
 

 

Inbreng vragenhalfuurtje Partij van de Arbeid mbt Proces Retailvisie 

PS-Vergadering 29 mei 2017  

 

In de commissie RGW van 15 mei is de Startnotitie Retailvisie besproken. Het 

verslag van deze commissie RGW is nog niet gereed en op basis van de 

gemaakte opmerkingen wordt  de startnotitie blijkbaar niet aangepast en 

ook niet door PS vastgesteld. Omdat er voor de PvdA-fractie 

onduidelijkheden waren heeft zij nog nader technische vagen gesteld. De 

beantwoording is als bijlage bijgevoegd (ontvangst 26 mei 2017).  

Vanuit het BOB traject Aanpak leegstand detailhandel is expliciet door PS 

aanbevolen om de regio’s / gemeenten het voortouw te geven en dat traject 

te ondersteunen. Ook in de bij de PRS aangenomen motie “Gedeelde Aanpak” 

is expliciet gevraagd “met gemeenten en regio’s tot helder afspraken te 

komen over de opgave, de rollen het proces en de planning   en  daarbij te 

zorgen voor een goede borging van de lokale en regionale inbreng”.  

Mede ook door recente reacties uit de regio’s blijven er voor de PvdA nog 

steeds enkele vragen open.  

 

Het proces met betrekking tot het opstellen van de Retailvisie loopt al en in 

augustus wordt deze afgerond in verband met besluitvorming in GS in 

september. Daarom wil de PvdA-fractie nu de volgende vragen aan de orde 

stellen: 

 

1. De eerste bestuurlijke overleggen zijn vooralsnog in juni gepland. De 

opbrengst van deze gesprekken gaat U in september terugkoppelen 

aan PS. Vindt u het ook zorgvuldig en juist om pas na de bespreking 

van deze gesprekken in commissie RGW van september de verdere 

uitwerking van de Retailvisie op te pakken en af te ronden? Waarom 

wel/niet? 

2. U wilt het proces Retailvisie van GS parallel laten lopen met de 

regionale processen. Welke proces heeft nu het voortouw, van de 

regio’s of van GS,  en hoe past dit binnen het motto van dit college  “In 

Verbinding”? 

3. Volgens de planning is er eenmalig bestuurlijk overleg met de regio’s 

in juni. Bent u bereid om ook de concept Retailvisie eerst met de 

regio’s te bespreken voordat u als GS een besluit wilt nemen? Waarom 

wel/niet?  



 

 

 

PvdA-fractie, Rob van Muilekom en Osman Suna  



 

 

BIJLAGE 

 
BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN PVDA STARTNOTITIE RETAILVISIE - NAV BESPREKING IN 
COMMISSIE RGW 26 mei 2017 
 
1. Wat wordt gedaan met de gemaakte opmerkingen in de commissie bij de bespreking van de startnotitie?  

Worden deze aangepast en ontvangt PS een herziene versie? 

 

Zoals in de Statenbrief bij de startnotitie reeds is aangegeven nemen wij de opmerkingen die gemaakt zijn in de commissie 

mee in de bestuurlijke overleggen met gemeenten en we zullen deze betrekken in de voorbereiding van het Statenvoorstel 

Retailvisie. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de BOB.   

 

3. In de aanbevelingen van het BOB traject is genoemd dat de regio het voortouw heeft, dat GS vraagt waar en hoe zij de 

regio kunnen helpen. Toch zorgen in hoeverre GS de regio serieus neemt en ook bekijkt / afwacht of de 3 regio’s met eigen 

voorstellen voor de aanpak komen; dit zijn de regio’s U10, Regio Amersfoort en FoodValley. De vraag is of GS nu eerst de 

aanpak van de regio afwacht of dat zij nu zelf een retailvisie gaat opstellen en dan de gemeenten / regio's betrekt? 

 

Voor zover bij ons bekend werkt de U10 aan een regionaal afsprakenkader, heeft de Regio Amersfoort op DB-niveau een 

Regionale Beleidslijn Detailhandel vastgesteld en heeft Food Valley op DB-niveau afspraken gemaakt over perifere 

detailhandel, die nog door de AB’s bekrachtigd moeten worden. In de overige regio’s is, voor zover ons bekend, (nog) geen 

sprake van een regionale aanpak met betrekking tot retail. Het is heel goed mogelijk om de regionale processen en het proces 

van de retailvisie parallel te laten verlopen. Door nu het gesprek met gemeenten voort te zetten, kunnen inhoudelijke zaken 

waar mogelijk of wenselijk op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen gemeenten, regio’s en de provincie gezamenlijk, maar 

ieder vanuit de eigen rol, werken aan een retailaanpak. Daarom hoeft niet gewacht te worden met het vaststellen van de 

retailvisie tot het moment dat de alle regionale afspraken zijn vastgesteld.  

 

4. Bij de voorbereiding van de commissievergadering is het de PvdA gebleken dat vooraf over de aanpak niet met de 

gemeenten is overlegd en dat er 1 bestuurlijk overleg komt in juni tussen de regio's en de GS. Is dit de gedeelde aanpak die 

in de aangenomen motie is gevraagd? 

 

In de startnotitie is de stand van zaken in de provinciale retailaanpak en het beoogde proces tot vaststelling van de retailvisie 

geschetst. Mede gelet op het antwoord onder 3. gaan wij er vooralsnog vanuit dat de overleggen in regionaal verband met 

gemeenten vóór het reces passen in de aan ons opgedragen procesgang. In september zal ik uw Staten op de hoogte stellen 

van de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen.  

5. In september 2017 wordt de retailvisie reeds in GS vastgesteld zo staat in de planning. Dat betekent dat er ook gezien de 

zomerperiode er weinig tijd is voor discussie en gesprekken met gemeenten en andere stakeholders. De gemeenten in de 

regio's blijken behoefte te hebben aan meer ruimte en tijd voor uitwerking en discussie om de leegstand van de detailhandel 

en de detailvisie op te stellen. Kan en wordt deze ruimte en tijd geboden en is meer tijd beschikbaar om dit proces open en 

met goede afstemming en participatie van de diverse stakeholders af te ronden? ZO ja hoeveel tijd is daarvoor beschikbaar? 

 

Wij zijn al geruime tijd in overleg met gemeenten en andere stakeholders over de retailaanpak, onder ander in de Kopgroep 

retail, maar ook in bestuurlijk verband. Ook in de uitwerking van de retailaanpak zullen wij vanzelfsprekend met deze 

partijen in overleg blijven. Mocht uit de komende bestuurlijke overleggen blijken dat het voorbereiden van het 

Statenvoorstel Retailvisie om meer tijd en ruimte voor uitwerking en discussie met regio’s en gemeenten vraagt, dan zal ik 
uw Staten hierover in september informeren. 


