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Geacht college van GS, 

 

In het kader van de herijking PRS / PRV zijn door verschillende Statenfracties vragen gesteld over het 

onderdeel detailhandel en de wijze waarop dat tot stand is gekomen. Gezien de antwoorden die uw college 

hierop heeft gegeven, hechten wij eraan om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. Met het oog 

op de toekomst en het belang van constructieve samenwerking, maken wij ons zorgen over de wijze waarop 

u in het proces rond detailhandel met de inbreng van gemeenten en regio’s bent omgegaan. 

 

De provincie is in 2014 gestart met het proces om provinciaal detailhandelsbeleid te maken. Al daarvoor, in 

februari 2014, heeft Regio Amersfoort de eerste afspraken gemaakt over detailhandelsbeleid. Dit is 

vervolgens nader uitgewerkt en in november 2015 heeft Regio Amersfoort de regionale beleidslijn 

vastgesteld. Op een bijeenkomst 2 december 2015 heeft Regio Amersfoort deze beleidslijn overhandigd aan 

gedeputeerde Krol en aangegeven het gesprek hierover met de provincie aan te willen gaan. Er is toen, en 

ook later, door de provincie geen inhoudelijke reactie gegeven op de beleidslijn van Regio Amersfoort. 

Ook heeft gedeputeerde Krol geen gebruik gemaakt van het aanbod om in het Bestuurlijk Overleg 

Economische Zaken Regio Amersfoort hierover het gesprek aan te gaan. 

 

Ter ondersteuning van ons aanbod aan de gedeputeerde, heeft Regio Amersfoort op 21 januari 2016 een 

brief aan Provinciale Staten gestuurd en hen daarin geïnformeerd over de regionale beleidslijn van Regio 

Amersfoort. Gedeputeerde Krol heeft hiervan een afschrift ontvangen. In de brief heeft Regio Amersfoort, 

overeenkomstig onze inbreng in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen, onder andere aangegeven: “De 

aanleiding om tot provinciaal beleid te komen is helder: het voorkomen van overbewinkeling en het in 

stand houden van een goed voorzieningenniveau voor de inwoners (en bezoekers) van provincie Utrecht. 

(…) Daarom hebben de samenwerkende gemeenten van Regio Amersfoort met elkaar een regionale 

beleidslijn voor detailhandel uitgewerkt. Wij zijn van mening dat provinciaal beleid kan bijdragen aan dit 
beleid. (…) Qua inhoud zou het provinciaal beleid de hoofdlijnen moeten bieden waarbinnen de 

regiogemeenten met elkaar tot maatwerk kunnen komen. Vanuit dit beleid zorgt de provincie ervoor dat in 

elke regio goede afspraken worden gemaakt en ziet toe op het voorkomen van excessen zoals grootschalige 

nieuwe winkelcentra (als daar geen behoefte aan is), outletcentra en supermarkten op bedrijventerreinen.”   
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Op 13 januari 2016 is er met gedeputeerde Krol en de gemeenten / regio’s een eerste bestuurlijk overleg 

geweest over het provinciale detailhandelsbeleid. Hierin is gesproken over het onderzoek van Q&A en het 

proces. Hierin hebben diverse gemeenten en de regio’s U10 en Regio Amersfoort op een open en 

constructieve wijze hun zorgen geuit over het proces. Dit is in de maanden daarna bij herhaling en 

gaandeweg steeds indringender herhaald. De provincie heeft het proces niet aangepast. 

 

In het tweede bestuurlijk overleg van 3 maart 2016 is voor de eerste keer een nog zeer beknopte (een half 

A4) en algemene beleidslijn over perifere detailhandel besproken. Deze was 6 dagen voor het bestuurlijk 

overleg pas verstuurd vanuit de provincie. Diverse gemeenten en de regio’s U10 en Regio Amersfoort 

hebben aangegeven dit beleid niet te ondersteunen en hebben voorstellen gedaan voor een andere invulling. 

De provincie zou nog een nadere uitwerking geven aan het beleid. 

 

Pas 10 weken later - na het sturen van een brandbrief door U10 en Regio Amersfoort d.d. 28 april 2016 en 

herhaald ambtelijk aandringen - heeft de provincie deze nadere uitwerking op 13 mei 2016 met ons 

gedeeld. Op 19 mei 2016 heeft hierover nog een extra bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Vijf dagen later, 

op 24 mei 2016, heeft Gedeputeerde Staten het beleid ongewijzigd vastgesteld.  Ook daarop ingediende 

zienswijzen (door gemeenten en marktpartijen) heeft niet tot aanpassing van beleid geleid, zo blijkt uit de 

concept nota van beantwoording d.d. 27 september 2016. 

 

Op 7 oktober is er op initiatief van wethouder Kemmerling telefonisch contact geweest met gedeputeerde 

Krol. Hierin is nogmaals gepleit voor aanpassing van het beleid, in het bijzonder voor de mogelijkheden 

voor sport, fietsen en electronica op bedrijvenpark Vathorst. De gedeputeerde heeft onder andere gewezen 

op de mogelijkheid van experimenteerruimte in de PRS. Afgesproken is dat er ambtelijk, en eventueel met 

inzet van experts, gekeken zou worden naar de effecten en dat op basis daarvan nader overleg zou zijn. De 

gedeputeerde heeft onder andere gewezen op de mogelijkheid van experimenteerruimte in de PRS. 

 

Vervolgens is in een ambtelijk overleg op 13 oktober 2016 door de provincie aangegeven dat de wens tot 

ruimere brancheringsregels voor bedrijvenpark Vathorst door de gemeente Amersfoort nader onderbouwd 

zou moeten worden, zowel op inhoud (hoe dat vorm te geven in beleid en regels of als 

experimenteerruimte) als op onderbouwing (een onderzoek naar de effecten op regionale schaal). 

Benadrukt werd dat GS op voorhand nog geen standpunt had over de eventuele verruiming en ons voorstel 

af wilde wachten. Gezien deze afspraak en in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de 

effecten, hebben wij besloten geen gebruik te maken van de hoorzitting in Provinciale Staten over de PRS / 

PRV. Wel heeft wethouder Jansma van gemeente Baarn mede namens Regio Amersfoort ingesproken over 

detailhandel. 

 

Op 26 oktober 2016 hebben wij ambtelijk de offerte van BRO met de opzet van het onderzoek naar de 

regionale effecten gedeeld met de provincie en is aangeboden hierop inhoudelijk te reageren voordat BRO 

een definitieve opdracht kreeg. Op 27 oktober heeft de provincie ambtelijk aangegeven hier geen gebruik 

van te willen maken. 

 

In het kader van het onderzoek naar de regionale effecten, heeft de gemeente vervolgens op 3 november 

2016 ambtelijk gevraagd om de provinciale inventarisatie van bestemmingsplannen met de bestaande en 

nog onbenutte meters voor perifere detailhandel te mogen ontvangen. Op 9 november heeft de provincie 

een onbruikbaar bestand gestuurd (het betrof enkel een kaartbeeld). Vervolgens is hier op 10 november 

door gemeente Amersfoort op gewezen en is gevraagd om een overzicht waaruit de inventarisatie wel zou 

blijken. De provincie heeft op 15 november aangegeven hier achteraan te gaan. Tot op heden hebben wij 

geen reactie meer ontvangen. 

 

Op 16 november 2016 heeft wethouder Kemmerling aan gedeputeerde Krol en cc gedeputeerde Van den 

Berg een nader voorstel gemaild, vergezeld van de belangrijkste conclusies en bevindingen van het door 

BRO uitgevoerde onderzoek naar de regionale effecten. Hierin is de gedeputeerde gevraagd om zijn reactie 

en is de wens geuit het overleg over de brancheringsregels hiermee vervolg te geven. Tot op heden heeft 

gemeente Amersfoort op het voorstel en het onderzoek nog geen reactie van de gedeputeerde of GS 
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ontvangen, ook niet ambtelijk. Uit de beantwoording op vragen door Statenfracties is ons inmiddels de lijn 

van GS duidelijk geworden. 

 

Tot slot willen wij nog specifiek ingaan op enkele passages in de GS beantwoording van de vragen van de 

PvdA. U geeft daarin aan dat het college van GS via de ambtelijke lijn op maandagmiddag 21 november 

het gehele rapport heeft ontvangen. Waarom heeft u in de vergadering van de commissie RGW op 21 

november al een negatief standpunt over het rapport ingenomen terwijl u nog geen kennis had genomen van 

het gehele rapport? Ook stelt u: “Opgemerkt wordt dat het vigerende bestemmingsplan voor het 

bedrijventerrein Vathorst (onderdeel van Bedrijventerreinen en snelwegen e.o.) de vestiging van een 

sportzaak zoals Decathlon niet toestaat. De Amersfoortse raad heeft dit bestemmingsplan op 6 december 

2014 vastgesteld voor een planperiode van 10 jaar. De opvatting van het college van Amersfoort wijkt 

daarmee af van de destijds door de raad gemaakte ruimtelijke afweging.” Dit is onjuist. De gemeenteraad 

heeft in de nota detailhandel extra branches toegestaan (beleidsmatig), maar tevens besloten dat niet op 

voorhand in het bestemmingsplan te willen regelen, maar per ontwikkeling goed te willen kijken of het 

wenselijk is. Dat toont onze zorgvuldige benadering ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen. 

In uw antwoorden geeft u meermaals aan dat u aanneemt dat er al voldoende meters beschikbaar zijn. U 

toont dat echter niet aan. Waarop zijn uw aannames gebaseerd? Volgens ons zijn deze aannames onjuist: uit 

onze informatie, onder andere van BRO en van Decathlon, blijkt dat er in de Regio Amersfoort geen 

pasklare winkelruimte voor grootschalige formules voorhanden is. 

 

Provinciale Staten ontvangt een copie van deze brief. Ter ondersteuning van de door ons geschetste gang 

van zaken, treft u in de bijlage de brief aan PS van 21 januari en de brief aan uw college van 28 april. 

 

Op 12 december a.s. zal Provinciale Staten besluiten over de PRS. In dat licht vonden wij het belangrijk om 

nog te reageren op enkele passages in uw beantwoording op vragen van Statenfracties en ons perspectief op 

het doorlopen proces te schetsen. Uw volgende stap zal het maken van een retailvisie zijn. Voordat u 

daartoe overgaat, vragen wij u in overleg met gemeenten en regio’s tot heldere procesafspraken te komen. 

Ook vragen wij daarbij expliciet aandacht voor afspraken over de borging van lokale en regionale inbreng. 

Daarop vertrouwend, spreken we de hoop uit dat we in de toekomst vruchtbaar kunnen samenwerken. 

Immers, we staan voor dezelfde opgaven om ons gebied vitaal en aantrekkelijk te houden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

de secretaris,    de burgemeester, 
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BIJLAGE 1 – Kopie brief aan gedeputeerde Krol d.d. 28 april 2016 
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BIJLAGE 2 – Kopie brief aan Provinciale Staten d.d. 21 januari 2016 
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