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Onderwerp Statenbrief:  

Brief aan gemeenten n.a.v. besluitvorming Retailvisie 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 

Op 5 februari jongstleden hebben uw Staten de Retailvisie unaniem vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben 
wij een brief aan alle colleges van burgemeester en wethouders gestuurd. Via deze Statenbrief stellen wij u 
hiervan in kennis. Bij deze vaststelling hebben uw Staten een tweetal moties aanvaard; door middel van deze 
brief informeren wij u tevens op welke wijze wij aan deze moties invulling geven. 
 
Voorgeschiedenis 
De Retailvisie is in nauw overleg met gemeenten en marktpartijen tot stand gekomen. De visie geeft een 
toekomstbeeld van het Utrechtse retaillandschap, benoemt de uitdagingen en schetst de rol die de provincie voor 
zichzelf ziet in een gezamenlijke aanpak met betrokken partners. Belangrijk uitgangspunt is dat de behoefte aan 
winkelruimte in veel centra afneemt, mede als gevolg van groeiende verkoop via internet. Dit leidt tot leegstand 
en andere knelpunten, maar biedt ook kansen om in te spelen op de vraag naar ruimte voor ontmoeting, werken 
en wonen op levendige, centrale plekken. Met deze visie zet de provincie in op de ontwikkeling van vitale centra 
en het behoud van de huidige fijnmazige detailhandelsstructuur. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben naar aanleiding van de van de vaststelling van de Retailvisie door uw Staten besloten de bijgevoegde 
brief sturen aan alle colleges van burgemeester en wethouders te sturen. In deze brief wordt benadrukt dat het 
primaat rond de retailopgave bij ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten ligt. De provinciale rol is in de 
eerste plaats agenderend en ondersteunend. Daarnaast heeft de provincie, naast gemeenten, een rol ten aanzien 
van de ruimtelijke ordening. Provinciale ruimtelijke regels zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. Uitgangspunt in deze verordening is de concentratie van winkels in bestaande winkelgebieden. 
Omdat wij regelmatig vragen van gemeenten krijgen over de interpretatie van deze regels, hebben wij gemeenten 
in de brief uitgenodigd om over concrete casussen in overleg te treden waar het gaat om nieuwvestiging van 
detailhandel buiten bestaand winkelgebied. Juist op basis van concrete casussen kan aan de flexibiliteit binnen 



 

  

de door uw Staten vastgestelde kaders praktisch invulling worden gegeven. Wij zullen uw Staten begin 2019 
informeren over de casussen die aan de orde zijn gekomen. Wij zijn voornemens op deze wijze invulling te geven 
aan de door u in de PS vergadering van 5 februari 2018 aanvaarde motie 7 “maatwerk-en-flexibiliteit-in-retail-
werk-aan-de-winkel”. 
 
Voorts hebben wij in de brief aan de gemeenten het gebruik van de leegstandsverordening zoals bedoeld in de 
Wet kraken en leegstand in overweging gegeven. Deze wet biedt gemeenten aanvullend instrumentarium om de 
leegstand van niet-woonruimte tegen te gaan. In de brief hebben wij verwezen naar de evaluatie van deze wet die 
in 2015 door RIGO Research en Advies is uitgevoerd. Hierin staan onder andere de ervaringen van verschillende 
gemeenten beschreven. Hiermee hebben wij invulling gegeven aan motie 8 “Zet leegstandsverordening in tegen 
winkelleegstand”, die tijdens de PS vergadering van 5 februari in het kader van de vaststelling van de Retailvisie 
door Uw Staten is aanvaard. 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitvoering van het retailbeleid, conform de Retailvisie. 
 
Financiële consequenties 

De uitvoering van het retailbeleid wordt gefinancierd uit reguliere budgetten voor binnenstedelijke ontwikkeling en 
economie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitvoering van het retailbeleid zal in samenwerking met gemeenten en marktpartijen verder ter hand worden 

genomen in het kader van het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkelingen en vanuit het team 

Economie. Wij zijn bezig met de voorbereiding van een statenexcursie over de aanpak centrumgebieden in de 

praktijk. 

Met het verzenden van de brief aan gemeenten wordt invulling gegeven aan motie 7 “maatwerk-en-flexibiliteit-in-

retail-werk-aan-de-winkel”. Over concrete casussen waar artikel 4.4 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

van toepassing is, zullen wij uw Staten begin 2019 infomeren. Motie 8 “Zet leegstandsverordening in tegen 

winkelleegstand” achten wij te hebben afgedaan. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en van de brief aan gemeenten naar aanleiding van de vaststelling van de 
Retailvisie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


