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1 Inleiding 
1.1 Waarom een regionale uitvoeringsagenda detailhandel? 

Reden 1. Winkellandschap West-Brabant onder grote druk: forse leegstand die relatief sterk toeneemt  

De detailhandel in Regio West-Brabant wordt, net als elders in Nederland, geraakt door de grote 

veranderingen in de detailhandel. Het winkelen via internet en daar bovenop de stabiliserende en 

vergrijzende bevolking in West-Brabant zetten de omzetten van winkeliers onder druk, leiden tot minder 

bezoekers in de winkelstraten en een toename van de leegstand.  

 

Op dit moment staat ruim 10% (bijna 150.000 m2) van het totale winkelvloeroppervlak in regio West-

Brabant leeg. Het gaat in totaal om 805 lege panden. Dit is boven het landelijke (7,5%) en provinciale (8,3%) 

gemiddelde en ruim boven een gezonde frictieleegstand van circa 5% (bepaalde leegstand is immers nodig 

om ‘schuifruimte’ te hebben). De leegstand stijgt in West-Brabant ook sneller dan in Brabant en landelijk.  

 

Figuur 1. Leegstand winkelruimte in West-Brabant ongezond hoog en neemt ook relatief sterker toe 

Gebied Leegstand verkooppunten Verandering 

in %-punten 

Leegstand 

winkelvloeroppervlak 

Verandering 

in %-punten 

 2014 2015  2014 2015  

West-Brabant 7,5% 8,4% +0,9 9,0% 10,1% +1,1 

Noord-Brabant 7,5% 8,3% +0,8 7,1% 7,5% +0,4 

Nederland 6,9% 7,5% +0,6 7,3% 7,8% +0,5 

Bron: Locatus Winkelleegstand 2014 en 2015 

Reden 2. Niks doen kost veel geld: circa 1 miljard euro staat op het spel  

Eenzelfde oppervlak aan winkelmeters dat nu leeg staat, is in nog gepland en deels al in aanbouw in West-

Brabant. Dit terwijl de vraag naar winkelruimte komende 10 jaar met zo’n 15 tot 20% afneemt in de regio 

(figuur 2). Als niet wordt ingegrepen betekent dit dat de leegstand de komende jaren fors doorstijgt naar 

mogelijk zo’n 30 tot 40% (!).  

 

Figuur 2. Tot 2025 neemt de vraag naar winkelruimte nog met zo’n 15 tot 20% af in West-Brabant 
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Dit is funest voor het (financieel) presteren en de aantrekkingskracht van het (regionale) winkelaanbod, 

maar is ook voor het woon-, werk- en leefklimaat in de West Brabantse gemeenten/kernen. Eerder 

berekenden we al voor u (pilot BZK) dat ruim 1 miljard euro aan maatschappelijk geld op het spel door het 

overaanbod in de West-Brabantse detailhandel. Dit door dalende vastgoedwaardes, gederfde inkomsten, 

herstructureringskosten van verpauperde winkelgebieden, et cetera.  

 

Figuur 3. Ruim 1 miljard euro op spel als nu niet wordt ingegrepen in West-Brabantse detailhandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: pilot kiezen detailhandel regio West-Brabant, Stec Groep in opdracht van Ministerie van BZK (2015) 

Reden 3. Ladder voor duurzame verstedelijking vraagt om regionale afstemming en deprogrammeren 

Bovendien vormt het overaanbod en het ontbreken van goede regionale afstemming om dit overaanbod te 

reduceren een groot risico vanuit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Nieuwe (toekomstige) 

plannen, die wellicht wél gewenst zijn en de detailhandelsstructuur van West-Brabant of van een 

afzonderlijke gemeente kunnen versterken, worden hierdoor heel lastig te onderbouwen en lopen een 

groot risico dat ze ‘afketsen’ op de Ladder. De Raad van State (RvS) hecht bij uitspraken in het kader van de 

Ladder namelijk zeer aan regionale afstemming en verminderen van overaanbod. Bij detailhandel is RvS 

bovendien extra gespitst op (het voorkomen van) winkelleegstand. Wanneer deze al hoog is, zoals in uw 

geval, is dit een extra groot ladderrisico.  

 

Kortom, planreductie en regionale afstemming over winkelplannen is in meerdere opzichten cruciaal: 

• om te komen tot een goede balans en optimale afstemming tussen vraag en aanbod naar 

winkelmeters in West-Brabant en daarmee een zorgvuldiger ruimtegebruik in de regio; 

• voor een betere match van het aanbod op de wensen en eisen van de eindgebruikers; 

• voor plannen die beter afzetbaar zijn, die minder financiële risico’s (rentekosten, verliezen) kennen;  

• om de bestaande voorraad op peil te houden en (winkel)leegstand te voorkomen; 

• om door te kunnen met plannen die wél gewenst zijn en de ladderrisico’s bij RvS te verminderen; 

• ofwel: om echt te kunnen werken aan een sterkere en toekomstbestendige detailhandel in West-

Brabant. En daarmee een beter regionaal leef-, woon- en vestigingsklimaat. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking  

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat de treden van deze ladder voor duurzame 

verstedelijking doorlopen moeten worden als basis voor een goede ruimtelijke ordening. 

Per eind 2012 is de ladder als motiveringseis in Bro opgenomen in de artikelen 1.1.1. en 

3.1.6.  

 

De tekst luidt als volgt:  
‘De toelichting bij  een bestemmingsplan dat een nieuwe stedeli jke ontwikkeling mogeli jk maakt, 

voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte; 

b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, bli jkt dat sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

c. indien uit de beschri jving, bedoeld in onderdeel b, bli jkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 

hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 

van vervoer, passend ontsloten zi jn of als zodanig worden ontwikkeld.’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Ministerie van I&M, 2012 

 

Overheden moeten alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen motiveren aan de hand van de 

drie Ladder-treden. De Ladder is ook steeds vaker leidraad van lokaal en regionaal beleid. 

 

De treden voor toevoeging van nieuwe winkelruimte zijn: 

1. Is er een actuele regionale behoefte aan winkelruimte? 

2. Zo ja: is (een deel van) deze behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied? 

3. Zo nee: zoek dan een passend ontsloten locatie voor de (resterende) behoefte.  

Kortom: regionaal kiezen en deprogrammeren is broodnodig voor kwalitatieve groei  

Gemeenten en markt in West-Brabant moeten dan ook samen aan de slag om de detailhandelsmarkt weer 

gezond te maken. Dit in het belang van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio. De 

belangrijkste opgave hierbij is het maken van duidelijk keuzes. Immers, kwantitatief is West-Brabant 

uitgegroeid qua winkels. De komende jaren is vooral nog sprake van een kwalitatieve groei, om zo 

vernieuwing en innovatie in de detailhandel een plek te kunnen bieden en (kansrijke) winkelgebieden vitaal 

te houden. Dit betekent dat er dus scherpe keuzes gemaakt moeten worden. 

Deze uitvoeringsagenda geeft hier invulling aan 

Daarom heeft Regio West-Brabant vorig jaar een nieuwe detailhandelsvisie gemaakt (BRO). Hierin staat de 

visie op de regionale detailhandelsstructuur weergegeven. Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan 

deze visie. De agenda geeft aan welke stappen de regio moet zetten om tot een gezonde 

detailhandelsmarkt te komen en welke afspraken en rolverdeling daarbij hoort tussen de diverse partijen.  
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1.2 Leeswijzer 
Voor een uitgebreider beeld van de marktsituatie bij detailhandel in West-Brabant, verwijzen we naar de 

‘Detailhandelsvisie West-Brabant 2014 – 2020, Naar een meer intensieve regionale samenwerking’. Hierin 

is het marktbeeld uitvoering weergegeven.  

 

Voorliggend document richt zich specifiek op de uitvoeringsagenda. In hoofdstuk 2 worden de activiteiten 

en beslispunten van deze uitvoeringsagenda beschreven. De kern van de agenda bestaat uit: 

• Het deprogrammeren van bestaande plannen: er zijn teveel vierkante meters winkelvloeroppervlak 

gepland in regio West-Brabant. Er moet dan ook geschrapt worden in de huidige plannen. In de 

periode tot december zal iedere gemeente met plannen deze nader onder de loep moeten nemen en 

aan financial engineering moeten doen: hoe nodig is een plan nog, kan een (hard) plan van tafel? Wat 

zijn de financiële consequenties hiervan en hoe deze te optimaliseren?  

• Het creëren van voorzienbaarheid: als deprogrammeren voor veel projecten een oplossing is dan 

moeten de gemeenten in West-Brabant voorzienbaarheid gaan organiseren. Zo kan het risico op 

planschade worden geminimaliseerd.  

• Regionaal ‘ladder-proof’ afwegingskader voor niet-vigerende (zachte) plannen en nieuwe 

initiatieven: voor alle niet-vigerende (zachte) plannen of nieuwe initiatieven die zich aandienen zal 

duidelijk gemotiveerd moeten worden of dit plan van toegevoegde waarde is en geen onaanvaardbare 

effecten heeft op de bestaande voorraad (winkelleegstand) in West-Brabant. De Ladder voor duurzame 

verstedelijking vormt hiervoor het belangrijkste toetsingskader.  

• Actieve leegstandsaanpak: 10% van het winkelvloeroppervlak in West-Brabant staat nu leeg. Door te 

deprogrammeren en het compacter maken van winkelgebieden ontstaat meer ‘marktspanning’, wat 

helpt om leegstand te reduceren en investeren in bestaande gebieden aantrekkelijker maakt. Daarnaast 

kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan beter inzicht in de leegstand (omvang, aard) en het uitvoeren 

van enkele pilots stedelijke herverkaveling.  

• Versterken vitaliteit kleine kernen: door te kiezen voor plekken/centra/kernen met toekomstwaarde en 

te deprogrammeren waar nodig, blijven er per saldo meer vitale kernen over dan wanneer er nu niks 

wordt gedaan en alle plannen op de markt komen.  

 

De uitvoeringsagenda sluit af met het advies om crossings te leggen met andere vastgoedsegmenten en zo 

te werken aan een brede vastgoedprogrammering. Immers ook bij kantoren, bedrijventerreinen en wonen, 

staat West-Brabant voor een grote verander- en deprogrammeringsopgave. Inhoudelijke en procesmatige 

koppelingen leggen tussen de diverse segmenten helpt bij het vinden van (financiële) oplossingen. 
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2 Activiteiten en acties 
2.1 Kiezen in harde plannen: slechts enkele mogen door  

De kernopgave van de uitvoeringsagenda detailhandel West-Brabant is het weer kwantitatief en kwalitatief 

in balans brengen van vraag naar en aanbod van winkelmeters. Immers de leegstand is met 150.000 m2 

(10%) hoog en op een ongezond niveau. Bovendien is eenzelfde aantal meters nog gepland en deels al in 

ontwikkeling. Dit terwijl de vraag naar winkelruimte autonoom met 15 tot 20% afneemt in West-Brabant.  

Waarschijnlijk is er in de regio planologisch nog meer ruimte beschikbaar voor winkelruimte 

in bestaand stedelijk gebied. Denk aan restcapaciteit op bestaande locaties/objecten, 

gemengde functies/doeleinden met mogelijkheid voor winkelruimte en/of door middel van 

een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan). Het goed in kaart brengen, monitoren 

en op termijn opschonen van deze restcapaciteit in bestemmingsplannen is ook een 

belangrijke opgave om overaanbod terug te dringen en naar de toekomst te voorkomen. 

 

Bovendien vormt het overaanbod en het ontbreken van goede regionale afstemming voor reductie hiervan 

een groot Ladder-risico, zo constateerden we in de inleiding. Daarom zal iedere gemeente met 

winkelplannen (vanaf 200 m2, ondergrens in de detailhandelsvisie) komend half jaar moeten analyseren 

hoe de (harde) plannen dicht bij de vraag kunnen komen. Daarvoor is een diepere analyse van de 

winkelplannen nodig.  

Wat moet er nu gebeuren? 

In de periode tot december zal iedere gemeente met plannen – zie de tabellen 5 t/m 8 voor een overzicht – 

deze dan ook nader onder de loep nemen en aan financial engineering doen: hoe nodig is een plan nog en 

kan een (hard) plan van tafel?  

Financial engineering: markt, financiën en juridische aspecten van de diverse winkelplannen 

in kaart te brengen en vervolgstappen bepalen. Uitkomst is een overzicht van de 

handelingsmogelijkheden per plan, inclusief een beeld van de restrisico’s. Op basis hiervan 

kunnen (bestuurlijke) keuzes worden gemaakt en vastgesteld. 

 

Dit houdt in per plan: 

1. Definitief vaststellen van omvang, branchering, marktoriëntatie en status van het plan (hard, zacht, 

wordt er al gebouwd?). Daarbij ook kijken waar eventueel meters verdwijnen. Wat wordt per saldo 

toegevoegd? 

2. Volgens een vast format (fact sheet) inzichtelijk maken:  

• Wat de (regionale) behoefte is aan het plan (trede 1)? 

• Of (een deel van) de behoefte is op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied; in het bijzonder 

bestaand (leegstaand) aanbod van winkelruimte (trede 2)? 

• Of het plan toekomstpotentie heeft op basis van type locatiemilieu, waarbij de regionale 

detailhandelsvisie uit 2014 als uitgangspunt dient (trede 3) 

3. Financiële en juridische aspecten nader in kaart brengen: onderliggende contracten en 

prestatieafspraken.  

4. Op basis van (1) en (2) zo nodig:  

• Grondexploitaties aanpassen 

• Gebiedsstrategie aanpassen  

• En voorzienbaarheid creëren voor locaties die overbodig zijn (zie 2.2) 

 

De eerste globale plananalyse die voor deze uitvoeringsagenda is uitgevoerd kan als basis dienen (zie 

onderstaand kader). Zoals gezegd, is er in de regio(gemeenten) waarschijnlijk planologisch meer ruimte 

beschikbaar voor winkelruimte in bestaand stedelijk gebied. Deze ruimte is niet in de overzichten en 

analyse voor deze uitvoeringsagenda meegenomen. Het is slim om dit op termijn ook in kaart te brengen.  
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Planaanbod winkels West-Brabant: wat valt op? 

Gemeenten hebben een format ingevuld met enkele vragen over de plannen (o.a. omvang, 

branchering, status, met of zonder contract, afspraken, etc.). In de tabellen 5 t/m 8 treft u 

hiervan een samenvatting aan. Daarbij hebben we de plannen gecategoriseerd naar drie 

schaalniveaus (en categorie ‘onbekend’): 

• Ruim de helft van plannen heeft een lokale oriëntatie. Het gaat vaak om 

supermarktontwikkelingen (80% van deze lokaal georiënteerde plannen) of overig 

dagelijks of plannen met een beperkte omvang, waarbij de koopkrachtbinding zo’n 70% 

of hoger is.  

• 30% van de plannen heeft een (sub)regionale oriëntatie. Het gaat dan qua branchering 

veelal plannen voor nieuwe winkelmeters in mode, in/om huis, maar ook volumineuze 

detailhandel of heel grootschalige dagelijkse ontwikkelingen, waarbij de 

koopkrachtbinding grofweg tussen 50% en 70% is.  

• Zo’n 5% is (boven)regionaal georiënteerd. Het gaat dan om vooral om (grotere) 

ontwikkelingen in het segment mode/luxe en wonen, in het bijzonder betreft het 

Rosada. En waarbij de koopkrachttoevloeiing 50% of meer is.  

• Van een aantal plannen is de oriëntatie niet helder, maar kijkende naar de branchering, 

omvang en ligging van deze plannen, dan zijn deze veelal lokaal tot regionaal van aard.  

 

Wat verder opvalt: 

• Er zijn 43 plannen voor winkelmeters in de regio, in totaal ruim 165.000 m2 wvo 

(ongeveer evenveel als de huidige leegstaande winkelvoorraad!). Wel hierbij de 

opmerking dat sommige gemeenten tegelijkertijd ook winkels/vigerend rechten op 

andere locaties onttrekken. Per saldo zal de toename dus wat lager zijn.  

• De meeste plannen bevinden zich in Breda, maar ook gemeenten als Bergen op Zoom, 

Halderberge en Woensdrecht hebben nog relatief veel plannen. Het gaat in totaal om 14 

gemeenten met plannen (al dan niet in aanbouw, zie verderop). 

• Gemiddelde omvang plannen is 3.500 m2; grotere plannen in Breda, Bergen op Zoom, 

Roosendaal.  

• Ruim de helft (23) van de plannen/meters is hard. De rest is zacht en zal sowieso nog 

‘door de Ladder voor duurzame verstedelijking’ moeten.  

• Van de harde plannen zijn er 14 al in aanbouw, van 2 plannen is dit onbekend/niet 

opgegeven. Het gaat daarbij om zo’n 50.000 m2. 

• In 25 plannen is sprake van een (prestatie)contract met marktpartij(en). Daarbij gaat het 

in 20 gevallen om een hard, vastgesteld of onherroepelijk plan (waarvan zeker 14 dus al 

in aanbouw), in 5 gevallen om een zacht plan.  

• In 9 van deze plannen is een beëindigingsmogelijkheid opgenomen in het contract. In 

het merendeel dus niet. 

 

Vervolgens zal iedere gemeente met plannen in een extra POHO (najaar) aan de andere gemeenten 

moeten uiteenzetten hoe zij van plan is om vraag en aanbod bij elkaar te gaan brengen. In RRO van 

december wordt daarvan resultaat gepresenteerd.  

 

De omvang van de relevante regio – ofwel het schaalniveau van het plan – speelt hierbij een rol. Niet 

iedere ontwikkeling heeft immers dezelfde reikwijdte en impact. Deze hangt af van de omvang en het soort 

detailhandel (branchering) die in het plan worden mogelijk gemaakt. Afhankelijk van omvang en 

branchering is de reikwijdte van de ontwikkeling – ofwel de marktregio – groter of kleiner.  

 

Uiteindelijk zal van geval tot geval moeten worden bezien welk regionaal schaalniveau past bij waarin het 

plan voorziet en moet de strategie worden bepaald. In grote lijnen geldt daarbij het volgende: 

• Plannen met een lokale betekenis: voor (gemeenten met) plannen met een beperkte omvang en/of 

lokale reikwijdte is het in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid om hierover keuzes 

te maken. De (voorzienbaarheid van deze) keuzes kunnen een plek krijgen in lokale detailhandelsvisies. 

Goed is om te constateren dat een aantal gemeenten hiermee al aan de slag is in kader van hun 

nieuwe detailhandelsbeleid. Gemeenten moeten zich er wel van bewust zijn dat het overaanbod aan 

plannen, ook op lokale schaal, goede (nieuwe) plannen elders in de gemeente of regio in de weg 
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kunnen zitten. Kortom, het is in ieders belang om afscheid te nemen van plannen die echt niet nodig 

zijn, ook die met een hoofdzakelijk lokale functie.  

• (Sub)regionale en bovenregionale plannen: voor (gemeenten met) plannen met een (sub)regionale 

impact vindt afstemming met gemeenten op het relevante schaalniveau plaats. Dit zal per plan 

specifiek moeten worden bepaald. Dit schaalniveau kan zijn de gemeente met direct omringende 

gemeenten, maar bijvoorbeeld ook niveau van Westhoek, Zandgemeenten etc. of zelfs de gehele regio 

West-Brabant. 

 

RWB heeft een rol in het faciliteren en aanjagen van dit proces, zodat in het RRO van december door iedere 

gemeente een deprogrammerings(proces)voorstel kan worden besproken. Dat is voorbereid in een extra 

POHO in het najaar. 

 

Figuur 4. Schaalniveaus ontwikkelingen en afstemming detailhandel West-Brabant 

 

Bron: Stec Groep, 2015 

BESLISPUNTEN:  

1. Onderschrijven van de noodzaak om regionaal vraag en aanbod bij winkels meer bij 

elkaar te brengen, omdat niet ingrijpen (1) zorgt voor een forse toename van de 

leegstand, (2) veel geld gaat kosten en (3) kwalitatieve verbetering van de 

winkelstructuur in West-Brabant in de weg zit (Ladder voor duurzame verstedelijking).  

2. Instemmen met het vertalen van de plannen naar een factsheet waarin de behoefte aan 

het plan, de noodzaak om dit te realiseren in nieuwe winkelmeters en de 

toekomstwaarde van de beoogde locatie voor deze nieuwe meters systematisch in 

beeld worden gebracht. Dit aangevuld met een nadere analyse van financiële en 

juridische aspecten van het plan. 

3. In het RRO van december wordt door alle gemeenten met plannen een (proces)voorstel 

voorgelegd, waarin zij aangeven hoe vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.  

West-Brabant 

Subregio 
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Figuur 5. Overzicht plannen detailhandel West-Brabant naar kenmerken en schaalniveau: lokaal  

Gemeente Plannaam Planstatus Prestatie-

afspraken 

marktpartij 

Beëindigings-

mogelijkheden 

contract 

Plan in 

aanbouw 

Gemeentelijke 

investering 

Branchering m2 vvo Oriëntatie plan 

Aalburg Uitbreiding Koopcentrum 

Duijzer 

Zacht Nee Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 575 Lokaal 

Bergen op Zoom Markiezaten Onherroepelijk/vigerend Ja Nee Ja Nee Supermarkten & speciaalzaken 1.500 Lokaal 

Breda Gasthuispoort Hard Ja Nvt Ja Nee Supermarkten & speciaalzaken 1.780 Lokaal 

Breda Herontwikkeling Hoge Vucht Hard     Dagelijks 720 Lokaal 

Breda Herontwikkeling Hoge Vucht Hard     Niet dagelijks 7.080 Lokaal  

Etten-Leur Supermarkt 

Bisschapsmolenstraat 

Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 1.830 Lokaal 

Etten-Leur Supermarkt 

Bisschapsmolenstraat 

Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Nee Nee Overig dagelijks 1.270 Lokaal 

Geertruidenberg Nieuwbouw Riethorst Zacht Ja Ja Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 1.450 Lokaal 

Geertruidenberg Masterplan Raamsdonksveer Onherroepelijk/vigerend Ja Nee Ja Ja Supermarkten & speciaalzaken 2.040 Lokaal 

Geertruidenberg Masterplan Raamsdonksveer Onherroepelijk/vigerend Ja Nee Ja Ja Overig niet dagelijks 800 Lokaal 

Halderberge Uitbreidingsplan Jumbo Zacht     Supermarkten & speciaalzaken 250 Lokaal 

Halderberge Uitbreidingswens Dirk vd Broek Zacht     Supermarkten & speciaalzaken 250 Lokaal 

Halderberge Uibreidingswens Dirk vd Broek Zacht     Supermarkten & speciaalzaken 250 Lokaal 

Halderberge Verplaatsing en uitbreiding Lidl Zacht     Supermarkten & speciaalzaken 250 Lokaal 

Halderberge Verplaatsing en uitbreiding Aldi Zacht     Supermarkten & speciaalzaken 250 Lokaal 

Moerdijk Verplaatsen supermarkt Zacht     Dagelijks 500 Lokaal  

Roosendaal Uitbreiding Supermarkt Zacht Ja Nvt Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 350 Lokaal 

Roosendaal Uitbreiding Supermarkt Zacht Ja Nvt Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 900 Lokaal 

Roosendaal Uitbreiding Supermarkt Zacht  Ja Nvt Nee Nee  Supermarkten & speciaalzaken 450 Lokaal 

Rucphen Verplaatsen supermarkt St. 

Willebrord 

Hard Ja Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 1.300 Lokaal 

Rucphen Uitbreiding bakkerij Onherroepelijk/vigerend Nee Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 400 Lokaal 

Rucphen Berlaere Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Nee Nee Overig niet dagelijks 800 Lokaal 

Rucphen Verplaatsen Supermarkt Zacht Nee  Nee  Dagelijks 1.300 Lokaal 

Woensdrecht  Verplaatsing supermarkten Zacht Ja Nee Nee Ja Supermarkten & speciaalzaken Circa 2.795 m2 (die 

aan centrum 

worden 

onttrokken). 

Lokaal  
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Woudrichem Uitbreiding Lidl Zacht Nee Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 471 Lokaal 

Woudrichem Verkleining Spar Andel Zacht Nee Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 291 Lokaal 

Zundert Sint Bavostraat 106, Rijsbergen Hard Ja Nee Nee Ja Supermarkten & speciaalzaken 1.400 Lokaal 

Totaal        31.252, waarbij 

soms sprake is 

van onttrekking 

elders.  

 

Bron: betreffende gemeenten, 2015 

Figuur 6. Overzicht plannen detailhandel West-Brabant naar kenmerken en schaalniveau: (sub)regionaal 

Gemeente Plannaam Planstatus Prestatie-

afspraken 

marktpartij 

Beëindigings-

mogelijkheden 

contract 

Plan in 

aanbouw 

Gemeentelijke 

investering 

Branchering m2 vvo Oriëntatie plan 

Baarle-Nassau Transformatie grensstation Hard  Concept Nee Ja Misschien In/om huis/volumineus/groothandel 750 (sub)regionaal 

Bergen op Zoom De Zeeland Onherroepelijk/vigerend Ja  Nee Ja Ja Supermarkten & speciaalzaken 3.000 (sub)regionaal 

Bergen op Zoom De Zeeland Onherroepelijk/vigerend Ja  Nee Ja Ja Volumineus 12.100 (sub)regionaal 

Bergen op Zoom Geertruidapolder Onherroepelijk/vigerend Nee Nee Nee Nee Volumineus 14.200 (sub)regionaal 

Breda Woonboulevard Hard Nee Nvt Ja Nee In/om huis 3.200 (sub)regionaal 

Breda Park de Bavelse Berg Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Ja Nee Vrije tijd 11.500 (sub)regionaal 

Breda Achter de Lange Stallen Zacht Nee Nvt Nee Nee Mode & Luxe 19.000 (sub)regionaal 

Breda Uitbreiding de Burcht Zacht Ja Ja Ja Ja   (sub)regionaal 

Breda Uitbreiding Rat Verlegh Stadion Zacht Nee  Nee  Niet dagelijks 2.500 (sub)regionaal 

Moerdijk Centrumontwikkeling 

Zevenbergen 

Zacht Nee Nee Nee Nee Supermarkten & speciaalzaken 2.000 (sub)regionaal 

Moerdijk Centrumontwikkeling 

Zevenbergen 

Zacht Nee Nee Nee Nee Overig dagelijks 1.000 (sub)regionaal 

Woensdrecht Tervoplein Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Ja Ja Supermarkten & speciaalzaken 1.725 (sub)regionaal 

Woensdrecht Tervoplein Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Ja Ja Mode & Luxe 1.025 (sub)regionaal 

Woensdrecht Tervoplein Onherroepelijk/vigerend Ja Ja Ja Ja Overig niet dagelijks 1.455 (sub)regionaal 

Woudrichem Subregionaal bedrijventerrein 

Giessen 

(Zeer) zacht Nee  Nee  Niet dagelijks 40.000 (sub)regionaal 

Totaal        113.455, waarbij 

soms sprake is 

van onttrekking 

elders. 

 

Bron: betreffende gemeenten, 2015 
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Figuur 7. Overzicht plannen detailhandel West-Brabant naar kenmerken en schaalniveau: bovenregionaal  

Gemeente Plannaam Planstatus Prestatie-

afspraken 

marktpartij 

Beëindigings-

mogelijkheden 

contract 

Plan in 

aanbouw 

Gemeentelijke 

investering 

Branchering m2 vvo Oriëntatie plan 

Roosendaal Rosada Onherroepelijk/vigerend Ja Nvt Ja Ja Mode & Luxe 6.250 Bovenregionaal 

Werkendam Kern Dussen: Molenkade 25 Onherroepelijk/vigerend Ja Nee Nee Nee Mode & Luxe 2.390 Bovenregionaal 

Totaal        8.640, waarbij 

soms sprake is 

van onttrekking 

elders. 

 

Bron: betreffende gemeenten, 2015 

Figuur 8. Overzicht plannen detailhandel West-Brabant naar kenmerken en schaalniveau: onbekend  

Gemeente Plannaam Planstatus Prestatie-

afspraken 

marktpartij 

Beëindigings-

mogelijkheden 

contract 

Plan in 

aanbouw 

Gemeentelijke 

investering 

Branchering m2 vvo Oriëntatie plan 

Breda Herontwikkeling Hoge Vucht Hard     Dagelijks 720 Onbekend 

Breda Herontwikkeling Hoge Vucht Hard     Niet dagelijks 7.080 Onbekend 

Breda Uitbreiding Rat Verlegh Stadion Zacht Nee  Nee  Niet dagelijks 2.500 Onbekend 

Moerdijk Verplaatsen supermarkt Zacht     Dagelijks 500 Onbekend 

Rucphen Verplaatsen Supermarkt Zacht Nee  Nee  Dagelijks 1.300 Onbekend 

Woudrichem centrumontwikkeling Giessen-

Rijswijk 

Hard Ja  Nee  Beide Onbekend Onbekend 

Totaal        12.100, waarbij 

soms sprake is 

van onttrekking 

elders. 

 

Bron: betreffende gemeenten, 2015 
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2.2 Voorzienbaarheid creëren: komen tot echt keuzedocument detailhandel 

en echt deprogrammeren/schrappen  

Voorzienbaarheid creëren is een nieuwe vorm van planologie waarbij harde plannen met relatief beperkte 

plan- en contractschade weer zacht worden gemaakt of van tafel gaan.  

 

De gemeenten in West-Brabant gaan overwegen – als dit in de RRO-vergadering van december bij veel 

(harde) winkelplannen een oplossing is (zie 2.1) – hoe regionaal voorzienbaarheid valt te organiseren. Een 

gezamenlijke structuurvisie gericht op het deprogrammeren van harde plannen kan hiervan onderdeel zijn. 

Door deze zorgvuldige lijn van voorzienbaarheid creëren kan het risico op planschade worden 

geminimaliseerd. Het RRO is hiervoor een goed gremium, omdat zo ook de provincie kan laten zien achter 

deze lijn van voorzienbaarheid te staan. Zo ontstaat een duidelijke lijn naar de markt. 

 

Natuurlijk ligt er al een recente detailhandelstructuurvisie voor West-Brabant. Deze besteedt echter nog 

weinig aandacht aan het forse overaanbod aan plannen en de stappen die genomen moeten worden om 

dit te reduceren. Zowel qua plannen, als voor het herbestemmen van leegstaande winkelpanden.  

 

Het is niet de bedoeling om een nieuwe detailhandelsvisie op te stellen, maar dergelijke keuzes wel 

onderdeel te laten worden hiervan. Dit door een aanvullend keuzedocument op te stellen waarin de 

concrete stappen staan over het zacht maken en ‘ontstemmen’ van locaties.  De detailhandelsvisie, 

aangevuld met dit keuzedocument, is dan basis voor het creëren van voorzienbaarheid en het voorkomen 

van planschade bij het deprogrammeren in  de West-Brabantse detailhandel  

 

In het verlengde hiervan stellen we voor dat de regio de wenselijkheid en mogelijkheden verkend van een 

regionaal planschaderisicofonds, waarmee de risico’s op publiekrechtelijke planschade en/of 

privaatrechtelijke planschadeclaims gezamenlijk kunnen worden gedeeld. De drempel voor een individuele 

gemeente om plannen daadwerkelijk te schrappen kan zo worden weggenomen. Regio’s als Parkstad 

Limburg werken nu ook aan zo’n regionaal planschaderisicofonds, samen met de provincie.  

Wat moet er nu gebeuren?  

• Uitvoeren financial engineering (ofwel de beslispunten) zoals genoemd in 2.1. 

• Afhankelijk van uitkomsten 2.1 aanvullen van de bestaande detailhandelsvisie, met een 

keuzedocument ‘detailhandel West-Brabant’, dat uiterlijk gereed is voor RRO van juni 2016. 

o Hierbij ook het markttechnisch afwegingskader uit de BZK-pilot meenemen. In deze pilot is 

voor alle plannen immers al gekeken naar hoe deze markttechnisch scoren. 

o In het keuzedocument ‘detailhandel West-Brabant’ concreet aangeven welke plannen ‘op 

rood’ gaan en binnen welke termijn deze wegbestemd worden.  

o Hierbij ook aandacht voor bestaande leegstaande panden. Winkelgebieden moeten 

compacter in alle gemeenten. Van welke panden wordt de winkelbestemming zo bezien 

ingetrokken en onder welke condities (termijn)? Zie hiervoor ook activiteit 2.3. 

o Na vaststelling in het RRO van juni 2016, deze visie/keuzedocument heel actief uitdragen 

en concrete gesprekken gaan voeren met (betreffende) marktpartijen over de visie en de 

consequenties daarvan voor hun posities/plannen (voorzienbaarheid creëren). 

• In de periode tot het RRO van juni 2016 verkennen van de mogelijkheid om te komen tot een regionaal 

planschaderisicofonds. Deze verkenning kan bestaan uit de volgende stappen:  

o schaderisico’s inzichtelijk maken: bepalen van de kans op planschade(claims) maal het 

financieel gevolg ervan. Hiermee dus feitelijk de ‘verzekeringspremie’ bepalen 

o op basis van (1) vaststellen van totale risico 

o vervolgens bepalen van mogelijke verdeelsleutel om (naar rato) risico’s te verdelen. 

Mogelijke verdeelsleutels zijn: (1) premie op basis van een gelijk bedrag per weg te 

bestemmen winkel, (2) premie op basis van principe: de snellere schrapper betaalt relatief 

minder, de afwachtende betaalt relatief meer (gericht op historie) of (3) premie op basis 

van principe: de extra schrapper betaalt relatief minder (gericht op toekomst) 

o Mogelijkheden en werking van het fonds zijn zo in beeld. Op basis hiervan kan vervolgens 

in het RRO worden bepaald of een dergelijk fonds nut heeft en in welke opzet.  
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BESLISPUNTEN:  

4. Opstellen van een aanvullend keuzedocument bij de detailhandelsvisie, afhankelijk van 

de uitkomsten analyse/financial engineering en het RRO van december 2015.  

5. Op basis van dit keuzedocument regionaal werken aan voorzienbaarheid. 

6. Verkennende studie uitvoeren naar het instellen van een regionaal 

planschaderisicofonds. 

 

2.3 Regionaal ‘Ladder-proof’ afsprakenkader nieuwe plannen om zeer 

selectief nog mee te werken aan kwalitatieve verrijking  

Naast de al bekende plannen, zullen zich ongetwijfeld ook nieuwe plannen blijven aandienen in de 

toekomst. Dit is gedeeltelijk ook goed, omdat er behoefte blijft aan kwalitatieve vernieuwing, zodat de 

leefbaarheid van de regio (en het daarbij horende voorzieningenniveau) geborgd blijft. Sommige 

supermarkten moeten groter, om te voldoen aan de vraag. Sommige binnensteden moeten wellicht 

grotere panden kunnen accommoderen om ook grote winkelformules te kunnen bedienen. Kwantitatief lijkt 

uitbreiding in ieder geval niet nodig, integendeel.  

Wat moet er nu gebeuren? 

In het geval van een nieuw plan stellen we het volgende stappenplan voor:  

1. Het toetsingskader van de Ladder voor duurzame verstedelijking geldt voor ieder nieuw plan. Iedere 

gemeente met een nieuw plan zal als eerste stap de Ladder moeten doorlopen en het plan aan de hand 

van de ladder-tredes moeten motiveren: 

• Is er een actuele regionale behoefte aan het plan (trede 1)? 

• Zo ja: is (een deel van) de behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied; in het bijzonder 

bestaand (leegstaand) aanbod  van winkelruimte (trede 2)? 

• Zo nee: is de beoogde locatie een passend ontsloten locatie met toekomstpotentie (trede 3)? 

De detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda en aanvullend keuzedocument kan dienen als bouwsteen 

voor de motivering.  

2. Plannen die ‘door de ladder’ komen, worden door de gemeente voor advies voorgelegd aan de 

ambtelijke werkgroep werken, het ambtelijk kernteam detailhandel en een in te stellen stuurgroep 

detailhandel. Hierin nemen drie wethouders zitting die toezien op de regionale afstemming bij 

detailhandel, deze faciliteren/coördineren en terugkoppelen aan het POHO SEZ. 

3. Zo nodig past de gemeente het plan en/of de laddermotivatie op onderdelen aan. 

4. Vervolgens gaat het plan naar het POHO SEZ en/of het DB voor een regionaal stempel.  

5. Het plan wordt, voorzien van regionale goedkeuring, als beslispunt ingebracht in het RRO. 

 

Eventueel kan het handig zijn als in dit proces advies ingewonnen kan worden bij een ‘commissie van 

wijzen’ of ‘arbitragecommissie’. Bijvoorbeeld als gemeente, werkgroep, kernteam en stuurgroep 

detailhandel er niet uitkomen qua ladder. Nader bekeken zal moeten worden of hiervoor een nieuw op te 

richten, onafhankelijk orgaan nodig is. En zo ja, of dat dan op regionaal (West-Brabants) niveau moet of dat 

aangesloten kan worden bij een eventueel provinciaal initiatief (provincie denkt eventueel aan instellen 

provinciaal expert team detailhandel).  

 

De rol van de Regio West-Brabant (RWB) spitst zich toe op: 

• Stimuleren en organiseren van kennisdeling 

• Maken van gezamenlijke afspraken over onderwerpen als koopzondagen, evenementen, etc. 

• Onderzoeken mogelijkheden gezamenlijk koopstromenonderzoek 

• Waar nodig en gewenst ondersteuning aan gemeenten bieden bij de Ladder. Denk daarbij in het 

bijzonder aan het centraal registreren, actualiseren en leveren van informatie, bijvoorbeeld over 

leegstand en kwaliteit van de bestaande voorraad (zie 2.4) 

• Voorbereiding van het onderwerp detailhandel voor het RRO 



 
Regionale uitvoeringsagenda detailhandel West-Brabant  

15.064 

14

Figuur 9. Stappenplan nieuwe plannen schematisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLISPUNTEN:   

7. Fiat geven op de beschreven proceslijn voor de besluitvorming rond nieuwe (zachte) 

winkelplannen in West-Brabant. 

8. Instemmen met de rol van RWB hierin.  

2.4 Concrete stappen zetten in leegstandsaanpak 
Wat betreft het terugdringen/de aanpak van leegstand is dit primair een verantwoordelijkheid van de 

vastgoedeigenaren. De regiogemeenten, en regio RWB, kunnen echter de randvoorwaarden scheppen 

waarbinnen makkelijker tot actie gekomen kan worden door deze partijen.  

 

In het bijzonder is het in kader van de toepassing van de Ladder nuttig en nodig om meer grip op de 

bestaande voorraad en leegstand in winkelvastgoed te krijgen.  

 

Het kan gaan om: 

• Identificeren van courante en incourante leegstand: winkelmonitor opzetten per gemeente, 

eventueel op te schalen naar heel de regio West-Brabant. De Regio West-Brabant kan hierbij dan 

de lead nemen (en jaarlijks actualiseren en bijhouden)  

• Incourante leegstand: pas actie ondernemen na circa vier jaar (anders wil eigenaar waarschijnlijk 

toch niet): actief benaderen van winkelvastgoedeigenaren die mogelijk willen bewegen  

• Onderprogrammeren van woningbouw om ‘programma’ te hebben voor goed gelegen 

winkelpanden die zich lenen voor transformatie naar wonen. Denk daarbij in het bijzonder aan 

winkelpanden in aanloopstraten 

• Intransparante (woon)functies benoemen – op regionaal en gemeentelijk niveau – die zich lenen 

voor deze lege winkelpanden. Denk aan vrije sector huur (VSH), studentenwoningen, MOE-landers, 

kleinschalige (verzamel)gebouwen voor starters en zzp-ers, et cetera. 

• Vraag en aanbod bij elkaar brengen en door gemeentelijke procedures loodsen  

• Per gemeente wethouder van lege gebouwen benoemen die in het college zich hard maakt voor 

lege winkels (maar ook lege panden in andere vastgoedsegmenten, zoals kantoren en wonen) 

Initiatief/plan 

Gemeente loopt  

ladder door 
Plan komt niet  

 door ladder 

Plan komt  

 door ladder 

Voor advies naar WGW, 

kernteam en stuurgroep 

detailhandel  

POHO SEZ 

DB  

RRO  

Advies inwinnen  

bij eventueel in te stellen  

‘Commissie van wijzen’ 
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• Verkennen van mogelijkheden van fondsvorming om contraire ontwikkelingen aan deze visie 

financieel te compenseren en ten gunste van de concentratiegebieden in te zetten.  Denk aan de 

opzet van een winkelontrekkingsfonds. In dit fonds wordt een bijdrage gestort uit opbrengsten van 

een eventueel noodzakelijk te verplaatsen winkel (denk aan een supermarkt) die in kunnen worden 

gezet voor de herstructurering van andere winkelgebieden 

• Uitvoeren van een of twee experimentenpilots om de mogelijkheden en meerwaarde van stedelijke 

herverkaveling in kaart te brengen. Kan op niveau van de hele regio, maar bijvoorbeeld ook binnen 

een specifieke gemeente/kern. 

• Regionaal organiseren van bestuurlijke/ambtelijke themabijeenkomsten; kennisuitwisseling 

 

Een deel van de activiteiten kan gezamenlijk, bijvoorbeeld met een winkelloods West-Brabant: een 

oliemannetje die in meerdere gemeenten werkt aan invulling en transformatie van bestaande 

winkelpanden. 

 

In de RRO-vergadering zal worden besloten over de precieze leegstandsaanpak. Daarbij moet goed 

gekeken worden naar de lopende initiatieven bij gemeenten en provincie Brabant. 

  

De rol van RWB spitst zich hierbij toe op: 

• onderzoeken en inventariseren van nut/noodzaak en invulling van een gezamenlijke leegstandsaanpak 

• indien gewenst opzetten van een regionale winkelmonitor en zo gemeenten bijvoorbeeld helpen bij 

toepassing van de ladder bij winkels (trede 1 en 2) 

• voorbereiding van ‘leegstand’ bij onderwerp detailhandel voor het RRO 

• tips uitwisselen en stimuleren/organiseren van kennisdeling over leegstand in de regio 

BESLISPUNTEN:  

9. Instemmen met het beter in beeld brengen van kwaliteit en leegstand van de bestaande 

winkelvoorraad in West-Brabant. 

10. Onder aanvoering van RWB komend half jaar inventariseren welke gegevens en 

initiatieven op dit vlak al beschikbaar zijn of spelen bij de gemeenten, maar ook bij de 

provincie Brabant. 

11. In het RRO van december een procesvoorstel bespreken voor de verdere aanpak en 

organisatie hiervan, waarbij rekening gehouden wordt met de hiervoor beschreven 

suggesties. RWB bereidt dit voorstel met de gemeenten en provincie voor. 

 

2.5 Versterking kwaliteit voorzieningen kleine kernen, door te kiezen, ook in 
verband met vitaliteit en leefbaarheid  

De voorzieningen in de kleine kernen hebben in het bijzonder de aandacht. Deze staan extra onder druk 

door bevolkingskrimp en vergrijzing, maar vervullen hier wel een belangrijke (sociale) rol. Het is 

onrealistisch om in alle kernen winkels in stand te houden. De uitvoeringsagenda detailhandel moet er dan 

ook op gericht zijn om nu te kiezen voor plekken/centra/kernen met toekomstwaarde en te 

deprogrammeren waar nodig, zodat er per saldo meer vitale kernen overblijven dan wanneer er nu niks 

wordt gedaan. Dat is namelijk de prijs van nu niet in actie komen. Door nu goed te kiezen en zo te werken 

aan vitale centra, wordt onaanvaardbare leegstand voorkomen en blijft er (binnen acceptabele afstanden) 

voldoende detailhandelsaanbod over voor een goede verzorging van de inwoners van de West-Brabantse 

gemeenten, zo ook de kleine kernen.  

Wat moet er nu gebeuren? 

Deprogrammeren en kiezen, zoals beschreven in 2.1 t/m 2.4. Door in te stemmen met de beslispunten zoals 

daar genoemd, wordt eveneens gewerkt aan behoud van vitaliteit in de kleine kernen. 

Aanvullende tips en suggesties 

Overige tips/suggesties van onze zijde die kunnen helpen bij het borgen van de leefbaarheid en vitaliteit:  
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• In het landelijk gebied nog meer aandacht voor helder kiezen voor kansrijke voorzieningendorpen en 

mooie woondorpen (zonder voorzieningen). Meer kiezen betekent veel grotere kans dat 

voorzieningendorpen echt overeind blijven en u een vitaal landelijk gebied houdt.  

• Raadsconferenties en dialoogtafels organiseren waarbij wethouders en raden van meer gemeenten 

samen praten over dit keuzeproces. Raden moeten worden meegenomen in dit keuzeproces en de 

waarde ervan inzien. Zo wordt voorkomen dat wordt gestreefd iedere kern winkels te laten houden en 

raden telkens dorpsraden en geluiden uit dorpen willen accommoderen.  

• Woonprogrammering zoveel mogelijk richten op de voorzieningendorpen om draagvlak onder de 

voorzieningen te vergroten. 

• Gemeentelijke en publieke voorzieningen ook concentreren in voorzieningendorpen en ruimtelijk 

gezien zo geconcentreerd mogelijk plaatsen bij de winkelvoorzieningen: massa maken. Niet kiezen 

voor spreiding. Kiezen is minder verliezen.  

• De bereikbaarheid van de voorzieningendorpen verbeteren vanuit de woondorpen.  

• Lokale initiatieven aanjagen, vooral in de voorzieningendorpen.   

2.6 Advies: werk aan brede regionale vastgoedprogrammering 

Waar u nu in de winkelmarkt voor staat, is een regelrecht veranderproces na tientallen jaren kwantitatieve 

groei. Veranderen is zwaar en kost veel energie en tijd. U moet dat als regio samen doorleven en elkaar 

steunen. 

 

Het veranderproces is in uw regio niet alleen nodig bij winkels, ook bij wonen, kantoren, 

bedrijventerreinen, et cetera. We adviseren dan ook sterker de inhoudelijke en procesmatige koppelingen 

te leggen tussen deze segmenten. Dit is essentieel voor het vinden van (financiële) oplossingen en een 

slimme, integrale vastgoedprogrammering in West-Brabant voor de komende decennia. . 

Tips en suggesties 

Tips en suggesties om sterkere crossings te leggen tussen de (opgaven op de) diverse vastgoedmarkten in 

West-Brabant en zo te werken aan een slimme vastgoedprogrammering: 

• Inhoudelijke en procesmatige koppelingen leggen met andere vormen, anders denken, anders 

programmeren in West-Brabant;  

• Inhoudelijk: uitwerking deprogrammeren, uitwerken keuzeproces, uitwerken Ladder, uitwerken 

voorzienbaarheid, uitwerken (financiële) arrangementen, uitwerken leegstandsaanpak. Op alle dossiers 

(winkels, maar ook kantoren, bedrijventerreinen, wonen, etc.) is namelijk dezelfde verandering nodig; 

• Procesmatig: raads- en bestuursconferenties over regionaal programmeren. Veranderproces per 

vastgoedkoker schetsen en bespreken. Uitwisseling van knelpunten tussen dossiers en inhoudelijke 

kruisbestuiving tussen dossiers (woonprogrammering en winkels bijvoorbeeld, zoals hierboven). 

Wethoudersconferenties organiseren met zowel EZ, wonen, RO, financiën en grondzaken over het 

veranderproces. 
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2.7 Resumé: overzicht beslispunten  

Hieronder staan samengevat de beslispunten voortvloeiend uit deze uitvoeringsagenda. 

BESLISPUNTEN:  

Kiezen tussen harde plannen 

1. Onderschrijven van de noodzaak om regionaal vraag en aanbod bij winkels meer bij elkaar 

te brengen, omdat niet ingrijpen (1) zorgt voor een forse toename van de leegstand, (2) 

veel geld gaat kosten en (3) kwalitatieve verbetering van de winkelstructuur in West-

Brabant in de weg zit (Ladder voor duurzame verstedelijking).  

2. Instemmen met het vertalen van de plannen naar een factsheet waarin de behoefte aan 

het plan, de noodzaak om dit te realiseren in nieuwe winkelmeters en de 

toekomstwaarde van de beoogde locatie voor deze nieuwe meters systematisch in beeld 

worden gebracht. Dit aangevuld met een nadere analyse van financiële en juridische 

aspecten van het plan. 

3. In het RRO van december wordt door alle gemeenten met plannen een (proces)voorstel 

voorgelegd, waarin zij aangeven hoe vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.  

Voorzienbaarheid creëren 

4. Opstellen van een aanvullend keuzedocument bij de detailhandelsvisie, op basis van 

uitkomsten analyse/financial engineering en het RRO van december 2015  

5. Op basis van dit keuzedocument regionaal werken aan voorzienbaarheid. 

6. Verkennende studie uitvoeren naar het instellen van een regionaal 

planschaderisicofonds. 

Regionaal ‘ladder-proof’ afsprakenkader 

7. Fiat geven op de beschreven proceslijn voor de besluitvorming rond nieuwe (zachte) 

winkelplannen in West-Brabant. 

8. Instemmen met de rol van RWB hierin. 

Actieve leegstandsaanpak 

9. Instemmen met het beter in beeld brengen van kwaliteit en leegstand van de bestaande 

winkelvoorraad in West-Brabant. 

10. Onder aanvoering van RWB komend half jaar inventariseren welke gegevens en 

initiatieven op dit vlak al beschikbaar zijn of spelen bij de gemeenten, maar ook bij de 

provincie Brabant. 

11. In het RRO van december een procesvoorstel bespreken voor de verdere aanpak en 

organisatie hiervan, waarbij rekening gehouden wordt met de hiervoor beschreven 

suggesties. RWB bereidt dit voorstel met de gemeenten en provincie voor 
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Borgen vitaliteit kleine kernen 

Via deprogrammeren en kiezen. Door in te stemmen met de hierboven genoemde 

beslispunten, wordt eveneens gewerkt aan behoud van vitaliteit in de kleine kernen 

Tip voor de uitvoering: aansluiting zoeken bij Nationale Retailagenda? 

Deze uitvoeringsagenda omvat vergaande, maar noodzakelijke acties om de detailhandel in West-Brabant 

weer op de rit en toekomstbestendig krijgen. De uitvoering ervan vergt een aanzienlijke hoeveelheid tijd, 

capaciteit en voortvarendheid.  De urgentie is echter groot. De prijs van uitstel of niks doen is groot. In dat 

kader kan het bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om te kijken of een ‘retaildeal’ gesloten kan worden met de 

partijen achter de Nationale Retailagenda voor de uitvoering van specifieke delen van deze 

uitvoeringsagenda.  

 

 




