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Door veranderend winkelgedrag (toename van online winkelen), andere eisen die consumenten 

aan winkelen stellen (combinatie met horeca, leisure en beleving), demografische ontwikkelingen 

(toename van aandeel ouderen en eenpersoonshuishoudens) en ontwikkelingen in de sector zelf, 

staat de detailhandelssector op onderdelen onder druk. Vooral de middelgrote winkel- en 

centrumgebieden hebben een opgave om maatschappelijk relevant te blijven. Detailhandel zal als 

drager van deze gebieden, nu en in de toekomst, minder prominent aanwezig zijn.

De huidige opgaven om binnensteden en dorpskernen vitaal en krachtig te houden en de 

bestaande fijnmazige winkelstructuur overeind te houden, vragen om een aanpak die bestaat uit 

een combinatie van ruimtelijke regels en concrete uitvoeringsacties. Deze aanpak is opgenomen 

in de ‘Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017’ die op 20 september 2017 tijdens de 

vergadering van de statencommissie Ruimte & Leefomgeving is besproken. Op basis van de 

bespreking  zijn de voorstellen voor aanpassing van het ruimtelijk beleid verwerkt in de 

Actualisatie 2018 van de Visie Ruimte & Mobiliteit. De concrete uitvoeringsacties zijn in hoofdstuk 

7 van de discussienota (Actieplan detailhandel) opgenomen en worden momenteel uitgevoerd.

Een van de in de Discussienota detailhandel benoemde uitvoeringsacties betreft het instellen van 

een subsidieregeling. Hierbij bieden wij u ter informatie de ‘Subsidieregeling planvorming 

detailhandel Zuid-Holland’ aan. In de begroting 2018 heeft u voor het plafond van deze regeling 

€ 500.000,- beschikbaar gesteld. 

De subsidieregeling is bedoeld om de kwaliteit en het functioneren van winkel- en 

centrumgebieden te optimaliseren. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en 

stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verhogen en 

verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor 

het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ), haalbaarheidsonderzoek om tot 
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compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van 

een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied.

De regeling wordt tussen 1 mei 2018 en 1 augustus 2018 voor 35 winkel- en centrumgebieden 

opengesteld. Deze gebieden zijn in de Visie Ruimte & Mobiliteit benoemd als ‘te optimaliseren 

centra’ (middelgrote winkel- en centrumgebieden). In een later stadium zou de subsidieregeling 

eventueel ook voor andere winkel- en centrumgebieden opengesteld kunnen worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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