Periode 

Vaststelling Startnotitie door GS April 2017 

Afronden BOB-traject door Provinciale Staten Mei 2017 

Bestuurlijk overleg Stakeholders Juni 2017 

Statenbrief terugkoppeling overleg gemeenten September 2017 

Vastelling Concept Retailvisie door GS September 2017 

Vaststelling Retailvisie door PS November 2017 

 

 

 

 

 

 

 




