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Veranderend speelveld in de regio

Structureel teveel meters 
& teveel van hetzelfde

Gewijzigd koopgedrag

Winkels

Horeca, 
bioscoop, 
ambacht

Bibliotheek, 
wonen

Van winkel- naar 
voorzieningencentrum

Overlap verzorgingsgebieden



• Winkelmarkt = bovenlokaal

• Te veel winkelmeters: ‘waterbed’

• Niet concurreren, samen versterken

• Meer oplossingen mogelijk in regio (bv. waar groei 

en waar niet, combi’s met andere opgaven)

Waarom regionaal samenwerken?



Regio is het enige schaalniveau om tot 
gezonde marktspanning te komen

Gebouwde, gevulde regionale 
winkelvoorraad

Gebouwde, leegstaande winkelvoorraad
< 6% = frictieleegstand

Gebouwde, leegstaande winkelvoorraad
> 6%

Verborgen gebouwde plancapaciteit
(onbenut, niet beschikbaar: nu andere functie)

Ongebouwde, onbenutte planologische voorraad

Functionerende 
retailmarkt

Verlaagde 
marktspanning

Risico op extra 
verlaging 
marktspanning

Gewenste winkelclusters in regio Verspreide winkels



Achtergrond routekaart

• Diepte-interviews en intervisies met 6 regio’s

• Zorgvuldig (bestuurlijk) proces van begin tot eind 
cruciaal voor slagen én uitvoeren regionale afspraken

• Regio’s helpen op basis van ervaringen



De routekaart in zes fasen
1. Detailhandel op regionale agenda

2. Proces inrichten en opgave 
aanscherpen

3. Afwegen van keuzes

4. Komen tot regionale afspraken

5. Uitvoeren van de regionale afspraken

6. Evaluatie en monitoring

Telkens uitgewerkt in 
randvoorwaarden, valkuilen en tips

Klik hier voor de volledige routekaart

https://stec.nl/succesvol-regionaal-samenwerken-bij-detailhandelsbeleid/11/


Uitdagingen voor succesvolle afspraken

… bij bestuurders en raden

… over meerdere colleges

… t.o.v. andere thema’s

… nadat afspraken er liggen

… in hoogconjunctuur

 Betrekken raden en 
bestuurders vanaf de start

 Markt en overheid samen

 Korte termijn oplossingen, 
lange termijn perspectief

 Kijk verder dan winkels: 
ontkoker! 

Urgentie 
van start tot 
uitvoering

Afspraken 
over 

bestaande 
voorraad

Onderschat 
(bestuurlijk) 
proces niet



Kiezen, draagvlak en uitvoering

• Kiezen voor de sterkste plekken, perspectief bieden voor 
transitieplekken 

• Draagvlak voor keuzes vanuit politiek en markt
• Instrumenten en concrete uitvoering borgen!

Economische effectrapportage centra: casus Metropoolregio Utrecht



Wat regionaal en wat lokaal doen?

Afspraken met markt, bv. relocatie strategieën

Voorzienbaarheid en plancapaciteit

Ontkokeren: bv. woonafspraken

Centra compact maken

Investeren in kwaliteit

Vastgoedaanpak

Lokale samenwerking: Gouden DriehoekKennisdeling en monitoring

Planologisch instrumentarium

Regionaal                vs.                 Lokaal

Kiezen hoofdwinkelstructuur Stimuleren ondernemerschap

Toetsen initiatieven en gelijk speelveld



Benut Omgevingswet momentum lokaal

Detailhandelsbeleid onder Ow
• Sturingsfilosofie per gebied 
• Integrale aanpak
• Visie doorwerken in 

Omgevingsvisie/plan

Kansen
• Meer flexibiliteit in planologisch 

kader centrum
• Sturen op gebiedskwaliteiten ipv

rigide functies in Omgevingsplan
• Nieuwe instrumenten
• Monitoring (meldingsplichten, DSO)
• Minder planschaderisico’s

Omgevingsvisie Maastricht (ontwerp)



Casus Parkstad Limburg



Structuurvisie Ruimtelijke Economie 
Zuid-Limburg (beleid)

• Uitwerking van Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (POL)

• Basis: te veel meters, geen 
marktspanning, saldo-benadering

• Concentratie, balans- en 
transitiegebieden aanwijzen

• Procesboom om initiatieven te toetsen



Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad 
Limburg (kapstok)

1. Regionale afspraken over detailhandel en opgave
2. Opstellen gebiedsprofielen om te prioriteren

A
fs

p
ra

ke
n • Afspraken over 

samenwerking met 
elkaar, markt en overige 
partijen (o.a. convenant 
supermarkten)

• Aanpak plancapaciteit
• Level playing field
• Ondernemerschap 
stimuleren

• Instrumenten en 
uniforme regels

• Monitoring

Pr
io

ri
te

re
n • Opgave in beeld

• Van 27 naar 14 
prioritaire gebieden 

• Focus voor markt en 
politiek

• Versterken lokale 
uitvoering (regio als 
verbinder, mediator en 
bewaker voortgang)



Lokale actie (uitvoering case Landgraaf)

1. Integrale aanpak (segmenten en gebieden)
2. Verplaatsen supermarkt van A naar B
3. Sloop en vernieuwing winkelcentrum (prioritair gebied)
4. Schrappen winkelmeters aanloopstraat (-/- 3.000-5.000 m2)
5. Toevoegen wonen via inpondmodel met corporatie
6. Stimuleringsmaatregelen, zoals subsidie, 

ondernemerschap
7. Totale investering (overheid en markt): € 50 mln.

Succesvoorwaarden:
Level playing field, regionaal beleid, prioritering op basis van 
marktkansen, vastgoedaanpak, uitvoeringscapaciteit lokaal en 
regionaal



Uw vragen en discussie



Dank voor uw aandacht!

Martijn Exterkate en Hub Ploem (Stec Groep)

m.exterkate@stec.nl of h.ploem@stec.nl

telefoon 026 751 41 00

www.stec.nl

Stec Groep & Retail? Klik hier

mailto:m.exterkate@stec.nl
mailto:h.ploem@stec.nl
http://www.stec.nl/
https://stec.nl/expertise/retail/
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