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Geacht college, 

 

Op 5 februari jongstleden is de Retailvisie unaniem door Provinciale Staten vastgesteld. Deze visie geeft een 

toekomstbeeld van het Utrechtse retaillandschap, benoemt de uitdagingen en schetst de provinciale rol in een 

gezamenlijke aanpak met betrokken partners. Met deze visie zet de provincie in op de ontwikkeling van vitale 

centra en het behoud van een fijnmazige detailhandelsstructuur. De Retailvisie is in nauw overleg met de 

Utrechtse gemeenten en marktpartijen tot stand gekomen. De Retailvisie is te downloaden via de provinciale 

website. 

 

Vitale binnensteden 

Voor de retailopgave ligt het primaat bij ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten. De provinciale rol is in 

de eerste plaats agenderend en ondersteunend. Hiervoor hebben wij in 2016 in samenwerking met de 

provincies Noord-Holland en Zuid-Holland het Randstad Koopstromenonderzoek uitgevoerd (zie: 

www.KSO2016.nl). Tevens is een retailplatform en een kopgroep opgericht om gezamenlijk te werken aan 

(bovenlokale) afstemming en te komen tot vernieuwende ideeën en samenwerking. Verder wordt ingezet op 

kennisuitwisseling en participeren wij, met inzet van expertise en (financieel) instrumentarium, in centrum- en 

gebiedsaanpakken. 

 

Ruimte voor maatwerk binnen ruimtelijke regels en aanbod ondersteuning bij het maken van keuzes 

Naast netwerkwerkvorming en kennisuitwisseling heeft de provincie met betrekking tot retailontwikkelingen, 

naast gemeenten, ook een rol ten aanzien van de ruimtelijke ordening. De provinciale ruimtelijke regels zijn 

vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking) 2016. Uitgangspunt in deze verordening is de 

concentratie van winkels in bestaande winkelgebieden. Nieuwvestiging daarbuiten is in beginsel niet 

toegestaan. De regels laten wel ruimte voor lokaal maatwerk, bijvoorbeeld wanneer daar als gevolg van 

grootschalige stedelijke ontwikkelingen aantoonbare behoefte aan is. Wij krijgen regelmatig vragen van 

gemeenten over de interpretatie van deze regels. Daarom vinden wij het wenselijk om deze interpretatieruimte 

in de komende periode met gemeenten nader te duiden op basis van concrete casussen. Wij vragen u om over 

initiatieven voor de nieuwvestiging van detailhandel buiten bestaande winkelgebieden in een vroegtijdig stadium 

met ons in overleg te treden. 
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Binnen de bestaande winkelgebieden gelden weliswaar geen provinciale ruimtelijke regels voor detailhandel, 

maar moeten ook keuzes worden gemaakt voor een toekomstbestendige retailstructuur. Wij nemen graag deel 

aan gesprekken over deze keuzes en zijn van harte bereid deze waar nodig te faciliteren. 

 

Toepassing gemeentelijke leegstandverordening 

Ten slotte willen wij u in het kader van leegstandsbestrijding wijzen op de Wet kraken en leegstand, die op 1 

oktober 2010 van is kracht geworden. Deze wet biedt gemeenten aanvullend instrumentarium om de leegstand 

van niet-woonruimte tegen te gaan. De Wet kraken en leegstand is feitelijk een wet tot wijziging van andere 

wetten, waaronder de Leegstandwet. Op grond van de Leegstandwet kan de gemeenteraad nu een 

leegstandverordening vaststellen. In de leegstandverordening kan zij bepalen dat de leegstand van een of meer 

daarbij aangewezen categorieën gebouwen of gedeelten daarvan (bijvoorbeeld: winkelruimte) door de eigenaar 

aan de gemeente wordt gemeld. Op basis van de melding voeren de gemeente en de betreffende eigenaar 

overleg, waarna de gemeente een gebruiker kan voordragen. Wij geven u in overweging om gebruik te maken 

van deze wettelijke mogelijkheden. De Wet kraken en leegstand is in 2015 door geëvalueerd door RIGO 

Research en Advies. Hierin staan onder andere de ervaringen van verschillende gemeenten beschreven. De 

evaluatie is bijgevoegd bij deze brief. 

 

Wij staan gezamenlijk voor de belangrijke opgave om onze binnensteden voor te bereiden op de toekomst en 

om een fijnmazige detailhandelsstructuur in de provincie te behouden. Wij hopen hier een goede bijdrage aan te 

leveren. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  

 


