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Webinar Impulsaanpak 
Winkelgebieden 

Tranche 2

9 november 2022
Wij gaan zo van start!
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Webinar Impulsaanpak 
Winkelgebieden 

Tranche 2

9 november 2022
Welkom!
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Resultaten tranche 1

› Alle ingediende projecten 
bekenden uit de 
impulskamers tranche 1

› 16 aanvragen ingediend
› 11 gehonoreerd 
› 5 afgewezen op inhoudelijke 

gronden (voornamelijk 
Kosteneffectiviteit)



Resultaten tranche 1: wijziging ruimtegebruik

-39.211

-287

20.740 21.513
17.253

6.440

18.563

Wijziging ruimtegebruik
(M2 BVO)

Winkels en overig commercieel vastgoed

Kantoren

Sociale  huurwoningen

Betaalbare woningen

Woningen hoger segment

Maatschappelijke voorzieningen

Gebouwd parkeren



Resultaten tranche 1: kosten en activiteiten

21.562.844

7.230.587

18.800.357

1.857.536

10.508.001

2.659.924

23.210.432

6.510.284

3.640.285

595.544 311.782

Realisatiekosten in totaal € 96.887.576 Openbare ruimte

Plankosten

Inbreng/verwerving

Bouwrijp maken

Subsidies aan derden

Sloop

Nieuwbouw

Verbouw

Infrastructuur

Leeg maken vastgoed

Vrije kostenpost



Webinar Impulsaanpak 
Winkelgebieden 

Projectplan gemeente
Hilversum
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Vragen
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Rode draden
zienswijze 

adviescommissie 

Positief over:
› Reductie winkelareaal
› Verbeteren van looproutes 

(winkelrondje)
› Verbeteren toegankelijkheid 

(o.a. parkeren)
› Integraliteit in plaats van 

pleisters plakken (maar wel 
benoemen wat er allemaal al 
geprobeerd is!)

› Trekpleisters (supermarkten 
maar ook maatsch. 
Voorzieningen) verplaatsen 
naar centrale winkelgebied
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Rode draden
zienswijze 

adviescommissie 

Kijkt kritisch naar:
› Aantoonbaarheid van 

kosteneffectiviteit (resultaten 
analistenpool)

› Wat is nu daadwerkelijk het 
probleem?

› Samenhang tussen de ingrepen 
en de bijdrage aan de doelstelling

› Toerekenbaarheid/bijdrage van 
parken/openbaar groen aan de 
doelstelling

› Mate waarin rekening gehouden is 
met demografische 
ontwikkelingen

› Niet van goed naar nog beter, 
maar van slecht naar goed!
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Ingezoomd:
Aantoonbaarheid 
kosteneffectiviteit

Onzekerheid hoogte onrendabele 
top en dus gevraagde bijdrage 
door:
› Taxatierapporten ter onderbouwing 

van inbreng/verwerving en 
toekomstwaarde/
grondopbrengsten onvolledig

› Toerekenbaarheid ingrepen 
openbare ruimte (niet onderbouwd 
op basis van PTP-criteria)

› Moeilijk te volgen onderbouwing 
kostenpost ‘Subsidie aan derden’

› Risico-opslagen per abuis dubbel 
opgenomen (exponentieel)

› Cofinanciering als opbrengstenpost 
opgevoerd



Verbeterd indieningsspreadsheet



Controlecellen taxaties



Uniforme wijze onderbouwing subsidie derden
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Behalve deze 
nuances/invullingen:
! Recent taxatierapport is 

maximaal 1 jaar oud (was: 3 
maanden)

! Bij berekening van maximale 
bijdrage op basis van 25% van 
de realisatiekosten worden nu 
ook de private realisatiekosten 
meegeteld (voor het aandeel dat 
deze private partijen hebben in 
de onrendabele top op 
projectniveau). 

Gelijk gebleven:
! Aan de regeling: Alles!
! Interpretatie van een aantal zaken 

wel verder ingevuld
! FAQ tranche 1 verwerkt in 

webpagina ‘Voorwaarden’ op 
website RVO

! Lees die dus goed door allemaal 
Vragen: iw@rvo.nl (dan worden 
vragen ook gedeeld met alle 
betrokkenen)

Voorwaarden

mailto:iw@rvo.nl


Private realisatiekosten meegewogen

Voorbeeld
Als de totale onrendabele top van het project € 1 miljoen is en € 200.000 daarvan van een 
private deelnemer, dan tellen de realisatiekosten van deze private deelnemer voor 1/5 deel 
mee.
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! Ook gelijk gebleven, maar dus 
wel duidelijker geworden hoe de 
adviescommissie daar naar kijkt:
! Wat is nu het probleem? 
! Waarom is dit de oplossing? 
! Staat de gevraagde bijdrage in 

verhouding tot de bijdrage van het 
project aan de doelstelling?

! In samenwerkruimte volledig 
overzicht van de sub-criteria 
zoals ook opgenomen in de 
artikelsgewijze toelichting op de 
regeling (artikel 10).

Rangschikkingscriteria



Tijdspad en proces

! Indieningstijdvak: 14 november (09:00) t/m 5 december 
(12:00)

! Volledigheidstoets, toets plausibiliteit businesscase door 
analistenpool, rangschikking door adviescommissie

! Besluit 1e helft maart 2023
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Vragen
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Vragen na afloop van 
dit webinar? 

iw@rvo.nl

Meer informatie:
www.rvo.nl

www.retailland.nl

mailto:iw@rvo.nl
http://www.rvo.nl/

