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Leeswijzer

maakt dat inwoners op relatief korte afstand
beschikken over een aantrekkelijk aanbod goed

De Discussienota detailhandel Zuid Holland 2017

toegankelijke en bereikbare winkels voor de

kent de volgende opbouw: Allereerst wordt de

dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen.

aanleiding geschetst van het stuk, waarna er wordt
ingegaan op de laatste ontwikkelingen in de

Zowel in (ruimtelijk) economisch als

detailhandelssector, met achtereenvolgens de

maatschappelijk opzicht speelt de detailhandel in

belangrijkste conclusies uit het

Zuid-Holland een belangrijke rol. Een voorwaarde

Koopstromenonderzoek. Daarna volgt een korte

om die bijdrage ook in de toekomst op een positieve

beschrijving van het huidige detailhandelsbeleid.

manier te kunnen blijven leveren, is een gezonde en

Vervolgens worden voorstellen gedaan voor

goed functionerende detailhandelsstructuur. Door

aanpassing en wordt de provinciale rol beschreven.

de eerder genoemde ontwikkelingen staat de

Als slot volgt een actieplan, met acties die

detailhandelsstructuur op onderdelen onder druk.

voortkomen uit de eerder beschreven voorstellen.

De basis is niet volledig op orde. Om die basis weer
op orde te krijgen, is het van belang dat de provincie

1. Aanleiding

een actueel beeld heeft van de ontwikkelingen in de
detailhandelssector en waar nodig haar rol en

De provincie Zuid-Holland wil een toonaangevende

activiteiten bijstelt.

provincie zijn waar mensen met veel plezier wonen,
werken en recreëren. Aantrekkelijke en

2. Ontwikkelingen in de detailhandelssector

uitnodigende binnensteden en winkelcentra zijn
belangrijk voor het woon- en vestigingsklimaat.

Om een actueel beeld te krijgen van de

Detailhandel is ook een belangrijke werkgever; 1 op

ontwikkelingen in de detailhandelssector heeft de

de 10 werkenden werkt in deze sector. Vanwege

provincie, samen met de provincies Noord-Holland

het grote belang van detailhandel voor de

en Utrecht, een Randstad Koopstromenonderzoek

leefbaarheid en economie van Zuid-Holland voert

(KSO 2016) laten uitvoeren. Het onderzoek laat zien

de provincie al jaren gericht detailhandelsbeleid.

dat op dit moment de dynamiek in de
detailhandelssector groot is. Eén aanleiding

De fysieke detailhandel staat echter onder druk.

daarvoor is simpelweg dat het winkelgedrag van het

Door gewijzigd consumentengedrag,

publiek veranderd. Met name de toename van

bevolkingsontwikkelingen, de economische situatie

online winkelen is een belangrijke ontwikkeling.

van een aantal jaren geleden en de toenemende

Consumenten stellen ook andere eisen aan

populariteit van internetwinkelen, is er op veel

winkelen dan vroeger. Naast het doen van

plaatsen leegstand ontstaan en functioneren

dagelijkse boodschappen, zijn ze steeds meer op

winkelgebieden minder goed dan in het verleden.

zoek naar een combinatie van winkelen, beleving,

Desondanks blijven winkels toch nog steeds het

horeca en leisure. Dit biedt ook weer nieuwe kansen

kloppend hart van veel binnensteden en

voor ondernemers en (winkel)centra, maar vraagt

dorpskernen. Daarnaast is het fijnmazige netwerk

wel innovatief ondernemerschap en gezamenlijke

van winkelgebieden voor de inwoners van onze

inzet op het aantrekkelijker en diverser maken van

provincie van belang voor de aankoop van

winkelgebieden.

dagelijkse boodschappen. Zuid-Holland mag trots

In de sector zelf spelen meerdere ontwikkelingen

zijn op de fijnmazige detailhandelsstructuur die in de

zoals schaalvergroting, de opkomst van

afgelopen jaren is ontstaan en die het mogelijk

flagshipstores en integratie en toepassing van
innovatie en technologie. Daarnaast is er de
opkomst van kleine, specialistische winkels en
functiemenging/blurring, bijvoorbeeld kledingwinkels
waar je ook geknipt kunt worden of een wijntje kunt
drinken. Maar denk ook aan de focus van grotere,
internationale winkelketens op een beperkt aantal
(grote) locaties en bij m.n. kleine, zelfstandige
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winkels aan een vergrijzend ondernemersbestand

een overaanbod aan winkels ontstaan en is de

zonder opvolging. Daarnaast spelen demografische

leegstand met gemiddeld circa 11% (circa 600.000

ontwikkelingen een rol. Zo neemt het aandeel

m2) aanzienlijk. In sommige (delen van)

ouderen en eenpersoonshuishoudens toe.

winkelgebieden bedraagt de leegstand zelfs 20 tot
30 %. Dit leegstandspercentage is flink hoger dan

Door deze ontwikkelingen staan onderdelen van de

een gezonde frictieleegstand van circa 3%.

detailhandelssector onder druk. Op veel plaatsen is

3. Randstad Koopstromenonderzoek (KSO 2016)
Belangrijkste conclusie uit het KSO 2016 is het
inzicht dat er een steeds groter onderscheid

Naast deze algemene conclusie, geeft het KSO

ontstaat tussen kansrijke en minder kansrijke centra

2016 een goed inzicht in het economisch

in Zuid-Holland. De grootste centra, zoals de

functioneren van de afzonderlijke winkelcentra in

binnensteden van Den Haag en Rotterdam, waar

Zuid-Holland, het (ruimtelijk) koopgedrag van

recreatief winkelen centraal staat en de lokale

consumenten, het winkelaanbod en de leegstand.

centra dicht bij huis voor de dagelijkse

Mede op basis hiervan heeft adviesbureau DTNP

boodschappen, functioneren over het algemeen

op ons verzoek een berekening gemaakt van

goed. De middelgrote centra hebben het moeilijk en

ontwikkelingsmogelijkheden voor detailhandel op

weten minder consumenten en andere bezoekers

(sub)regionaal niveau.

aan zich te binden. Zij zijn qua omvang vaak te
1

groot en hebben te weinig meerwaarde ten opzichte

Hiervoor zijn generieke uitgangspunten gehanteerd

van de lokale centra met alleen een lokale

die het potentieel aan haalbaar

boodschappenfunctie. Maar ze zijn weer te klein en

winkelvloeroppervlak in kaart brengt. Door hier het

weinig onderscheidend ten opzichte van de grotere

reeds aanwezige winkelaanbod op in mindering te

centra en internet. Dit type centrum zal zich moeten

brengen, ontstaat inzicht in het huidige aantal m2

herpositioneren en moeten inspelen op de geringere

over- of onderaanbod. Tabel 1 laat de kwantitatieve

behoefte aan fysieke winkels en op zoek moeten

ontwikkelingsmogelijkheden (exclusief huidige

gaan naar andere bezoekersstromen om het

leegstand) tot 2022 op subregionale schaal zien .

2

centrum relevant, vitaal en aantrekkelijk te houden
voor inwoners en bezoekers. Deze conclusie uit het
onderzoek is voor ons een belangrijke aanleiding
geweest om het huidige beleid tegen het licht te
houden en waar nodig aan te passen.

1

Zie hiervoor p. 40 van Detailhandel Zuid-Holland, DTNP,
2017
2
In Detailhandel Zuid-Holland, DTNP 2017 zijn de
ontwikkelingsmogelijkheden op lokaal niveau opgenomen
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Tabel 1: Kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden op subregionale schaal tot 2022 in m2
Dagelijks

Mode & Luxe

Vrije

In en om huis

Overig

Som niet-dagelijks

- 1.500

4.050

- 7.000

- 25.950

- 2.000

- 36.450

11.700

- 13.450

5.300

- 26.000

- 6.300

- 40.450

2.300

- 13.800

- 2.500

- 19.700

- 5.700

- 41.700

Holland Rijnland

18.050

- 34.250

1.250

- 71.600

- 14.000

- 118.600

Midden Holland

1.300

- 8.550

- 4.700

- 49.000

- 3.900

- 66.250

Tijd
Rijnstreek
Leidse regio
Duin- en
Bollenstreek

Drechtsteden
Hoekse Waard
A5-Heerenlanden

7.200

- 32.400

250

- 46.000

- 1.000

- 79.150

- 1.150

- 14.850

600

- 36.150

1.750

- 48.650

5.700

- 13.500

- 4.200

- 27.250

- 1.100

- 46.000

Goeree Overflakkee

- 1.400

- 7.650

- 450

- 17.650

100

- 25.600

Zuid-Holland Zuid

10.350

- 68.400

- 3.800

- 127.050

- 200

- 199.450

Regio Rotterdam

3.550

- 51.900

11.000

63.000

2.900

25.000

Haaglanden

49.500

2.550

20.300

174.550

6.650

204.050

MRDH

53.000

- 49.350

31.300

237.550

9.550

229.050

Zuid-Holland

82.700

- 160.550

24.050

- 10.150

- 8.600

- 155.250

De cijfers in deze tabel maken duidelijk dat in de

tijd, in en om het huis en overig, laat op

dagelijkse sector, bestaande uit levensmiddelen en

(sub)regionale schaal alleen in de Metropoolregio

persoonlijke verzorging, er op (sub)regionale schaal

Rotterdam Den Haag op dit moment nog

voor uitvoering van een deel van de vastgestelde en

ontwikkelingsmogelijkheden zien (229.050 m2).

voorgenomen plannen over het algemeen nog

Voor alle andere (sub)regio’s geldt dat er nu al een

kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden bestaan

overschot aan winkelmeters is. Ondanks de

(82.700 m2 totaal voor Zuid-Holland). Dit beeld

ontwikkelingsmogelijkheden binnen de MRDH ligt

wijzigt als alle plannen daadwerkelijk gerealiseerd

het totaal voor Zuid-Holland op -155.250 m2. Dit

zouden worden. In die situatie ontstaat er over het

overschot wordt nog groter wanneer alle

algemeen een overschot aan winkelmeters. De niet-

vastgestelde en voorgenomen plannen

dagelijkse sector, bestaande uit mode & luxe, vrije

daadwerkelijk worden gerealiseerd.
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4. Korte beschrijving van het huidige
detailhandelsbeleid
Vanwege het grote belang van detailhandel voor de
leefbaarheid en economie van Zuid-Holland, voeren
wij al jaren een gericht detailhandelsbeleid. De kern
van ons beleid is het benutten van de kracht van
detailhandel voor vitale en levendige centra en
behoud van de huidige fijnmazige provinciale
detailhandelsstructuur. Onze inzet is daarbij gericht
op concentratie en bundeling van detailhandel in de
centra van steden, dorpen en wijken. Kansrijke
onderdelen van de bestaande
detailhandelsstructuur worden versterkt en solitaire
en perifere vestigingen niet gestimuleerd.
Ontwikkelingen en bezoekersstromen worden
zoveel mogelijk (ruimtelijk en qua mobiliteit)
geconcentreerd en geleid naar de juiste plek. Het
vigerende detailhandelsbeleid is opgenomen in de
Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 (VRM 2014). In het
Hoofdlijnenakkoord hebben wij aangegeven dat wij
het in de VRM 2014 vastgestelde ruimtelijk beleid
als uitgangspunt nemen voor ons handelen.
Deze inzet op concentratie en bundeling geldt
overigens niet alleen voor ons detailhandelsbeleid,
maar breder voor ons verstedelijkingsbeleid, onze
inzet om binnenstedelijke woningbouw te stimuleren
en ons mobiliteitsbeleid waarin we niet teveel
nieuwe ontwikkelingen in de periferie voorstaan.

Te ontwikkelen centra
Het betreft hier elf centra met een (boven)regionale
positie in de detailhandelsstructuur. Het
toekomstperspectief voor deze categorie centra is
over het algemeen goed. Ons beleid richt zich op
behoud en versterking van de (boven)regionale
positie van deze centra. Kwantitatieve uitbreiding is
in deze centra mogelijk, maar dient altijd
weloverwogen plaats te vinden. De Ladder voor
duurzame verstedelijking blijft hiervoor een
belangrijk instrument.
Kwalitatieve versterking van deze categorie centra
is een doorlopende opgave. Deze categorie bestaat
op dit moment uit: Rotterdam centrum, Den Haag
centrum, Delft centrum, Leiden centrum,
Zoetermeer centrum, Dordrecht centrum, Gouda
centrum, Rotterdam Alexandrium 1, Rotterdam
Zuidplein, Rijswijk in de Bogaard en Leidsenhage
(Mall of the Netherlands) in Leidschendam.
Te optimaliseren centra
Deze 35 centra (zie bijlage A.) hebben in de huidige
structuur een bovenlokale functie en zijn de
afgelopen jaren veelal in omvang toegenomen. Ze
beschikken over het algemeen echter niet over een
kritische massa aan detailhandel die juist de grotere
steden aantrekkelijk maken voor aankoop van nietdagelijkse artikelen. Daarnaast zijn branches die
veelal op internet worden gekocht, zoals kleding en
elektronica, juist aanwezig in dit type centra. Andere
publieksfuncties zoals horeca en leisure zijn over
het algemeen minder sterk vertegenwoordigd wat
zorgt voor een lagere aantrekkelijkheid van deze
centra. Voor deze centra streven we primair naar
kwalitatieve versterking, maar in beginsel niet naar
een kwantitatieve uitbreiding. De uitkomsten van het
KSO 2016 laten zien dat deze centra onder druk
staan.

De huidige provinciale structuur voor reguliere
detailhandel binnen de centra bestaat uit drie
categorieën: te ontwikkelen centra, te optimaliseren
centra en overige centra. Deze driedeling maakt het
‘level playing field’, waarmee duidelijk wordt welke
positie een centrum heeft in de provinciale
detailhandelsstructuur, en onze keuzes voor
ontwikkelingsmogelijkheden daarbinnen helder.

Overige centra
Deze centra hebben vooral een lokale functie en
zijn van waarde voor de leefbaarheid van de kleine
kernen, dorpen en wijken. Het toekomstperspectief
is divers: sommige centra functioneren goed,
andere centra komen in aanmerking voor een
facelift, herprofilering, (gedeeltelijke) transformatie
of samenvoeging. Het ontwikkelingsperspectief voor
de overige centra hebben wij de afgelopen jaren
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reeds op onderdelen gewijzigd zodat meer kansen

centrum) en Schiedam. Prejudiciële vragen die de

voor lokaal maatwerk geboden kunnen worden.

Raad van State aan het Europese Hof heeft gesteld

Beperkte groei van het aanbod in de overige centra

of detailhandel onder de dienstenrichtlijn valt,

is mogelijk indien dit aanbod geen gelijke tred houdt

hebben gemaakt dat de behandeling van deze

met een sterke bevolkingsgroei en er sprake is van

zaken is aangehouden. Ongeacht de uitspraak van

een tekort aan voorzieningen, vooral in de

het Hof is de verwachting dat ons

dagelijkse sector. Ook kan sprake zijn van een

detailhandelsbeleid buiten de centra ook in de

beperkte groei bij concentratie door verplaatsing of

toekomst overeind kan blijven, mits goed

sanering van verspreid liggende detailhandel uit

gemotiveerd.

hetzelfde verzorgingsgebied.
Naast de driedeling van centra voor reguliere
detailhandel zijn er ook een aantal uitzonderingen
voor detailhandel buiten de centra.
Uitzonderingen buiten de centra
Buiten de bestaande centra kan zich detailhandel
vestigen die vanwege de aard en omvang van de
goederen niet of niet goed inpasbaar is in centra.
Het gaat dan om detailhandel in volumineuze
goederen (“ABC-categorie: Auto’s, boten,

Beleid Zuid-Holland in relatie tot andere provincies

caravans…”), detailhandel in brand- en

Alle provincies voeren in meer of mindere mate

explosiegevaarlijke goederen, detailhandel in

detailhandelsbeleid. In 2016 hebben alle provincies

meubels en rond het thema wonen en bouwmarkten

een provinciale RetailDeal met het Rijk gesloten.

en tuincentra. Grootschaligheid van een winkel is

Die RetailDeals bestaan uit een gezamenlijk deel,

nadrukkelijk op zich geen reden voor vestiging op

waarin afspraken zijn gemaakt die gelden voor alle

een perifere locatie. Grote winkels als warenhuizen

provincies en een aantal specifieke afspraken per

en dergelijke zijn veelal prima inpasbaar in centra.

provincie. In de RetailDeal Zuid-Holland hebben wij

Daarnaast is kleinschalige en ondergeschikte

specifieke afspraken opgenomen om te werken aan

detailhandel mogelijk buiten de centra. Denk daarbij

de thema’s:

aan kleine gemakswinkels, winkels bij drukke

-

toekomst van de binnenstad;

trafficlocaties (o.a. stations) en/of bij een beroep

-

regionale visies en –afstemming;

aan huis.

-

saneren en transformeren van perifere
detailhandel

Voor detailhandel in volumineuze goederen, die zich

Wij voeren in vergelijking met andere provincies al

buiten centra op perifere locaties kan vestigen,

langer ruimtelijk detailhandelsbeleid. De meeste

hanteerde de provincie een limitatieve lijst. De

provincies hebben inmiddels ook ruimtelijk beleid of

limitatieve lijst is door het rijk tijdelijk geschorst

zijn dat aan het formuleren. Daarnaast vindt in bijna

geweest. Uit overwegingen van flexibiliteit, maar

alle provincies een vorm van regionale

ook om langdurige discussies en procedures met

samenwerking en –afstemming plaats. In IPO-

het rijk te voorkomen, hebben we de regeling

verband is daar nu ook een gezamenlijk

aangepast. Het betrof geen wijziging in beleid maar

stappenplan, dat dient als toolkit, voor ontwikkeld.

de wijziging geeft op zich meer ruimte om
detailhandel toe te laten in goederen die voor wat

Per 1 juli 2015 is in Zuid-Holland een onafhankelijke

betreft de ruimtelijke inpasbaarheid in een centrum

Adviescommissie Detailhandel ingesteld. Deze

qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met de

commissie geeft advies over de ruimtelijk-

goederen in de voormalige limitatieve lijst. Op dit

economische onderbouwing van gemeentelijke

moment lopen over de mogelijke uitzonderingen

bestemmingsplannen met nieuwe detailhandel. De

buiten de centra een aantal zaken bij de Raad van

provincies Noord-Holland en Noord-Brabant hebben

State over de vestiging van Decathlon buiten de

ook onafhankelijke adviescommissies.

centra van Den Haag (inmiddels gevestigd in het
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5. Voorstellen tot aanpassing van beleid
In deze paragraaf beschrijven wij de voorstellen tot
aanpassing van het huidige provinciale beleid die
voortvloeien uit het KSO 2016, de nadere analyse
van DTNP hierop, twee onderzoeken die wij hebben
laten uitvoeren en diverse gesprekken met
gemeenten, regio’s en andere externe partijen.

blijft, maar dat op basis van het functioneren en
toekomstperspectief van de winkelcentra en de
eerder in deze notitie genoemde ontwikkelingen
daarbinnen wel een aantal aanpassingen
voorgesteld worden. Deze worden in voorstel 2.
nader uitgewerkt
Uit het KSO 2016 blijkt dat de binnensteden van
Gouda en Dordrecht voor wat betreft economisch

De hieronder beschreven voorstellen zijn de eerste

functioneren en marktruimteontwikkeling in

stappen op weg naar provinciaal omgevingsbeleid.

negatieve zin afwijken van de andere centra in deze

De onderdelen uit deze discussienota die relevant

categorie. Op basis hiervan zou opname in de

zijn voor het beschermen en benutten van de

categorie ‘te optimaliseren centra’ gerechtvaardigd

fysieke leefomgeving worden opgenomen in de

zijn. Wij kiezen hier op dit moment echter (nog) niet

Verordening ruimte c.q. Omgevingsverordening. Het

voor. Wij zijn bezig met het formuleren van ons

actieplan, waarin voorstellen zijn opgenomen om

verstedelijkingsbeleid. Daarin zijn bredere

de enorme opgave die er ligt om centra levendig en

afwegingen op het gebied van o.a. wonen,

vitaal te houden en leegstand te bestrijden, wordt

economie, mobiliteit, water, energie en groen aan

opgenomen in het Uitvoeringsprogramma behorend

de orde. Indien vanuit het provinciale

bij de Omgevingsvisie.

verstedelijkingsbeleid voldoende
aanknopingspunten bestaan om handhaving in de

In het provinciaal omgevingsbeleid werken wij aan

categorie ‘te ontwikkelen centra’ te rechtvaardigen,

een integrale provinciale omgevingsvisie. Deze visie

zullen deze centra hier onderdeel van uit blijven

beschrijft onze ambities, provinciale belangen en

maken. Is dit niet aan de orde, kunnen zij alsnog

kaders. Tegelijkertijd geeft de visie ruimte voor

worden benoemd als ‘te optimaliseren centrum’.

maatwerk door te fungeren als basis voor een
gesprek met de belanghebbenden. De visie krijgt
als levend document dan ook een dynamisch

Voorstel 2.

karakter en wordt opgebouwd uit diverse modules,

Meer ruimte geven

waarin onderdelen kunnen worden aangepast naar
aanleiding van lessen uit interactie met onze

Zoals bij voorstel 1 verwoord, stellen wij voor de

partners. Dit maakt dat ook het nu voorgestelde

driedeling in de detailhandelsstructuur in stand te

detailhandelsbeleid aangepast kan worden als ons

houden. Daarbinnen willen wij echter op sommige

provinciaal omgevingsbeleid daarom vraagt.

punten wel aanpassingen doorvoeren en meer
ruimte geven voor lokale afwegingen.

Voorstel 1.

Meer handelingsvrijheid voor Den Haag en

Driedeling detailhandelsstructuur blijft in stand

Rotterdam
Wij stellen voor om meer handelingsvrijheid te

Het KSO 2016 heeft het functioneren van de

bieden aan onze twee grootste centra Den Haag en

detailhandel nauwkeurig in beeld gebracht en laat

Rotterdam. Qua omvang, functioneren en verwacht

een vrij generiek beeld zien in het functioneren van

toekomstperspectief onderscheiden de

verschillende type winkelcentra. De

binnensteden van Rotterdam en Den Haag zich

detailhandelsstructuur is op basis van deze actuele

duidelijk ten op zichte van de andere centra uit de

data opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is in

detailhandelsstructuur. De binnensteden van

kaart gebracht hoe de afzonderlijke centra

Rotterdam en Den Haag hebben een

functioneren en welke toekomstige indeling in de

bovenregionale functie en dragen ook aanzienlijk bij

detailhandelsstructuur passend zou zijn. Dit heeft

aan de (inter)nationale aantrekkingskracht op

ertoe geleid dat de driedeling binnen de

bezoekers. Voor deze twee centra stellen wij dan

detailhandelsstructuur (te versterken centra, te

ook voor de grens voor het aanvragen van advies

optimaliseren centra en overige centra) in stand
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bij de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland

gezamenlijke aanpak met meerdere partijen met

van 2000 m2 bvo naar 4000 m2 bvo te verhogen.

een uitgestoken hand van de provincie ligt dan voor
de hand. De provincie kan hierbij een rol spelen als

Maatwerk voor supermarkten in kleine kernen

verbinder en versneller. Wij stellen een actieplan

Wij stellen voor om maatwerk mogelijk te maken

voor en doen een voorzet voor een aantal

voor kleinere kernen waar met name de

ondersteunende acties om gezamenlijk met externe

schaalvergroting van supermarkten niet altijd in het

partijen aan de slag te gaan om de opgaven die er

centrumgebied gefaciliteerd kan worden.

liggen aan te pakken. Voorbeelden van mogelijke

Leefbaarheid in en van kleine kernen hangt in veel

acties zijn: pilots voor het versterken van de

gevallen samen met de bereikbaarheid van

toekomst van centra van (middelgrote) steden,

dagelijks winkelaanbod. In deze sector zien we een

stimuleren van regionale samenwerking, saneren en

tendens naar schaalvergroting van m.n.

transformeren van perifere detailhandelslocaties en

supermarkten. In sommige gevallen zal het niet

organiseren van kennisdeling en

mogelijk zijn een toekomstbestendige supermarkt in

informatieontwikkeling. Dit wordt in hoofdstuk 7.

een winkelconcentratie onder te brengen omdat er

Actieplan Detailhandel Zuid-Holland verder

geen geschikte ruimte te vinden is voor de

uitgewerkt.

gewenste omvang van de supermarkt. Daarom
stellen wij voor een lokale maatwerkregeling op te
nemen voor supermarktuitbreidingen in kleine
kernen net buiten het winkelconcentratiegebied, als
is aangetoond dat die niet gerealiseerd kunnen
worden binnen die gebieden.
Vereenvoudigen regels voor kleinschalige
detailhandel
Wij stellen voor een aantal regels voor kleinschalige
detailhandel te vereenvoudigen, zodat ze minder
gedetailleerd worden en er minder
interpretatieverschillen ontstaan.
Voorstel 4.
Ondergrens 1.000 m2 voor perifere detailhandel bij

Innovatieve ontwikkelingen in principe binnen

meubelzaken, tuincentra en bouwmarkten loslaten

het centrum; maatwerk mogelijk

Wij stellen voor de ondergrens van 1.000 m2 voor
meubelzaken, tuincentra en bouwmarkten te laten

Detailhandel is een sector met veel dynamiek, waar

vervallen. Aangezien het bij deze categorie gaat om

innovatieve ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en

aard en omvang van de goederen en niet om

behoefte is aan flexibiliteit. Wij willen die dynamiek

omvang van de vestiging stellen wij voor de

en flexibiliteit graag mogelijk maken, maar ons

ondergrens van 1000 m2 bvo zoals die nu nog geldt

uitgangspunt is dat versterken van de kracht en

voor meubelbedrijven, tuincentra en bouwmarkten

levendigheid van steden en dorpen ook hierbij

te laten vervallen.

centraal staat. Wij zien de bestaande centra
hiervoor vanuit ruimtelijke en maatschappelijke

Voorstel 3.

overwegingen dan ook als meest gewenste plek. Op

Meepoetsen, een uitgestoken hand bieden aan

het moment dat zich een bijzonder initiatief voordoet

externe partijen

dat niet past binnen de kaders van het beleid, kijken
wij naar een oplossing op maat, waarbij wij gebruik

Om een centrum levendig en vitaal te houden en

kunnen maken van bijvoorbeeld de mogelijkheden

leegstand te bestrijden staan in veel gevallen

binnen Slim Ruimtegebruik of het verlenen van een

gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers als

ontheffing. De ontheffingsbevoegdheid is een

eerste aan de lat. Het betreft echter zo’n enorme

instrument dat ook onder de Omgevingswet ingezet

opgave dat in de praktijk blijkt dat geen enkele partij

kan worden. Vooralsnog zien wij echter, mede

in staat is dit probleem alleen op te lossen. Een

gebaseerd op het rapport van DTNP geen nieuwe
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en innovatieve ontwikkelingen op ons afkomen die

bijdraagt aan de kwaliteit van centra en

niet inpasbaar zijn in centra. Nieuwe grootschalige

binnensteden, te voorkomen, zijn er beperkt

ontwikkelingen zijn veelal prima inpasbaar in centra,

nevenassortimenten mogelijk bij tuincentra,

mits intensief ruimtegebruik wordt nagestreefd.

bouwmarkten en bij volumineuze, brand,- en
explosiegevaarlijke en woongerelateerde

Bedrijventerreinlocaties vinden wij geen geschikte

detailhandel. Dit betekent dat 20% van het bruto

plek voor innovatieve detailhandelsontwikkelingen

vloeroppervlak beschikbaar kan zijn voor

of grootschalige supermarkten c.q. food markets.

nevenassortiment dat passend is bij het

Supermarkten zijn belangrijke trekkers van

hoofdassortiment.

consumenten voor bestaande winkelcentra.

Recent onderzoek toont aan dat bij tuincentra en

Daarnaast leiden detailhandelsontwikkelingen op

bouwmarkten nevenassortiment dat past bij het

bedrijventerreinen tot ongewenste vervoersstromen

hoofdassortiment minder negatieve ruimtelijke

van consumenten en daarmee gepaard gaande

effecten met zich meebrengt voor bestaande centra

gevaarlijke situaties tussen winkelend publiek en

dan nevenassortiment dat niet past bij het

(intensief) vrachtverkeer.

hoofdassortiment. De regio’s MRDH en Zuid-

3

Holland Zuid stellen voor om in het provinciaal
Drie onderwerpen die niet leiden tot aanpassing

beleid op te nemen dat er een nevenassortiment

van beleid

van 20% met een maximum van 500 m2 gevoerd
mag worden. DTNP stelt een maximum van 250 m2

In het rapport van DTNP en in de gesprekken met

voor. Wij zien vanuit de inhoud van het onderzoek

externen zijn drie onderwerpen aan de orde

en vanuit de sturingsfilosofie op dit moment geen

gekomen die wij wel van belang vinden, maar

aanleiding om de nevenassortimentsregeling op het

waarvan wij voorstellen om het beleid daarop niet

punt van omvang aan te passen. Een verdere

aan te passen.

aanscherping maakt lokale handhaafbaarheid ook
lastiger.

Afwegingskader voor grootschalige ontwikkelingen
In de gespreksronde met externe partijen is ons
gevraagd om op voorhand een standpunt in te
nemen over de (on)wenselijkheid van grootschalige
detailhandelsontwikkelingen zoals Factory Outlet
Centra. Wij begrijpen de tegenstrijdige belangen
van partijen in deze, maar zijn van mening dat we
met ons ruimtelijk kader, waarmee ieder nieuw
winkelplan kan worden beoordeeld, voldoende
houvast hebben om grootschalige ontwikkelingen te
kunnen beoordelen op strijdigheid met provinciaal
detailhandelsbeleid. Hiervan zou bijvoorbeeld
sprake kunnen zijn als een ontwikkeling op een
verkeerde locatie is beoogd of als er sprake is van
onaanvaardbare leegstandseffecten op andere
winkelcentra. Naast een beoordeling op eventuele
strijdigheid met detailhandelsbeleid, zullen we
grootschalige ontwikkelingen ook beoordelen op
eventuele strijdigheid met andere provinciale
beleidsdoelen zoals mobiliteitsbeleid en externe
veiligheid.
Nevenassortiment
Om enerzijds voor verbreding en vernieuwing van
het assortiment te kunnen zorgen maar anderzijds
branchevervaging, dat in ruimtelijke zin niet

Internetafhaalpunten
Wij zijn van mening dat afhaalpunten voor
internetdetailhandel een vorm van detailhandel is
vanwege de hiermee gepaard gaande
publieksfuncties en dat hierop het
detailhandelsbeleid van toepassing is.
Door de opkomst van internetwinkelen zijn de
afgelopen jaren afhaalpunten voor op internet
gekochte producten ontstaan. Veel afhaalpunten
voor internetdetailhandel bevinden zich in winkels
en versterken daarmee de detailhandelsstructuur en
dragen bij aan de attractiviteit en levendigheid van
winkelgebieden. In ons beleid wordt onderscheid
gemaakt tussen afhaalpunten voor dagelijkse en
3

Het nevenassortiment van bouwmarkten en tuincentra
en de mogelijke effecten op kleinschalige detailhandel,
Bas Hillen 2016
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niet dagelijkse goederen: internetafhaalpunten voor

een bovenlokaal en een regionaal effect. De keuze

niet dagelijkse artikelen, zonder

van de ene gemeente heeft gevolgen voor een

etalage/showroomfunctie, kunnen gesitueerd

andere gemeente en vraagt om regionale

worden op goed bereikbare locaties buiten

afstemming. Dit geldt ook voor het tegengaan van

winkelconcentraties. Afhaalpunten voor dagelijkse

overcapaciteit, slim omgaan met de schaarse ruimte

artikelen worden niet toegestaan buiten

en het creëren van een eenduidig speelveld voor

winkelconcentraties. Wij zien vanuit de

alle belanghebbenden. Niet voor niets wordt in de

sturingsfilosofie en vanuit oogpunt van

Nationale Retailagenda aan provincies gevraagd

handhaafbaarheid op dit moment geen aanleiding

een stevige regierol te pakken op het

om onze regelgeving ten aanzien van

detailhandelsdossier. Daarnaast is detailhandel van

internetafhaalpunten aan te passen.

groot belang voor het functioneren van centra van
steden en dorpen en draagt een fijnmazige

6. Provinciale rol en sturingsprincipes
Om een succesvol detailhandelsbeleid te voeren is
het niet alleen noodzakelijk dat we het ‘wat’ op orde
hebben, maar is het ook noodzakelijk dat we een
helder beeld hebben van ‘hoe’ we ons beleid gaan
uitvoeren. Hoe gaan we sturen en welke rol pakken
wij. Wij stellen voor dat we aan de hand van de
onderstaande sturingsprincipes gaan werken aan
het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.
Daarnaast zijn we flexibel in het kiezen van onze
rol.
Opgavegericht
De maatschappelijke opgave is het vertrekpunt voor
ons handelen. In het Hoofdlijnenakkoord staat: “wij
kiezen onze rol afhankelijk van de opgave. De
opgave bepaalt ook de schaal waarop de
samenwerking plaatsvindt”. Afhankelijk van de
impact van een ontwikkeling en de aard en omvang
van de opgave zetten wij ons instrumentarium in.
Lokaal ligt de verantwoordelijkheid voor de
detailhandelsopgave in de eerste plaats bij
ondernemers en gemeenten. Wij hebben samen
met gemeenten een rol in het ruimtelijk beleid. Veel
detailhandelsontwikkelingen hebben immers al vrij
snel een bovenlokale of zelfs bovenregionale
impact. Detailhandel is van groot belang voor de
leefbaarheid en economie van Zuid-Holland. Er
liggen op dit terrein grote opgaven gezien de
ontwikkelingen in de detailhandelssector en de
gevolgen die dit o.a. heeft voor de vitaliteit van
(binnen)steden en dorpen, de toegenomen
leegstand en het teveel aan winkel- en planmeters
op veel plekken in Zuid-Holland.

provinciale detailhandelsstructuur bij aan nabijheid
van (dagelijkse) voorzieningen en het terugdringen
van onnodige (auto)mobiliteit.
Netwerksturing
Een netwerkaanpak heeft onze voorkeur. In het
actieplan geven wij aan hoe wij hier invulling aan
willen geven samen met gemeenten,
vastgoedeigenaren en ondernemers. Voorbeelden
van mogelijke acties zijn: pilots voor het versterken
van de toekomst van centra van (middelgrote)
steden, stimuleren van regionale samenwerking,
saneren en transformeren van perifere
detailhandelslocaties en organiseren van
kennisdeling en informatieontwikkeling. Ruimtelijke
spelregels blijven nodig vanwege het regionale
effect van ontwikkelingen (‘dweilen met de kraan
dicht’), maar wij willen nadrukkelijk ook samen met
partijen de huidige opgaven in de
detailhandelssector aanpakken.
Acteren op maat

Wij staan een aanpak voor die acties uit alle
kwadranten van het kwadrantenmodel voor
overheidssturing van het NSOB bevat. Dit omdat
we denken dat de huidige vraagstukken vragen
om meer dan (ruimtelijke) regels alleen. Deze
blijven nodig, maar het levendig en vitaal houden
van onze (binnen)steden en dorpen is een
gezamenlijke opgave van alle betrokken partijen.
Het kwadrantenmodel laat zien dat het
zwaartepunt van onze inzet zal liggen bij de
rechtmatige overheid (toetsen) en
samenwerkende overheid (meepoetsen).

Provinciaal belang is helder
Het provinciaal belang is voor iedereen helder.
Nieuwe detailhandelsontwikkelingen hebben al snel
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Tabel 2. Kwadrantenmodel

Presterende overheid



Organiseren kennisbijeenkomsten
Opzetten Verstedelijkings- en
Transformatiefonds

Samenwerkende overheid







Ondersteunen bij saneren/transformeren PDV
Stimuleren regionale visies
Gebiedsgerichte pilots
Actieprogramma Slim Ruimtegebruik (o.a.
procesondersteuning bij uitvoeren
leegstandsverordening)
Verstedelijkingsstrategie

Rechtmatige overheid





Regels: wat mag wel en wat niet
Gelijk speelveld creëren
Nieuwe ontwikkelingen op de goede plek
Dweilen met de kraan dicht

7. Actieplan Detailhandel Zuid-Holland

Responsieve overheid



Versterken organisatiegraad en ondersteunen
citymanagers
Lokale initiatieven ondersteunen

A) Intensiveren van de provinciale inzet op
regionale samenwerking en programmering

Om een centrum levendig en vitaal te houden en
leegstand te bestrijden staan in veel gevallen

Doel: afspraken op (sub)regionaal niveau waar

gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers als

wordt uitgebreid, waar wordt gesaneerd, hoe

eerste aan de lat. Het betreft echter zo’n enorme

leegstand wordt tegengegaan en profilering

opgave dat in de praktijk blijkt dat geen enkele partij
in staat is dit probleem alleen op te lossen. Een

B) Pilots versterken toekomst centrum (middelgrote)

gezamenlijke aanpak met meerdere partijen met

steden

een uitgestoken hand van de provincie ligt dan voor

Doel: op locatie niveau meepoetsen. Dit kan aanpak

de hand. De provincie kan hierbij een rol spelen als

leegstand betreffen, saneren overaanbod,

verbinder en versneller. Dit wil zeggen dat we

transformatievraagstukken etc.

voorstellen dat we als provincie een grotere rol
pakken. We noemen het niet alleen ‘toetsen’, maar

C) Aanpak Perifere Detailhandelsvestiging (PDV)-

ook ‘meepoetsen’. We houden vast aan het

locaties

duidelijke ruimtelijke beleid van de afgelopen

Doel: herbestemming van PDV-locaties zonder

periode, maar willen daarnaast komen met een

toekomstperspectief in deze functie

aanvullende en bredere aanpak in de vorm van een
actieplan. Het voorstel is wel om alleen te gaan

D) Stimuleren verhoging organisatiegraad /

meepoetsen als een gemeente ook meedoet. Waar

Bedrijfsinvesteringszones

gemeenten een tegenstrijdig beleid voeren

Doel: versterken kwaliteit winkelgebied door

(enerzijds vragen om provinciale hulp, anderzijds

versterken van de samenwerking

juist ontwikkelingen buiten het centrum blijven
stimuleren) gaan we eerst in gesprek, voordat we

E) Kennis en informatie

gaan meepoetsen. Hieronder doen wij enkele

Doel: best practices delen zodat niet iedereen het

concrete voorzetten voor acties, gevolgd door een

wiel hoeft uit te vinden

toelichting per voorstel. Afhankelijk van de acties die
het meeste aanspreken, gaan we daarmee als

F) Stimuleren transformatie

eerste en snel aan de slag.

Doel: het met provinciale inzet, waaronder mogelijk
financiële middelen laten slagen van een
transformatie opgave
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A: Intensiveren van de provinciale inzet op regionale

daaraan gekoppeld duidelijke afspraken over

samenwerking en programmering

uitvoering en monitoring. Elementen die daar

Wij willen met gezamenlijke gemeenten en

onderdeel vanuit kunnen maken zijn: actuele cijfers

(sub)regio’s één of meerdere pilots starten voor het

over aanbod en leegstand, regionale

opstellen van (sub)regionale visies detailhandel.

programmering, inventarisatie van kansrijke en

Sommige (sub)regio’s hebben al regionale visies

kansarme centra, profielen per gemeente, nieuwe

vastgesteld of werken er aan. In deze pilots

ontwikkelingen, schrappen (plan)aanbod en

onderzoeken we aan welke voorwaarden regionale

transformatie.”

visies moeten voldoen zodat de nieuwe Ladder voor
Duurzame Verstedelijking op regionaal niveau
geheel of gedeeltelijk kan worden doorlopen.
Hiermee stimuleren we dat gemeenten in regionaal
verband afspraken met elkaar maken over waar
wordt uitgebreid, waar wordt gesaneerd en
getransformeerd etc. en wat daar dan tegenover
staat vanuit de provincie. De adviescommissie
detailhandel kan in deze pilots ook een rol spelen.
De regionale visies vormen de basis voor de
onderbouwing en beoordeling van ontwikkelingen

Met dit voorstel wordt de provinciale inzet op

op lokaal niveau. Belangrijk daarbij is dat

regionale visies detailhandel geïntensiveerd zonder

gemeenten ook zelf gemeentelijk beleid opstellen

over te gaan tot verplichting en daadwerkelijke

en zo inzicht bieden hoe hun lokale ruimtelijke

aanvaarding van de visies door GS. In een mogelijk

plannen in overeenstemming zijn met het eigen

actieplan is dit voorstel een belangrijk onderdeel.

gemeentelijke-, het regionale en het provinciale

Als er geen afspraken zijn of zicht is op afspraken in

beleid.

(sub)regionaal verband wordt het lastiger om
leegstand en overaanbod tegen te gaan en zijn

Op een aantal thema’s (wonen, kantoren) werkt de

provinciale inspanningen minder effectief.

provincie al met door GS aanvaarde regionale
visies, maar dit geldt niet voor detailhandel, al dan

B: Pilots versterken toekomst centrum (middelgrote)

niet in combinatie met andere functies als leisure of

steden

horeca. We sluiten met dit voorstel aan bij de

Wij willen samen met betrokken partijen in

beoogde IPO-aanpak om te komen tot betere en

(middelgrote) steden leegstand tegengaan,

effectievere regionale sturing en samenwerking. Het

transformatie van overaanbod detailhandel naar

landelijke Impulsteam Retail wil hierbij een

bijvoorbeeld woningen realiseren, winkelgebieden

ondersteunende rol spelen.

compacter maken, planvoorraad verminderen en
kansen voor nieuwe ontwikkelingen stimuleren.

Met dit voorstel geven wij uitvoering aan het

Zoals blijkt uit de resultaten van het KSO 2016 staat

Hoofdlijnenakkoord waarin het volgende is

de positie van centra van middelgrote steden onder

opgenomen: “Wij moedigen gemeenten aan om

druk.

gezamenlijk regionale detailhandelsvisies op te

Afhankelijk van de problematiek ter plaatse kunnen

stellen”. Tevens geven wij hiermee uitvoering aan

we diverse instrumenten inzetten. Vanuit het

de provinciale RetailDeal die wij recent met het Rijk

Actieprogramma Slim Ruimtegebruik ondersteunen

hebben gesloten waarin staat dat wij willen inzetten

wij bijvoorbeeld al een aantal gemeenten bij hun

op regionale afstemming en samenwerking. In de

aanpak om leegstand via een

deal is de volgende tekst opgenomen: “Het is

leegstandsverordening tegen te gaan. Daarnaast

wenselijk om detailhandelsontwikkelingen in een

valt te denken aan het uitvoeren van

breder regionaal kader te kunnen plaatsen waarbij

gebiedsgerichte pilots, subsidie om een plan van

afspraken zijn gemaakt over nieuwe ontwikkelingen

aanpak te maken, gebruik van onze kennis en data

maar ook bijvoorbeeld over het saneren van

om kansen voor transformatie in beeld te brengen,

overaanbod. De provincie stimuleert daarom het

bieden van praktische ondersteuning en/of

opstellen van regionale detailhandelsvisies met

kennisdeling. Met dit voorstel wordt het
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Actieprogramma Slim Ruimtegebruik verder

matig functionerende PDV-locaties tot één sterke

geïntensiveerd. Tot nu toe was dit vraaggericht op

speler. Op basis van de gespreksronde kunnen we

verzoek van de gemeenten. Met dit voorstel gaan

daarna concreet aan de slag met een aantal PDV-

we gemeenten actiever benaderen op basis van de

locaties. Bij dit traject betrekken we de visies die

uitkomsten van het KSO 2016.

een aantal regio’s (Leidse regio en Zuid-Holland
Zuid) al gemaakt hebben. Dit is lijn met het
Hoofdlijnenakkoord waarin het volgende staat: “wij
gaan met partijen uit het veld het gesprek aan over
herbestemming van perifere detailhandel locaties
zonder toekomstperspectief”.
D: Stimuleren verhoging organisatiegraad /
Bedrijfsinvesteringszones
Een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) zorgt ervoor dat
ondernemers in een gebied (winkelcentrum,
bedrijventerreinen etc.) gezamenlijk kunnen
investeren in de kwaliteit van hun gebied, waarbij de

C: Aanpak Perifere Detailhandelsvestiging (PDV)-

lasten evenwichtig worden verdeeld. Alle

locaties

ondernemers betalen mee via een heffing die de

In de provincie zijn verspreid over het grondgebied

gemeente oplegt. De ondernemers nemen het

35 ‘PDV-locaties’ aangewezen. Dit zijn locaties voor

initiatief voor de besteding daarvan en de gemeente

grootschalige detailhandel rond het thema wonen.

faciliteert en ondersteunt.

In functioneren zijn deze locaties niet allemaal over
één kam te scheren. Er zijn een aantal zeer

Wij stellen voor om een subsidieregeling

grootschalige PDV-locaties die een regionale

planvorming detailhandel op te stellen om de

aantrekkingskracht hebben en andere bedienen een

kwaliteit van winkelgebieden te verbeteren en

lokale markt. Sommige zijn als ‘woonboulevard’

denken hierbij aan een subsidieplafond van €

ontwikkeld en vormen een stedenbouwkundig

500.000,--. De planvormingssubsidie kan

geheel. Andere locaties zijn in feite gemengde

bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verhogen van

bedrijventerreinen waar woongerelateerde

de organisatiegraad (bijv. door het oprichten van

detailhandel zich heeft gevestigd.

een bedrijfsinvesteringszone), het ondersteunen

Uit onderzoek naar de toekomstbestendigheid van

van citymanagers om de samenwerking en

PDV-locaties in hun huidige functie en de nadere

organisatiegraad van ondernemers te vergroten

analyse op basis van het KSO 2016 blijkt dat veel

maar ook op gezamenlijke activiteiten op het gebied

perifere locaties suboptimaal functioneren: er is de

van energie, (sociale) veiligheid, branding etc. Het

nodige leegstand en daarnaast is er nog de nodige

initiatief blijft liggen bij de winkeliers en gemeenten:

plancapaciteit voor nieuwe ontwikkelingen.

zij moeten het doen. Deze subsidie is niet bedoeld

We willen een gespreksronde houden langs alle

om ruimtelijke investeringen mee te financieren.

Zuid-Hollandse gemeenten met een PDV-locatie.

In het bedrijventerreinbeleid hebben we goede

We willen verkennen welke PDV-locaties zonder

ervaringen opgedaan met het instrument van

toekomstperspectief als PDV-locatie bereid zijn om

planvormingssubsidie. Gemeenten of

te transformeren naar bijvoorbeeld woningen.

bedrijvenverenigingen kunnen hier aanspraak op

Sommige PDV-locaties liggen, ondanks het woord

maken.

4

perifeer in hun naam, gunstig voor andere
bestemmingen zoals wonen. Een andere

E: Kennis en informatie

mogelijkheid is het samenvoegen van twee of meer

Wij zien een toegevoegde waarde voor de provincie
bij kennisvorming en –deling op het terrein van

4

Woonboulevard of webshop, verandering in de
detailhandel: een exploratief onderzoek naar de
toekomstbestendigheid van Perifere Detailhandels
Vestigingen (PDV) in Zuid-Holland, Sebastiaan Parlevliet
2017

detailhandel en bredere binnenstadsaanpak. Dit
past ook binnen wat er in het Hoofdlijnenakkoord is
opgenomen: “De goede voorbeelden die wij
waarnemen binnen de provincie, delen wij met
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andere gemeenten”. Op dit moment organiseren wij
al jaarlijks een Masterclass over een actueel
detailhandelsthema en gebruiken wij de informatie
van Locatus bij gesprekken met gemeenten. Ook
voeren we regelmatig (de laatste keren gezamenlijk
met de provincies Noord-Holland en Utrecht) een
koopstromenonderzoek uit. Wij willen onderzoeken
welke aanvullende inzet gewenst is.
F: Stimuleren transformatie
In een aantal gevallen komt de transformatie of
transitie van slecht functionerende winkelstraten en
PDV-locaties niet van de grond. Het gaat hierbij
zowel om transformatie van bestaande leegstaande
winkels als omzetten van “papieren” plannen voor
detailhandel naar andere functies zoals bijvoorbeeld
wonen of leisure. Wij willen die transformatie of het
wijzigen van een bestemming in een
bestemmingsplan stimuleren. Daarbij overwegen wij
ook het beschikbaar stellen van financiële middelen
en doen in dat kader onderzoek naar de
mogelijkheden. Belangrijk uitgangspunt is dat
eigenaren, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten
bereid zijn om een groot deel van de kosten op zich
te nemen. De provincie kan dan een laatste steentje
bijdragen.
In het laatste kwartaal van 2017 en het eerste
kwartaal van 2018 kan worden onderzocht of een
eventuele financiële bijdrage vanuit de provincie
nodig is, op welke locaties dat het meeste effect
heeft en hoe dit dan geregeld moet worden. Wellicht
zou dit gecombineerd kunnen met vergelijkbare
ideeën binnen de provincie voor het beschikbaar
stellen van budget voor het versnellen van
binnenstedelijke woningbouw en transformatie of
transitie van ander leegstaand vastgoed, zoals
kantoren en bedrijven.
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Bijlagen

B: Overzicht van gevoerde overleggen en
gesprekken en uitgevoerde onderzoeken

A. Overzicht van ‘te optimaliseren centra’

Overleggen

Haaglanden

-

Economisch Overleg MRDH, Midden-

Naaldwijk Centrum

Holland, Holland Rijnland en Zuid-Holland

's-Gravenzande Centrum
Den Haag Frederik Hendriklaan

Zuid
-

Den Haag Leijweg
Delft in de Hoven

Ambtelijk en Bestuurlijk Regionaal

Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland
(BOEZHD)

-

Gezamenlijk overleg met diverse externe
partijen (Detailhandel Nederland, InRetail,

regio Rotterdam

Neprom, IVBN, Nederlandse Raad

Rotterdam Keizerswaard

Winkelcentra)

Rotterdam Hoogvliet

-

Adviescommissie Detailhandel

Spijkenisse Centrum

-

Interne Klankbordgroep PZH, bestaande

Vlaardingen Centrum

uit medewerkers van de

Hellevoetsluis Struytse Hoeck

sectoren/concernopgaven Ruimte,

Schiedam Centrum

Mobiliteit, Verstedelijkingsopgave en

Krimpen aan den IJssel Centrum

Omgevingsvisie

Maassluis Koningshoek
Capelle aan den IJssel Koperwiek

-

Themasessie Gedeputeerde Staten

Berkel en Rodenrijs Centrum

-

Informatieve en technische sessies
Provinciale Staten

Barendrecht Centrum
Ridderkerk Centrum
Zuid-Holland Zuid
Gorinchem Centrum
Oud-Beijerland Centrum
Zwijndrecht Walburg
Sliedrecht Centrum
Middelharnis Centrum

Gesprekken
-

Dirk Mulder (ING)

-

Rupert Parker Brady (Retaildenkers)

-

Farzad Ghaus (Stad&Co)

-

Hans Vermeeren (Wereldhave)

-

Vertegenwoordigers supermarktketens

-

Tuinbranche Nederland

Hendrik-Ido-Ambacht De Schoof
Leerdam Centrum
Papendrecht Centrum

Uitgevoerde onderzoeken
-

Koopstromenonderzoek Randstad 2016 en
analyse DTNP

Holland Rijnland

-

Het nevenassortiment van bouwmarkten

Leiden Luifelbaan

en tuincentra en de mogelijke effecten op

Leiderdorp Winkelhof

kleinschalige detailhandel, Bas Hillen

Katwijk Centrum

-

Woonboulevard of webshop, verandering

Alphen aan den Rijn Centrum

in de detailhandel: een exploratief

Lisse Centrum

onderzoek naar de toekomstbestendigheid
van Perifere Detailhandels Vestigingen

Midden Holland

(PDV) in Zuid-Holland, Sebastiaan

Gouda Bloemendaal

Parlevliet

Bodegraven Centrum
Bergambacht Centrum
Schoonhoven Centrum
Nieuwerkerk aan de IJssel Reigerhof
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