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Deel 1: Programma Retailagenda 2018-2020

Focus op vijf thema’s:

 Lokale transformatie 
 Regionale afstemming
 Samen Investeren
 Human Capital Agenda
 Kenniscreatie & Innovatie

Plus 3 horizontale thema’s:

 Internationalisering/Europa
 Impact digitalisering
 Duurzaamheid

Kim Ruijs
Retailagenda
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Inzet Regionale afstemming

2 Sporen:

1. Objectieve en uniforme data door:
- Inzicht in planvoorraad en plancapaciteit
- Methodiek voor landsdekkend en 

landsgrensoverschrijdend 
Koopstromenonderzoek

2. Regionale afstemming per provincie in kaart
- Bestuurlijke overleggen -> kansen benoemen
- 12x Bestuurlijke bijeenkomsten
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Deel 2: Winkelleegstand en transformatie: inzichten uit data

Ioulia Ossokina                                             
TU Eindhoven

Dagmenu:

• Data: winkelleegstand NL en buitenland

• Economische blik op leegstand en 
transformatie

• Rol voor de markt en de overheid

• Discussie/stellingen
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Winkelleegstand is een internationaal probleem

Locatus, 20185



Varkenscyclus? Er is waarschijnlijk meer aan de hand 

Statista.com6



Mogelijke oplossingen
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300 winkelgebieden in Nederland
gebaseerd op Ossokina, Svitak en Teulings, RERQ 2017

Winkelgebied: concentratie winkels

• Centraal (binnenstad) and niet-
centraal, wel en niet overdekt

• Grotere (>25 shops), gemengde 
gebieden (>10% mode)

• Niet in de data: bakker op de hoek, 
meubelboulevard, food plaza

8



Nieuw inzicht: winkelgebieden zijn monocentrisch

Geldt voor:
• Huren
• Leegstand
• Dichtheid
• Passanten
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Nieuw inzicht: winkelgebieden zijn monocentrisch
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Vraagdaling maakt sommige locaties onrendabel
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Marktoplossing: transformatie naar andere functie
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Noodzakelijke voorwaarde: sterke grondmarkt



Type winkelgebied Afstandeffect
huren 100m

Gemiddeld

Betaald parkeren, weinig voorz.

- 15%

- 22%

Betaald parkeren, veel voorzien. -16%

Gratis parkeren -6%

Marktoplossing: investeren in voorzieningen
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Overheid: coordineren en faciliteren

1) Transformatie faciliteren, met name aan de rand
• bestemmingsplannen als instrument
• restrictief beleid (hurenregulering) aanpassen

2) Winkelgebieden versterken
• samenwerking binnen winkelgebieden stimuleren
• denk aan: parkeertarieven, openbare ruimte, digitale infrastructuur

3) Waar grondmarkt zwak is, mogelijk winkelgebieden sluiten
• rol voor provincies!
• lastige vraag vanwege de gevolgen voor middelgrote steden

4) Data beschikbaarheid voor analyse faciliteren 
 smart technologie (sensoren, pindata)!
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