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Onderwerp : Woordvoerdersoverleg Winkelleegstand 1-5-2017 

 
Op 1 mei jl. vond een woordvoerdersoverleg plaats als laatste activiteit in het kader van de BOB-
Winkelleegstand. 
 
Gestart werd met een presentatie van het Koopstromenonderzoek, toegespitst op de provincie 
Utrecht, door dhr. Droogh (DTNP). De sheets van de presentatie zijn als bijlage toegevoegd. De 
problematiek is het grootst in middelgrote centra en met name bij de niet-dagelijkse aankopen. 
Aankopen via internet is voor heel veel producten een goed alternatief aankoopkanaal. Recreatief 
winkelen gebeurt in de grootste centra; de consument slaat hiervoor de middelgrote centra over. Sfeer 
en beleving is weliswaar belangrijk voor een winkelgebied, maar aankopen worden vooral getriggerd 
door het in het betreffende centrum aanwezige aanbod (lees: specifieke winkelformules). Grotere 
centra kennen een hogere omzet per m

2
 winkeloppervlak: hoe groter het centrum, hoe hoger de 

omzet. Middelgrote centra hebben de grootste teruggang in omzet per m
2
. Perifere locaties kennen 

een relatief lage omzet per m
2
, maar er is geen sprake van een afname. Het aanbod van producten op 

deze locaties (volumineuze goederen) ondervinden namelijk weinig concurrentie van Internet. De 
transitieopgave in middelgrote centra is ook een leefbaarheidsvraagstuk. Er zijn teveel winkels en er 
zullen winkels verdwijnen. Partijen moeten afscheid nemen van geld. Voor gemeenten en 
vastgoedpartijen is het probleem te groot geworden; gemeenten moeten de waarheid onder ogen 
zien. Voor het behoud van vitale centrumgebieden moeten keuzes gemaakt worden. Als alles overal 
mag, dan gebeurt er niks. Als keuzes zijn gemaakt, zullen marktpartijen weer investeren. 
 
Aan de hand van de presentatie werd verder gediscussieerd over oplossingsrichtignen en welke 
mogelijkheden er specifiek voor de provincie Utrecht zijn. Dit met het oog op de door GS te maken 
Retailvisie. 
 
Punten van aandacht die werden genoemd en mogelijke oplossingen c.q. rollen voor de provincie 
waren: 

 De bittere pil moet geslikt worden; overheden moeten hun rol pakken om aantal m
2
 te 

reduceren. 

 Beleggers moeten bereid zijn hun verlies te nemen. 

 Gestreefd moet worden naar compactere gebieden, met daarbij oplossingen voor de te 
vervallen winkelstraten. 

 Keuzes maken helpt om te komen tot vitalere winkelgebieden. 

 Maatregelen moeten op locatieniveau worden ontworpen; geen grote provinciale aanpak. 

 Provincie kan kennis ter beschikking stellen. 

 Provincie kan met enig procesgeld een beweging op gang brengen om gemeenten zelf goede 
plannen te laten maken (vb. Drenthe). 

 Verder op zoek gaan naar best practices. 
 
GS gaan nu gesprekken met gemeenten voeren. Daarbij de volgende input vanuit de woordvoerders: 

 Begin met te vragen wat gemeenten nodig hebben om deze problematiek op te lossen. 

 Wat zijn belemmeringen, wat zou hen in beweging brengen? 

 Wat verwachten zij van de provincie? 

 Wat ervaren gemeenten zelf als problematiek en hoe zijn zij er op dit moment mee bezig? 

 Het koopstromenonderzoek vooraf naar de gemeenten sturen en vragen hoe zij dit ervaren. 

 Hoe gaan gemeenten met hun instrumentarium om en durven zij dit in te zetten? 
 
Geconcludeerd wordt dat we na deze bijeenkomst een gedeeld beeld van de problematiek hebben en 
van de partnerrol die de provincie in deze op zich moet nemen naar de gemeenten. In RGW van 15 



 – 2 –   

  2 

mei a.s. zal worden nagegaan of de statenleden voldoende informatie hebben om het BOB-traject af 
te kunnen sluiten. GS gaan daarna de regiogesprekken met gemeenten voeren (hiervoor kan nog 
input geleverd worden op 15 mei) en zullen daarover terugkoppelen. Daarna volgt de behandeling van 
de retailvisie in de tweede helft van 2017. 


