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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In 2009 is in de regio West-Brabant een breed gedragen visie op de regionale detailhandelsstructuur 
vastgesteld, waarin aangegeven wordt hoe de samenwerkende gemeenten omgaan met de 
detailhandelsontwikkelingen in haar gebied. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een door alle 
partijen ondertekend convenant. Sinds de vaststelling van deze visie zijn de omstandigheden voor de 
detailhandel aanzienlijk gewijzigd, waardoor deze visie niet meer voldoende aansluit bij de huidige 
problematiek en de te verwachten ontwikkelingen op detailhandelsgebied (explosieve toename van 
aankopen via internet, toename van winkelleegstand, bevolkingskrimp, e tc ) . Met het oog op de 
ruimtelijke effecten, wordt ook door de provincie gestuurd op regionale samenwerking/afstemming op dat 
gebied. Verder geeft een breed gedragen, regionaal beleid ook duidelijkheid voor de betrokken 
ondernemers (vastgoedeigenaren, winkeliers, e tc) . 

De regio (RWB) heeft om die reden het bureau BRO gevraagd de visie van 2009 te herzien en te 
actualiseren. Het resultaat hiervan, is ter becommentariëring voorgelegd aan de colleges van B&W van 
alle gemeenten en vertegenwoordigers van "Netwerk MKB West-Brabant". De reacties en de antwoorden 
daarop, zijn verzameld in een zogenaamde "Nota van Commentaar" en daar waar mogelijk, reeds 
verwerkt in de Visie. Een actueel exemplaar van de "Nota van Commentaar" en de Regionale Visie (incl. 
achtergrondinformatie en bijlagenboek) treft u bijgaand aan. Bovendien is een overzicht van de 
"belangrijkste punten en aanbevelingen" bijgevoegd. 

Wij hechten er belang aan om dit document ook aan u ter becommentariëring voor te leggen. 

2. Achtergrond 
Sinds de vaststelling van de Regionale Detailhandelsvisie (RDV) in 2009 hebben negatieve factoren de 
detailhandelsbranche onder druk gezet. De gevolgen in de branche vragen om een actualisering van de 
regionale visie uit 2009. De visie is achterhaald. 
In de afgelopen periode is door bureau BRO, in samenwerking met de contactambtenaren detailhandel, 
de betreffende visie geactualiseerd en is ieder college in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. 
Hierbij worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om op de concept visie te reageren. 

3. Overwegingen 
Gelet op de waarschijnlijk voor iedereen herkenbare (gezamenlijke) problematiek, wordt in de visie met 
name gepleit voor "een meer intensieve regionale samenwerking", waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor de RWB. Hoewel in veel gemeenten het detailhandelsbeleid al hoog op de agenda staat, 
is in regionaal verband een intensivering van de samenwerking door onder andere een betere 
afstemming van de detailhandelsontwikkelingen noodzakelijk, om ook op termijn een duurzame en 
kwalitatief goede detailhandelsstructuur te behouden voor West-Brabant. Een van de belangrijkste 
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afspraken is, dat initiatieven die een bepaalde omvang te boven gaan, ter beoordeling zullen worden 
voorgelegd. Het voorstel is om hiervoor een Regionaal Expert Team Detailhandel voor op te richten. 
Nadrukkelijk wordt hierbij aangeven dat regionale afstemming geenszins bedoeld is om de gemeentelijke 
autonomie aan te tasten, maar puur om in samenspraak excessen te voorkomen. Tegelijkertijd zal RWB 
een gemeente met een goed initiatief ondersteunen. 
Overigens is veel detailhandelsproblematiek lokaal van aard en zal door de betreffende gemeente, in 
samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren, opgepakt moeten worden. RWB zal de 
gemeente daarbij met raad en daad ondersteunen door informatie aan te leveren en kennis/ervaringen te 
delen. 

Verder is het van belang om te onderkennen dat heel veel detailhandelsontwikkelingen, zoals 
schaalvergroting, ruimtelijke concentratie, de verdere groei van e-commerce autonoom zijn. Gemeenten 
kunnen weinig aan de gevolgen daarvan doen en mogen zich bovendien ook niet met 
concurrentieverhoudingen bemoeien. Ook laat de consument zich in zijn of haar koopgedrag heel weinig 
gelegen liggen aan gemeentegrenzen. Dat pleit er extra voor om als gemeenten samen naar de 
ontwikkeling van de gehele detailhandelsstructuur in de hele regio te kijken en samen de vinger aan de 
pols te houden om zo een levensvatbare structuur voor de langere termijn te waarborgen. 
Ook de Provincie heeft te kennen gegeven te hechten aan een regionale afstemming op dat gebied en de 
verwachting uitgesproken dat eind dit jaar (december 2014) een regionale visie met een bijbehorende 
"uitvoeringsagenda" kan worden vastgesteld. In de provinciale Verordening Ruimte is voorgeschreven dat 
de toelichting bij een bestemmingsplan, dat voorziet in een ontwikkeling of een uitbreiding van een 
detailhandelslocatie, een verantwoording bevat over de wijze waarop de afspraken die daarover zijn 
gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO), worden nagekomen. 

Het recente verleden heeft geleerd dat, zonder een instantie die de samenwerking tussen de gemeenten 
actief vorm en inhoud geeft, er heel vaak weinig samenwerking op detailhandelsgebied is. Om die rol in te 
kunnen vullen zal toch een soort organisatie in het leven moeten worden geroepen met uitvoeringstaken: 
het Regionaal Expert Team Detailhandel (RETD). Uitgangspunt daarbij is: a) zo weinig mogelijk 
bureaucratie en b) bij de samenstelling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met vertegenwoordiging 
vanuit het bedrijfsleven. De gemeenten zullen worden betrokken bij de uitwerking van voorstellen voor de 
samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze voor het RETD en zullen onderdeel uitmaken van de 
uitvoeringsagenda. 

Om eind dit jaar tot vaststelling van de visie en uitvoeringsagenda over te kunnen gaan, is inmiddels de 
werkgroep detailhandel, bestaande uit enkele vertegenwoordigers van de contactambtenaren 
detailhandel, gevraagd een begin te maken met die opstelling van de uitvoeringsagenda. 
Die uitvoeringsagenda zal onder meer de volgende onderwerpen bevatten: 
Opstellen (actualiseren) van het convenant en vastleggen toetsingsprocedure. 
Samenstelling, taken, werkwijze en bevoegdheden van het RETD. 
Hoe (gezamenlijk) het hoofd te bieden aan toenemende leegstand met nadrukkelijke aandacht voor de 
leegstandsontwikkeling en behoud van leefbaarheid in de kleine kernen. 
Het rapport is reeds met Retail Platform Steenbergen besproken en positief bevonden. Daarnaast heeft 
de locale detailhandelsproblematiek de aandacht en wordt meegenomen in de herijking van de 
economische visie. Een belangrijk onderdeel hiervan zal het reeds gestarte onderdeel 'Het Nieuwe 
Winkelen' betreffen. 

De nu ter bespreking voorliggende visie met bijlagen, procesbeschrijving en de reeds verwerkte nota van 
commentaar bevat naar ons oordeel een goede analyse van de huidige situatie, en van de ontwikkelingen 
en verwachtingen, op het gebied van de detailhandel in West- Brabant, en doet een aantal herkenbare 
aanbevelingen. Deze aanbevelingen uit de RDV worden u voor reactie aan u voorgelegd en wordt u 
gevraagd op basis van de aanbevelingen uw feedback en/of reactie op de regionale visie te geven. De 
regionale afstemming van nieuwe detailhandelsontwikkelingen van een zekere omvang en nadrukkelijk 
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aandacht voor de leegstand met nadrukkelijke aandacht voor de leegstandsontwikkeling en behoud van 
leefbaarheid in de kleine kernen, zijn daarvan belangrijke. 

4. Middelen 
Er zijn geen kosten gemoeid bij de vaststelling van de Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020. 
Er wordt een andere rol van de regio gevraagd. Er komt een toetsingscommissie waar gemeente 
Steenbergen graag ambtelijk aan deelneemt. Dit zal worden doorgegeven aan de regio. De inzet is 
pasbaar te maken binnen de capaciteit van de beleidsmedewerker Economische Zaken. 

De RWB is bezig met de nieuwe strategische agenda. De RDV is hier onderdeel van. Eventuele 
gewenste middelen voor het uitvoeren van de RDV zal in de uitvoeringsagenda worden opgenomen. De 
gewenste middelen zullen dan worden aangevraagd via het regiofonds ofwel separate aan de RWB 
gemeenten als apart besluit. 

5. Risico's 

1. De nieuw geformuleerde ambities en doelstellingen vragen een grotere of andere inzet van 
gemeenten en regio. 

2. Een visie schept verwachtingen die waar gemaakt moeten worden door goede en vooral tijdige 
(regionale) afstemming. 

3. De toetsingscriteria zijn niet altijd even duidelijk te motiveren. Ervaring zal hierbij meewerken. 
4. De lokale invloed op detailhandelsinitiatieven lijkt door regionale afspraken kleiner. De criteria 

waar regionale afstemming vereist is, zijn echter niet anders dan in de vorige detailhandelsvisie. 
5. Het risico bestaat dat gemeenten hun plannen door ontwikkelen tegen het regionale advies in 

aangezien het advies geen bindende status heeft. 

6. Communicatie/Aanpak 
Regio West-Brabant draagt zorg voor de externe communicatie. De 19 deelnemende gemeenten krijgen 
vooraf de persberichten toegestuurd en zullen deze aan de raad sturen alvorens de berichten in de media 
verschijnen. 

7. Voorstel 
De gemeenteraad voorstellen een reactie op de Regionale Detailhandelsvisie van de Regio West-Brabant 
middels bijgevoegd document 'Belangrijkste punten en aanbevelingen RDV' te geven in een 
oordeelsvormende vergadering en deze mee te nemen in het verdere proces. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secfetaris de burgemeester 


