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INHOUD 

Retailvisie: analysedeel en beleidsdeel 

Aanvullend op bestaande kaders: 

Beleidskader Binnenstedelijke 

Ontwikkeling en Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie en Verordening (Herijking 

2016). 
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ANALYSE 
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‘FOTO’ HUIDIGE SITUATIE  

detailhandelsstructuur (locaties) 

aanbod (in gebruik) 

leegstand (aanvang, langdurig, 

structureel) 

verdeling over branches 

economisch functioneren 
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KSO 2016: grote gevolgen voor fysieke 

winkels van niet-dagelijkse aankopen via 

internet; 

met name middelgrote centra hebben/ 

krijgen het zwaar  
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GROTE INVLOED VAN 

INTERNET 
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GEVOLGEN VOOR  

MARKTRUIMTE (2025) 
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Krimp! 
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BELEID 
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TOEKOMSTBEELD 

In bijna alle gemeenten hebben/ krijgen de 

bestaande winkelgebieden een lokaal 

verzorgingsgebied.  

Uitzonderingen: binnenstad Utrecht,  

Amersfoort en Veenendaal  
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AMBITIE 

Het instandhouden en creëren van 

aantrekkelijke centrumgebieden, met 

ruimte voor beleving, ontmoeting en 

functiemenging (Beleidskader 

Binnenstedelijke Ontwikkeling). 

Voldoende gevarieerd aanbod van winkels 

en andere functies. 
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PROVINCIALE INZET 
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Reguleren uitbreiding van detailhandel 

(PRS/ PRV) naast regionale afspraken en 

gemeentelijk beleid 

Gemeenten uitdagen juiste mix aan functies 

voor behoud van vitale centrumgebieden 

te realiseren (BO) 

Daar waar overschot is: bevorderen 

transformatie en krimp (BO) 

 



REGULEREN (PRS/ PRV) 

Detailhandel hoort in beginsel thuis in bestaande 
winkelgebieden. 

Ontstaan van nieuwe winkelmeters daarbuiten 
moeten worden voorkomen. 

Perifere locaties zijn bedoeld voor detailhandel in 
(overwegend) volumineuze goederen, omdat 
centrumlocaties hiervoor minder geschikt zijn. 
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* FLEXIBILITEIT PRS/ PRV 

Binnen bestaande winkelgebieden géén ruimtelijke regels 

Geen nieuwvestiging van detailhandel buiten bestand winkelgebied, tenzij 

1. behoefte aan detailhandel als gevolg van grootschalige stedelijke 
ontwikkelingen; 

2. detailhandel in brand- of explosiegevaarlijke stoffen; 

3. noodzakelijke oppervlakte neutrale verplaatsing van volumineuze detailhandel 
vanuit oogpunt van hinder, veiligheid of economisch functioneren onder 
voorwaarde dat de bouwvlakken na verplaatsing een andere bestemming 
krijgen; 

4. nieuwvestiging van volumineuze detailhandel als daar aantoonbare behoefte 
en geen planologische ruimte voor is; 

5. verplaatsing/uitbreiding van detailhandel in aansluiting op het bestaand 
winkelgebied als dit noodzakelijk is voor het economisch of maatschappelijk 
functioneren van het bestaande winkelgebied. 
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* ONDERZOEK METER-VOOR-

METER 
PRV bevat (ruimte voor) meter-voor-meterregeling: 

binnen bestaande winkelgebieden géén ruimtelijke regels; 

noodzakelijke oppervlakte neutrale verplaatsing van 
volumineuze detailhandel 
vanuit oogpunt van hinder, veiligheid of economisch functioneren 
onder voorwaarde dat de bouwvlakken na verplaatsing een 
andere bestemming krijgen. 
 

‘Verslepen’ van meters t.b.v. uitbreiding reguliere detailhandel 
buiten bestaand winkelgebied ongewenst, want juist 
bestaande winkelgebieden in de benen houden. 
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VITALE CENTRUMGEBIEDEN  

Agenderen van de opgave met informatie 

Verbinden van partijen 

Ontwikkelen van nieuwe kennis 

Nieuwe samenwerkingsvormen en 
instrumenten 

Helpende hand: inzet van (revolverend) 
geld, expertise en procesondersteuning 

6/11/17 20 



BEVORDEREN 

TRANSFORMATIE + KRIMP 

Retailopgave onderdeel van integrale 

centrumaanpak 

Van winkelgebied naar centrumgebied, 

met plek voor wonen, winkelen,  

ontmoeten en beleven. 

Werk aan de winkel! 
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REFLECTIE VAN GEMEENTEN 

OP 80%-VERSIE 
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INSTRUMENTARIUM 
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Regio’s zitten niet stil: regionale afspraken Regio Amersfoort, 

FoodValley, U10 (tegengaan uitbreiding areaal perifere detailhandel 

en afstemmen van grotere, nieuwe detailhandelsontwikkelingen). 

Geen knelpunten provinciale ruimtelijke regelgeving ervaren. 

Alleen de Regio Amersfoort is voorstander van een aanvullende 

meter-voor-meterregeling. 

Eventuele verdergaande ruimtelijke regulering door de provincie dan 

huidige PRS/ PRV ongewenst. 

Wel behoefte aan advies bij toepassing gemeentelijk ruimtelijk 

instrumentarium. 

 

 



AANPAK 

Gemeenten in aanpak winkelgebieden afhankelijk van 

marktpartijen. Vereist lokaal maatwerk. 

Géén meerwaarde provinciale benchmark van de 

toekomstbestendigheid van winkelgebieden. 

De ondersteunende rol provincie zeer gewaardeerd 

(Koopstromenonderzoek 2016, procesondersteuning 

Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling, Kopgroep 

Retail). 
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AANDACHTSPUNTEN 

‘Tone of voice’: niet alleen bedreigingen, maar ook 
kansen benoemen. 

Prognoses tot 2030, maar hoe is de verwachting 
daarna? 

Wat te doen met nieuwe ontwikkelingen, waarvan 
we de trend niet kunnen voorspellen: pick-up 
points, branchevervaging, et cetera. 

Aandacht voor kleine kernen. 

Invloed van toerisme. 
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PROCES EN PLANNING 

6/11/17 26 



RETAILVISIE 

gesprekken met gemeenten o.b.v. 
80%-versie 
september/ begin oktober 2017 

uitwerken Statenvoorstel GS 
oktober – medio november 2017 

besluitvorming Statenvoorstel PS 
februari 2018 
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