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Datum : 18-1-2017 

Aan : commissie RGW 

Van : Ruud Poort Tel.: 06-18300527 

Onderwerp : Afronding BOB Winkelleegstand en procedure Retailvisie 

 
Via dit memo wil ik u informeren over het verdere traject van de totstandkoming van de Retailvisie en 
daarmee samenhangend de afronding van de BOB Winkelleegstand. 
 
Retailvisie 
Op 12 december jl. is door de Staten motie 94 aangenomen “Helder proces en gedeelde aanpak 
regio’s”. Op grond hiervan zullen GS gesprekken met gemeenten en regio’s gaan voeren en daarover 
PS informeren. Deze gesprekken staan de komende maanden op het programma en PS worden over 
de resultaten geïnformeerd. Vervolgens zal GS dan de Retailvisie afronden, waarna de visie op 11 
september 2017 geagendeerd wordt voor de commissie RGW en op 25 september 2017 voor PS. 
 
BOB Winkelleegstand 
Na een aantal bijeenkomsten met experts en stakeholders zijn we met de BOB in de 
oordeelsvormende fase aangeland. GS gaan nu gesprekken met gemeenten en regio’s voeren. U zult 
over deze gesprekken worden geïnformeerd, worden geïnformeerd over de retaildeal tussen provincie 
en Rijk, de beschikking krijgen over het meest recente Koopstromenonderzoek en meer inzicht krijgen 
in het beschikbare instrumentarium onder de Wro. Al deze informatie kan dan worden besproken in 
een (laatste?) BOB-bijeenkomst die naar verwachting eind april plaats kan vinden. De vraag is of deze 
bijeenkomst een intern karakter heeft, of dat u nogmaals externe partners hierbij wilt betrekken. 
Afronding van de oordeelsvormende fase zou dan in de commissievergadering RGW van 15 mei 2017 
kunnen zijn, waarna GS nog voldoende tijd hebben om de Retailvisie af te ronden, inclusief de 
resultaten van het BOB-traject. 
 
Vragen aan u 

 Herkent u zich in bovenstaande processen en gaat u daarmee akkoord? 

 Wat is uw mening over de invulling van de volgende (laatste?) BOB-bijeenkomst? 

 Heeft u nog verdere wensen m.b.t. de afronding van de BOB Winkelleegstand? 
 


