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HET RETAILLANDSCHAP

Het retaillandschap verandert onder invloed van demografische,
economische en technologische factoren.

I Online en de veranderende functie van winkels

r Rationalisatie, concentratie en schaalvergroting

r Branchevervaging

I Gemak: bereikbaarheid (OV) en parkeren steeds belangrijker
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GROEI EN KRIMP

ln de toekomst zullen er minder winkels zijn, neemt de
concurrentie tussen winkelgebieden toe en zullen er
andere en hogere eisen gesteld worden aan
winkelgebieden.

r Krimp/concentratie gebieden

I Groei/ontwikkel gebieden

r W¡nkels in de periferie
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AANBEVELINGEN A&A
Een gemeenschappeliike strateqie van markt en
overheid die zorgt voor het behoud van een sterke
reta i lstructu u r waarbij voldoende ruimte is voor
vernieuwing, er wordt ingespeeld op de veranderende
wensen van de consument en er een b¡jdrage wordtgMrd aan een duurzame ontwikkeliríg vãn steden en
dorpen.

Dat betekent het organiseren van krimp waar
noodzakel¡jk en het mogelijk maken van groei waar
wenselijk.

42619116



AANBEVELINGEN A&A
r Een regierol voor de provincie in de samenwerking

tussen markt en overheid

¡ De ontwikkeling van regionale en lokale retailvisies

I ldentificeren van kansar
op basis d aarvan sturen

I Gemeenten en markt faciliteren bij de herstructurering
van winkelgebieden
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PROVI NGIALE AANPAK

Voor de zomer provinciale aanpak in de staten

Provinci aal belang: het behoud van een duurzame
retailstructuur

Drie sporen:
1. Samenwerking markt en overheid
2. Ruimtelijke ordening
3. Herstructurering en transformatie
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SPOOR 1: SAMENWERKING
MARKT EN OVERHEID

Agenderen, kennisuitwisseling, Verbinden en
afstemming van beleid en acties

Retailplatform: retail, vastgoed, banken en overheden

Bestuurlijke kopgroep

Gezamenlijke initiatieven: retailmonitor I onderzoek /
samenwerking

I
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SPOOR 2= RUIMTELIJKE
ORDENING
r PRS/PRV 201 6. voorkomen nieuwe ontwikkelingen

buiten bestaande winkelgebieden

r Retailvisie 2017: identificeren van ontwikkel- en
concentratiegebieden op basis waarvan gemeenten
en provincie kunnen sturen op meters en branchering

r Omqevlngpyis.ie 201 8. zo nodig aanscherpen
provinciaal beleid
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SPOOR 3: H ERSTRUCTU RERING
EN TRANSFORMATIE
r Ondersteunen van gemeenten en

markt
winke

partij
lgebi

en b¡j de opgave rond kansarme
eden

r Advies en ondersteuning

r Herijking programma binnenstedelijke
ontwikkeling
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VRAGEN EN DISCUSSIE
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FACTORY OUTLET CENTER
ASSEN

Locatie
- Rand van stad, buiten centrum - binnenstad Assen

- Op voormalig TT-circuit

Kenmerken;
- 500 banen

- 1,5 miljoen bezoekers

- 20.000 vierkante meter aan winkeloppervlakte

Stand van zaken
- Gemeenteraad akkoord

- Ligt ter besluitvorming voor bij provincie

Vraagstuk
- Middenstanders vrezen leegstand in centrum (nu 17o/o

winkels leeg t.o.v. 7% landelijk)

- Versus: lnitiatiefnemers zien positief effect op
binnenstad, want 5 tot 10 procent van de outlet-
bezoekers gaat naar binnenstad

t- -¡
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BOUWMARKTEN TWENTE

Locatie
- Nieuwe Hornbach -DCW-terrein, Enchede
- Nieuwe Bauhaus - Plein, Westermaat Hengelo
Kenmerken
- Bauhaus: bouwmarkt, tuincentrum en een

bouwmaterialen drive-inn
- Hornbach en Bauhaus:circa 150 extra banen elk
Stand van zaken
- Gemeenteraden akkoord

Vraagstuk
- Fontys (Cees Jan Pen)

- schadelijk voor het regionale bedrijfsleven

- "tuincentra en kleinere winkels op het gebied van
woninginrichting worden er hard door geraakt"

- Versus

- Winkeliers binnenstad hebben nauwelijks last

- Langdurige leegstand en verpaupering van
gebied wordt aangepakt
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MERWEDEKANAALZONE
Locatie
- Menruedekanaalzone

Kenmerken
- Grootschalige woningbouwopgave (ca. 6000

woningen)

- Programmering commerciële functies

Vraagstuk
- Behoefte aan zekere mate van voorzieningenniveau

- Draagt bij aan levendigheid en lokale ontmoeting

- Op een kilometer afstand winkelcentrum
Kanaleneiland (5 min auto, 10 min fiets)
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SUPERMARKTEN

Nog erkentwu

J
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GARAVANCENTRUM DE
HEUVELRUG

for Nog uitwerken met meer n
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