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Voor u ligt de Overijsselse Retailaanpak: een instrument waarmee de provincie Overijssel

en Retail Platform Overijssel (RPO) de detailhandel de helpende hand bieden in moeilijke 

tijden. 

De coronacrisis heeft de retail op zijn kop gezet. Consumenten gaan veel minder winkelen; 

ze kopen vooral online. Kleinere stads- en dorpscentra doen het goed, maar de detailhandel 

in	grote	steden	krijgt	flinke	klappen.	En	zolang	corona	voortduurt,	zal	dat	niet	veranderen.

Dat er snel iets moet gebeuren, signaleerde RPO al bij het uitbreken van de coronacrisis. 

‘De binnensteden staan in brand’, schreef het platform aan alle lokale en provinciale 

 bestuurders. Wat de provincie Overijssel betreft, was die noodkreet niet aan dovemansoren 

gericht.

De ‘brand’ in binnensteden laat zich lastig bestrijden, maar Overijssel staat op voorsprong 

 doordat de provincie zich al langer inzet voor de vitaliteit van stadscentra. Binnensteden  

 veranderen van ‘places to buy’ in ‘places to be’. Deze transitie heeft een enorme impact op

onze binnensteden.

Overijssel heeft de strijd voor vitale binnensteden in handen gelegd van de Stads beweging, 

die in de voorbije jaren succesvol samenwerkte met gemeenten, vastgoedeigenaren,  onder-

nemers en kennisinstellingen. Al die partijen zijn immers nodig om binnensteden 

 toekomstbestendig te maken.

Sleutelwoorden in dit proces zijn innovatie, creativiteit, identiteit, samenwerking en het 

lef om keuzes maken. Nu corona alles in een stroomversnelling brengt, komt daar een 

 belangrijk element bij: tempo. In een provincie die bekend staat om haar daadkracht, levert 

dat binnen enkele maanden concreet resultaat op. Dat is de Overijsselse Retailaanpak. 

Een aanpak die zich kenmerkt door een aantal handige tools voor binnenstadondernemers, 

waarmee ze morgen al direct aan de slag kunnen gaan.

Om te komen tot een daadkrachtige aanpak is gesproken met gemeenten en centrum-

organisaties. Op basis van die gesprekken schreven experts van de provincie Overijssel en 

RPO een voorlopige aanpak, die is getoetst tijdens drie regionale retailcafés. Op deze  manier 

hebben alle belangrijke geledingen bijgedragen aan de Overijsselse Retailaanpak – dank 

 daarvoor! En passant is een heldere basis gelegd voor actualisatie van het huidige Overijsselse 

Retailbeleid .

Voorwoord

https://www.stadsbeweging.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6vqd0mWF5LY&feature=youtu.be
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Het sterkste punt van de Overijsselse Retailaanpak is niet alleen de daadkracht waarmee 

deze tot stand is gekomen, maar ook de daadkracht die de ‘gouden driehoek’ – overheden, 

vastgoedeigenaren en ondernemers – en kennisinstellingen kan helpen. We hebben immers 

geen tijd te verliezen. We zijn nu in staat om samen onze binnensteden en dorps kernen 

 crisisbestendig te maken – en daarmee toekomstbestendig. Daarom: aan de slag! Kijk voor 

de meest actuele informatie op www.stadsbeweging.nl/retail.

Monique van Haaf, Hans Bakker, 

gedeputeerde provincie Overijssel  voorzitter Retail Platform Overijssel

http://www.stadsbeweging.nl/retail
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Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Uiteraard staat ieders 

 gezondheid voorop. Maar we moeten niet de ogen sluiten voor de ingrijpende gevolgen

voor de retailsector in onze provincie. De binnensteden waren al aan verandering onder-

hevig door meer online shoppen via (inter)nationale platforms, bedrijfsbeëindiging en 

in sommige regio’s bevolkingskrimp. De coronacrisis brengt deze ontwikkelingen in een 

 stroom versnelling: centrum gebieden zijn leeg, retailers en horecaondernemers gaan failliet 

en	door	de		1,5-metersamenleving	mag	het	in	binnensteden	niet	meer	zo	druk	worden.	

De Retail Postcorona Impactanalyse (juli 2020)1 geeft aan dat de online omzet in de eerste 

periode van de coronacrisis steeg van 30 procent bij retailers die al een hoog online markt-

aandeel	hadden	tot	wel	500	procent	bij	retailers	met	een	klein	aandeel.	Sommige	retailers	

hebben al in mei de online doelstelling voor 2020 of zelfs 2021 behaald. Naar verwachting 

is de helft van de online omzetgroei blijvend. Daar komt bij dat consumenten 30 procent 

 minder shoptrips ondernemen. En zolang er geen vaccin of medicijn tegen corona is, blijft 

fysiek  winkelbezoek op een lager pitje staan. Vooral mode- en schoenenwinkels worden 

hard geraakt. 

Bovendien zeggen ook ondernemers buiten de retailsector de huur op van panden in de 

 binnenstad; zo verdwijnen werkplekken. De koopkracht daalt bij alle bevolkingsgroepen;

dit	heeft	effect	op	het	uitgavenpatroon	in	centrumgebieden.	

Dit alles heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van steden en dorpen.

Als we niets doen, verpauperen straten en resteert een onaantrekkelijk winkelgebied.

Lege panden, en daarmee lege winkelstraten en disfunctionerende binnensteden, leiden

tot afname van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Dit is nadelig voor de inwoners 

van Overijssel.

Uit onderzoek van Stec2 blijkt dat de coronacrisis de komende vijf jaar een krimp van 

 centrumvoorzieningen van 10 tot 40 procent kan veroorzaken. Centra met een relatief groot 

aanbod aan modezaken worden het hardst geraakt. De onderzoekers stellen dat driekwart 

van de winkelcentra compacter moet worden.

1.  Urgentie aanpak van retail in 
Overijssel

1  Haar, F. ter., Quix, F. (2020). Retail Postcorona Impactanalyse. Q&A Consultancy.
2  Exterkate, M., Ploem, H., Geuting, E. (2020). Naar vitale (winkel)centra: toekomstperspectief in crisistijd. Stec Groep.

https://retailland.nl/app/uploads/2020/07/Retailagenda_Retail-postcorona-impactanalyse_juli2020_DEF.pdf
https://nrw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Stec-Groep-Naar-vitale-winkelcentra-toekomstperspectief-in-crisistijd-Mei-2020.pdf
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3   Lenderink, T., Nijenhuis, H., Nordeman, R., Smeltink-Mensen, A. (2020) Koopstromen Oost-Nederland 2019; 

  Naar een nieuwe realiteit. Enschede: I&O Researchw
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Figuur 1: Oorzaken en gevolgen van minder bezoekers

Blik vooruit
Voor de coronacrisis was al een aantal trends zichtbaar. Zo liet het Koopstroomonderzoek 

Oost-Nederland 2019 (KSO 2019)3	zien	dat	sinds	2015	de	koopkrachtbinding	verder	is	

 afgenomen in de niet-dagelijkse sector. Ook wordt geconstateerd dat Oost-Nederland nog een 

grote opgave heeft in het compacter maken van kernwinkelgebieden. Met de verdere toename 

van de  internetbestedingen en een minimale bevolkingsgroei (in de helft van de gemeenten 

zelfs krimp) blijven bestedingen bij de gevestigde detailhandel onder druk staan. Volgens het 

KSO 2019 is het belangrijk dat winkelgebieden positie kiezen op basis van hun eigen karakter 

en doelgroep. De toekomstbestendigheid van winkelgebieden heeft alles te maken met de 

mate waarin het hen lukt om zich aan te passen aan veranderend consumentengedrag. 

https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/HOOFDRAPPORT%20KSO2019.pdf
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4  https://www.rmc.nl/welke-gevolgen-heeft-de-coronacrisis-voor-de-binnenstad
5   IJdens-Talens, I., Gerritse, B., Baarle, A. van (2020). Lokale transformatie in beeld; Wat werkt wel en wat werkt niet? 

Retailagenda en DNWS
6  https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/detail-en-groothandel/kwartaalupdate-april-2020

Bureau RMC4 noemt de impact van de coronacrisis groot en voorspelt een verschuiving in het 

retaillandschap. Het verwacht dat een aantal belangrijke trends versneld zichtbaar wordt:

1. Er komen minder winkels

2.  De winkelstraat wordt een ontmoetingsplek

3. Lokaal kopen wordt populairder

4.  We raken meer gewend aan online shoppen

Cees-Jan Pen schetst drie aandachtspunten in Lokale Transformatie in beeld; Wat werkt wel en 

wat werkt niet?5 

1.  Het is belangrijk om niet alleen in retailoplossingen te denken, want winkelgebieden 

krijgen steeds meer andere functies.

2.  Regionale afstemming is belangrijk om overcapaciteit in bestemmingsplannen en over-

aanbod van winkelruimte te voorkomen.

3.  Het aantal winkel-vierkante-meters moet omlaag door de ruimte die bestemmings-

plannen bieden voor uitbreiding aan te pakken.

In zijn kwartaalupdate van april 20206 ziet de Rabobank diverse kansen voor winkelgebieden:

1. Zorg voor centrale regie via strategisch centrummanagement met meer bevoegdheden.

2.	 	Maak	vanuit	een	duidelijk	profiel	en	een	onderscheidend	‘verhaal’	duidelijk	waarom	de	

klant juist in dit centrumgebied moet komen.

3.  Breid de samenwerking tussen retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten uit met andere 

partners (onderwijs, cultuur, media) opdat meer mensen worden verleid tot een bezoek en 

beloon	de	samenwerking	via	financiële	prikkels.

https://www.rmc.nl/welke-gevolgen-heeft-de-coronacrisis-voor-de-binnenstad
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/detail-en-groothandel/kwartaalupdate-april-2020
https://www.rmc.nl/welke-gevolgen-heeft-de-coronacrisis-voor-de-binnenstad/
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/lokale-transformatie.-wat-werkt-wel-wat-werkt-niet-def-lr-links.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/lokale-transformatie.-wat-werkt-wel-wat-werkt-niet-def-lr-links.pdf
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Samenwerking RPO en provincie Overijssel
Bovenstaande trends en aandachtspunten laten zien dat samenwerking noodzakelijk is.

In Overijssel hebben RPO en provincie Overijssel de handen ineengeslagen. 

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel werkt sinds 2016 via de Stadsbeweging aan de vitaliteit van Overijsselse 

binnensteden. Samen met inwoners, ondernemers, centrummanagers en andere partners 

is een mix van activiteiten en instrumenten ontwikkeld. In veel steden is de samenwerking 

verbeterd, zijn visie en DNA bepaald en hebben we samen de schouders onder transformatie-

projecten gezet.

Met het huidige investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail benadrukken 

we nog meer het feit dat retail een belangrijke functie vervult voor een vitale stad.

Met de Overijsselse Retailaanpak zetten we ons actief in voor vitale centrumgebieden.

Retail Platform Overijssel

In Overijssel hebben verscheidene organisaties die met retail en centrumgebieden 

 verbonden zijn de handen ineengeslagen. RPO is gestart in 2017 en stelt zich ten doel:

• inbreng en betrokkenheid van ondernemers een impuls te geven om de vitaliteit van 

steden en dorpen te vergroten; 

• samenwerking tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en overheid te 

 bevorderen;

• organiserend vermogen op lokaal niveau te versterken om daarmee bij ondernemers, 

vastgoedeigenaren en overheid betrokkenheid bij en draagvlak voor de uitvoering van 

projecten te bevorderen. 

 

Retail Platform Overijssel bestaat uit MKB-Nederland Midden, MKB-Nederland Regio Zwolle 

(vastgoed), Koninklijke INretail, Retailagenda, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW  Midden, 

hogeschool Saxion, hogeschool Windesheim, het netwerk van Overijsselse centrummanagers 

en MarketingOost.

Retailaanpak staat niet op zichzelf
De retailaanpak staat niet op zichzelf. Een deel van de retail zal uit centrumgebieden 

 verdwijnen; er komen andere functies voor in de plaats. Het gaat daarom ook over gebieds-

ontwikkeling en de transformatie van winkels naar - onder andere - woningen. De retail-

aanpak is dus nauw verbonden met andere provinciale programma’s, zoals Binnensteden 

(Stadsbeweging), Wonen (Woonkeuken) en gebiedsontwikkeling.
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Focus en status Overijsselse Retailaanpak
De Overijsselse Retailaanpak richt zich voornamelijk op de centrumgebieden in Overijssel.

De focus ligt niet op buurt- en wijkwinkelcentra of perifere locaties voor gerichte aankopen. 

De aanpak betreft centra die zich richten op een ‘totaalbeleving’ (meer dan alleen bood-

schappen doen) en attractief zijn voor langer verblijf. 

Voor kracht en vitaliteit moet de functie van centrumgebieden worden bezien in perspectief 

van de plaatselijke (of regionale) winkelstructuur. Buurt- en wijkwinkelcentra en perifere 

grootschalige retaillocaties zijn complementair aan centrumgebieden. Regionale afstemming 

tussen	centrumgebieden	is	belangrijk,	zeker	als	het	gaat	om	positionering	en	profilering	van	

centrumgebieden ten opzichte van elkaar.

Dit document geeft visie, koers en richting voor de retailaanpak in Overijssel. Een aantal 

maatregelen wordt in de toekomst verankerd in beleid, zoals omgevings- en centrumvisies. 

Met andere maatregelen kunnen we nu al aan de slag. 

Centrum-
gebied

Regionaal

Andere
centrum-
gebieden

Lokaal/regionaal

Perifere
grootschalige
detailhandel

Lokaal

Wijkwinkel-
centra

Lokaal

Buurtwinkel-
centra

Lokaal

Losse
winkels

Figuur 2: Centrumgebied in relatie tot andere winkelcentra
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Leeswijzer
De Overijsselse Retailaanpak komt voort uit een manier van werken die bij Overijssel past. 

In het volgende hoofdstuk beschrijven we vijf uitgangspunten van deze manier van werken 

en vijf inhoudelijke pijlers onder de Overijsselse Retailaanpak. Deze pijlers worden in hoofd-

stuk 3 vertaald naar zes doelen. Hoofdstuk 4 gaat over de maatregelen die de kern van 

de	Overijsselse	Retailaanpak	vormen.	Hoofdstuk	5	gaat	over	de	organisatie,	ofwel:	waar	is	

 informatie te vinden en wie kun je benaderen?
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De Overijsselse Retailaanpak vraagt betrokkenheid van iedereen. Er komen moeilijke tijden 

aan	en	verscheidene	partijen	zullen	financieel	pijn	lijden.	Om	toch	te	kunnen	doorzetten	is	

het belangrijk dat elke partij verantwoordelijkheid neemt, elk vanuit zijn eigen rol. Niets doen 

is geen optie en maakt de problemen op de lange termijn alleen maar erger. We hebben 

daarom geen tijd te verliezen. We moeten aan de slag!

2. De Overijsselse Retailaanpak

Hieronder staat de kern van de Overijsselse Retailaanpak. Eerst worden vijf uitgangspunten 

voor de manier van werken beschreven, daarna vijf inhoudelijke pijlers. 

Vijf uitgangspunten voor manier van werken
1. Samenwerken is essentieel

  Retail staat niet op zichzelf. Alleen samen kunnen we zorgen voor toekomstbestendige 

centrumgebieden. Samenwerking in de ‘gouden driehoek’ (overheid, ondernemers, 

vastgoed) is belangrijk voor de juiste placering van winkels en de vaststelling van ‘gezonde’ 

huurprijzen. Het aantal winkel-vierkante-meters neemt af. Daarom moeten we centrum-

gebieden integraal bekijken en is een koppeling met andere functies en partijen evident. 

Versterking met onder andere wonen, cultuur, toerisme en onderwijs biedt kansen voor 

attractieve centrumgebieden. Samenwerking vindt plaats op verschillende schaalniveaus: 

provinciaal, regionaal en lokaal. Om slagkracht, daadkracht, draagvlak en lerend ver-

mogen te vergroten, is het belangrijk om netwerken uit te breiden.

Mariska startte in coronatijd haar bedrijf  Decomagazijn in Zwolle. Haar 

 succesverhaal? Juist in deze tijd willen mensen hun huis gezellig maken en 

komen mensen graag bij haar winkelen. Bekijk video

Wilmar is samen met Rogier eigenaar van Park café Mees in Deventer.

Hij vertelt hij hoe hij zijn bedrijf in deze  moeilijke tijden vitaal houdt door te 

 blijven vernieuwen. Bekijk video

Eigenaar Maarten van modezaak Guts & Gusto in Enschede vertelt hoe hij samen 

met zijn zus een succesvolle kledingzaak heeft opgezet. Zijn geheim? Ze doen alles 

‘in huis’. Zo hebben ze een eigen platform opgezet waarop alles draait zoals kassa’s, 

retouren,  voorraadbeheer. Daarnaast heeft hij een sterke combinatie gemaakt van 

offline en online verkoop. Bekijk video

https://www.youtube.com/watch?v=JFRl-IgdZDw
https://www.youtube.com/watch?v=qZgmo3ANnVk
https://www.youtube.com/watch?v=GHn873cLtVI
https://www.youtube.com/watch?v=JFRl-IgdZDw
https://www.youtube.com/watch?v=qZgmo3ANnVk
https://www.youtube.com/watch?v=GHn873cLtVI
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7  https://www.stadsbeweging.nl/wat-is-de-stadsbeweging/#main-content 

2. We gaan uit van maatwerk

  Elk centrumgebied is uniek. Dit unieke karakter moet worden uitvergroot, onder-

scheidend vermogen gestimuleerd. Met maatwerk stimuleren we ondernemerschap.  

Elk centrumgebied heeft een ander pakket maatregelen nodig. 

3. We geven ruimte voor experiment

  Transitie betekent onzekerheid. Onzekerheid accepteren vraagt om lef, daadkracht 

en (politieke) ruimte. Centrumgebieden en retaillandschap worden deels opnieuw 

uit gevonden. Dat is zoeken naar nieuw evenwicht en betekent dat we soms moeten 

 experimenteren. Sommige experimenten mislukken (dat hoort erbij), andere brengen  

de noodzakelijke vernieuwing. 

4. Er zijn verschillende snelheden

  De crisis noodzaakt om snel te handelen. We kunnen ons niet veroorloven om lang  

te wachten. Sommige zaken kosten meer tijd dan andere. Retailbeleid juridisch/ 

planologisch vaststellen duurt bijvoorbeeld langer dan gerichte steun aan een lokale 

actie van ondernemers. 

5. We beginnen niet bij nul

  In Overijssel zijn allerlei netwerken actief. Er is veel ervaring opgedaan met onder  andere 

de Stadsbeweging en haar stadsarrangementen7. Vanuit RPO is recent het project 

 ‘Stimulering Ondernemerschap in de Retail’ aangejaagd, een goede steun voor retailers 

en centrumgebieden. Daarnaast weten we landelijke partners steeds beter te vinden. 

Denk hierbij aan Platform De Nieuwe Winkelstraat, Retail Insiders en Retail Innovation 

Platform (onderwijs & onderzoek). 

Vijf inhoudelijke pijlers
De Overijsselse Retailaanpak kent vijf pijlers. Ze zijn gebaseerd op de vijf hoofdpunten van 

een brandbrief die RPO op 6 mei 2020 aan alle lokale en provinciale bestuurders stuurde. 

Dankzij de pijlers kunnen centrumgebieden op verschillende fronten worden aangepakt.

• Pijler 1: Stringenter retailbeleid 

Stringenter retailbeleid moet leiden tot compacte winkelgebieden en lokale transfor-

matie van gebieden. Dit vraagt om duidelijke keuzes, regionale afstemming en juridische 

verankering.

https://www.stadsbeweging.nl/wat-is-de-stadsbeweging/#main-content
https://www.stadsbeweging.nl/wat-is-de-stadsbeweging/#main-content
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•  Pijler 2: Centrumgebieden transformeren  

Winkelgebieden veranderen versneld in verblijfsgebied en winkel-vierkante-meters 

 moeten plaatsmaken voor andere functies. Horeca, dienstverlening, leisure, cultuur, 

wonen, werken, evenementen, markten, ambachten, groenvoorzieningen: ze horen 

 allemaal thuis in de binnenstad van de toekomst.

•  Pijler 3: Toekomstgericht ondernemerschap  

Sterk ondernemerschap van met name zelfstandig ondernemers is een belangrijke 

pijler onder een vitaal centrum. Het traditionele bedrijfsmodel moet versneld mee-

veranderen om nog vitaal te zijn. De coronacrisis versnelt de digitalisering van de retail 

en vraagt een snel ‘antwoord’ van ondernemers. Dit vraagt innovatiekracht. Daarom 

stimuleren we nieuwe vormen van ondernemerschap. Daarbij gaan we zoveel mogelijk 

vraaggericht te werk.

•  Pijler 4: Toepassen van kennis en data 

De basis van beleid ligt in kennis en data. Met andere woorden: monitoring van 

 bezoekersstromen in binnensteden en onderzoek naar de prestaties van winkel gebieden 

vragen een professionele aanpak. Met de juiste kennis en data zijn keuzes beter te 

 onderbouwen.

• Pijler 5: Profilering en onderscheidend vermogen  

Om echt van betekenis te zijn, wordt het eigen karakter van binnensteden nog 

	essentiëler.	Dit	vraagt	om	keuzes.	Het	juiste	profiel	stimuleert	de	juiste	consumenten	 

om centrumgebieden te bezoeken. Het gaat niet meer alleen om de goede retailmix, 

maar om een uitgekiende centrummix. 

Kernboodschap Overijsselse Retailaanpak
De pijlers zijn vertaald in de volgende kernboodschap:

  Een daadkrachtige aanpak die vanuit samenwerking bijdraagt aan versterking van 

onder scheidende, compacte, attractieve centrumgebieden met ruimte voor experiment, 

 innovatie en transformatie, waar bezoekers graag vertoeven en ondernemers kunnen 

floreren.
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Om de Overijsselse Retailaanpak te laten slagen is het belangrijk dat elke partij verantwoorde-

lijkheid neemt, ieder vanuit zijn eigen rol. Door de uitgangspunten voor de manier van werken 

en	de	inhoudelijke	pijlers	te	combineren,	zijn	zes	doelen	gedefinieerd	waarmee	we	aan	de	

slag gaan.

A. Stimulering van samenwerking

B. Verankering van keuzes in beleid

C. Ondersteuning van transformatievraagstukken

D.	 Profilering	en	positionering	van	centrumgebieden

E. Stimulering van innovatie en ondernemerschap

F. Kennisontwikkeling en organisatie van data

A. Stimulering van samenwerking
Duidelijk is dat diverse partijen moeten samenwerken om een centrumgebied goed te 

laten functioneren. Samenwerking speelt zich af op verschillende schaalniveaus. RPO en de 

 provincie Overijssel willen een bijdrage leveren aan versteviging van de samenwerking op 

zowel regionaal als lokaal niveau. Goed functionerende centrumorganisaties en een overleg-

structuur op regionaal niveau zijn essentieel.

B. Verankering van keuzes in beleid 
Als we niets doen, loopt de leegstand in centrumgebieden de komende jaren naar verwach-

ting op. Schattingen lopen uiteen van 10 tot zelfs 40 procent. Volgens onderzoek van Stec8 

vraagt de markt op korte en lange termijn naar woningen in zowel kleine, middelgrote als 

grote centra. We willen aantrekkelijke centrumgebieden creëren door een goede balans van 

functies. Om overaanbod van winkelruimte en overcapaciteit in bestemmingsplannen aan te 

pakken is regionale afstemming van de plancapaciteit nodig. Voor goede beleidskeuzes is het 

bovendien belangrijk om data op orde te hebben (zie F).

C. Ondersteuning van transformatievraagstukken
Transformatie	van	gebieden	is	een	ingewikkeld	en	tijdrovend	proces	met	hoge	financiële	

risico’s. Er zijn veel partijen betrokken, met verschillende belangen. Soms zit regelgeving in 

de weg, of lijkt dat zo te zijn. Maar vaak is meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. Succes-

volle	transformatie	vraagt	om	specialistische	expertise,	financiële	middelen	en	bestuurlijke	

daadkracht.

3.  Doelen Overijsselse Retailaanpak 

8  Exterkate, M., Ploem, H., Geuting, E. (2020). Naar vitale (winkel)centra: toekomstperspectief in crisistijd. Stec Groep.

https://www.retailinsiders.nl/docs/dba3d2d4-50fa-42e2-95f9-4bf50c27dae1.pdf
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D. Profilering en positionering van centrumgebieden
Centrumgebieden moeten weten waar hun kracht ligt en waarin ze zich onderscheiden 

van	andere	centrumgebieden.	Een	sterk	profiel	stuurt	keuzes	en	dat	zorgt	weer	voor	sterke	

centrumgebieden. 

E. Stimulering van innovatie en ondernemerschap
Vitale ondernemers zijn cruciaal voor een vitaal centrumgebied. Nieuwe retail- of belevings-

concepten kunnen centrumgebieden een nieuwe impuls geven. Daarom stimuleren we 

innovatie en ondersteunen we toekomstgericht ondernemerschap. 

F. Kennisontwikkeling en organisatie van data
Data en digitalisering zijn volop in ontwikkeling. Informatie en digitale technieken zorgen 

voor beter functionerende centrumgebieden en ondernemingen. Daarom gaan we meer 

onderzoek doen en data gebruiken.

Retailcafé regio Deventer, 24 september 2020



16

RPO en de provincie Overijssel hebben de doelen A tot en met F uit hoofdstuk 3 omgezet naar 

een concreet uitvoeringsprogramma. Daarin zijn maatregelen uitgewerkt waarmee we nu aan 

de slag kunnen. Ze zijn nadrukkelijk vraaggericht en dynamisch. Wanneer van een maat regel 

minder gebruik wordt gemaakt, verdwijnt deze dus naar de achtergrond. Ontbreekt er iets,

dan ontstaat iets nieuws.

Het initiatief voor maatregelen, die vooral zijn gericht op gemeenten en centrumorganisaties, 

ligt bij de provincie Overijssel. RPO gaat aan de slag met maatregelen die vooral zijn bedoeld 

voor ondernemers en ondernemerscollectieven. Dit wordt achter de schermen geregeld. We 

hebben geen tijd te verliezen. We gaan samen aan de slag!

Hieronder wordt per maatregel aangegeven hoe deze bijdraagt aan de doelen uit hoofdstuk 3.

1. Retailaccent in elk stadsarrangement

4. Aan de slag!

Samen maken we de stad

Een voorbeeld van een stadsarrangement dat 

is  afgesloten tussen de provincie Overijssel, de 

gemeente Deventer en de Stichting Deventer 

 Binnenstadsmanagement. Bekijk video

Via de Stadsbeweging kan elk centrumgebied een stadsarrangement afsluiten. Dit omvat 

 activiteiten die bijdragen aan toekomstbestendige centrumgebieden. De samenwerkings-

partners steunen het stadsarrangement en investeren in een vitaal centrumgebied. 

Alle gebiedsgerichte instrumenten in de Overijsselse Retailaanpak worden ondergebracht 

in afspraken met gemeenten, centrumorganisaties en ondernemerscollectieven. Het onder-

werp ‘retail’ is daarmee een verplicht onderdeel van elk stadsarrangement. 

Via arrangementen kunnen we bijvoorbeeld de samenwerking in centra stimuleren, entrees 

van steden transformeren, online platforms activeren en het DNA van binnensteden nader 

uitwerken. 

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

https://www.youtube.com/watch?v=9PBFAyGIYAk
https://www.youtube.com/watch?v=9PBFAyGIYAk
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2. Aan-de-slag-traject 

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

De sleutel tot succes van een winkelgebied ligt bij de ‘gouden driehoek’: gemeente, onder-

nemers en vastgoedeigenaren. Een toekomstbestendig centrum ontwikkelen kan alleen door 

samen een actieplan te maken. Daarin is geformuleerd wie wat doet en met welke middelen.

Dit instrument is gericht op het maken van een actieplan en de keuze van uitvoerende 

 partijen. Essentiële onderdelen zijn: het op orde brengen van de basis (samenwerking,  beleid, 

	financiering),	positionering	vanuit	identiteit,	DNA	en	onderscheidend	vermogen	van	het	

 centrumgebied, en draagvlak voor het samen - online - ontzorgen van de consument.

Voor iedereen die bij het centrum is betrokken, wordt binnen enkele weken duidelijk hoe

het er voor staat, wat er moet gebeuren, en door wie. Naast een gedeeld gevoel van urgentie 

ontstaat handelingsperspectief. Naar behoefte is steun van de Overijsselse Retailaanpak in 

te roepen. Deze kan worden opgenomen in een stadsarrangement.

3. Experts voor vraagstukken rond retailaanpak

Werken aan een binnenstad is complex en houdt nooit op. De binnenstad is van iedereen

en kent een mix aan functies en belangen. 

Om te helpen bij complexe vraagstukken stelt de provincie Overijssel een pool van experts 

uit allerlei disciplines ter beschikking. De expertise betreft onder meer binnensteden, wonen, 

transformatie en gebiedsontwikkeling. Door te werken in een pool, worden vraagstukken 

integraal benaderd.
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Specifieke retailvraagstukken:

• 	Hoe	organiseer	je	gezamenlijke	financiering,	zoals	een	ondernemersfonds?	 

Hoe  continueer je een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

• Hoe zet je een centrumorganisatie op? Hoe professionaliseer je ondernemers-

samenwerking? Van activatie van ondernemers tot bestuurlijke samenwerking  

met een gemeente.

• Hoe krijg je greep op bezoekersgroepen (onder andere Duitse gasten)? Hoe positioneer 

je een centrumgebied op basis van het DNA, het onderscheidend vermogen? 

• Hoe	werk	je	een	profiel	uit	voor	je	centrum?	Hoe	ga	je	om	met	winkelaanbod,	met	

 leegstand en met andere functies, zoals werken en wonen?

•  Hoe verplaats je ondernemers richting een compleet en compact centrum? 

•  Hoe ga je om met bedrijfsbeëindiging, leegstand van winkels en nieuwe toekomst-

perspectieven voor vastgoed?

4. Saneren plancapaciteit

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

Reductie van het aantal winkel-vierkante-meters is onvermijdelijk. In veel bestemmings-

plannen zit ‘verborgen’ retail. Dit zijn panden die óók de bestemming detailhandel hebben 

en waarin momenteel een andere functie zit. Om te voorkomen dat zich hier in de toekomst 

retail vestigt, is sanering van deze plancapaciteit noodzakelijk. 

Plancapaciteit voor detailhandel in kaart brengen kan gemeenten en provincie helpen kiezen 

bij de reductie van het winkelareaal. Voor een vitaal centrum moeten retailbestemmingen

buiten de gewenste winkelstructuur worden beperkt en gesaneerd. De provincie stelt 

	gemeenten	cofinanciering	beschikbaar	om	verborgen	plancapaciteit	inzichtelijk	te	maken

via bijvoorbeeld een deskundig adviesbureau. Daarna kunnen gemeenten gaan saneren. 
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5.  Data op orde

9   Uffelen,	T.,	van,	Regt,	K.,	de,	Scheerder,	G.,	Bleijenberg,	S.	(2020)	Vitaliteitsbenchmark	centrumgebieden	Overijssel,			

Goudappel	Coffeng,	Stadsbeweging,	Provincie	Overijssel

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

A. Samenwerking stimuleren

B. Keuzes in beleid verankeren

C. Transformatievraagstukken ondersteunen

D. Centrumgebieden profileren en positioneren

E. Innovatie en ondernemerschap stimuleren

F. Kennis ontwikkelen en data organiseren

Op dit moment gaan de ontwikkelingen rond ‘big data’ en sensoring enorm hard. Dit levert 

een schat aan informatie op. Hiermee kan kennis worden vergaard over het functioneren van 

winkelcentra en over de beste manier van verbetering.

In dit instrument borduren we voort op de Vitaliteitsbenchmark9 en het KSO 2019. Die lieten 

zien dat data en onderzoek veel informatie en inzichten opleveren om centra verder te helpen. 

De provincie, RPO en kennisinstellingen gaan ervoor zorgen dat meer en betere data beschik-

baar komen die ondernemers, centrumorganisaties en gemeenten helpen om keuzes te 

maken. 

6. Retail Practicum 

De provincie Overijssel, RPO en de kennisinstellingen pakken praktijkvraagstukken van on-

dernemers bij de kop. We inventariseren waar ondernemers tegenaan lopen, welke vragen er 

bij hen leven, welke hulp ze nodig hebben en welk experiment kan worden ondersteund. Het 

gaat bij het Retail Practicum om vraagstukken waar meer ondernemers of partijen tegenaan 

lopen en waarvan we willen leren. Met elk een eigen thema doorlopen deelnemers samen een 

practicum; de bevindingen zijn later beschikbaar voor geïnteresseerde centrumgebieden in 

Overijssel. De vragen kunnen betrekking hebben op de doelen A tot en met E; van sanering van 

winkelcapaciteit tot stimulering van innovatie en ondernemerschap. 

Een mooi voorbeeld van een retailpracticum is ‘Collectief online’. Hierin zetten  winkel -

gebieden de juiste stappen naar collectieve, duurzame digitalisering.

https://www.stadsbeweging.nl/wp-content/uploads/2020/11/vitale-centrumgebieden-overijssel-rapportage-februari-2020-2.pdf


20

7. Individuele ondernemers aan de slag
RPO heeft in 2018-2019 het project ‘Stimulering Ondernemerschap in de Retail’ aangejaagd. 

Het resultaat is een scala aan ‘menukaarten’. Die vormen een goede basis om ondernemers 

te helpen met hun bedrijfsvoering, hun creativiteit te bevorderen en hen te leren inspelen op 

klantgedrag. 

De	menukaarten	zijn	zeer	divers.	Het	gaat	bijvoorbeeld	om	het	maken	van	een	profilerings-

scan, om een training of om hulp aan ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 

 Vanwege de vraaggerichte benadering kunnen er in de toekomst nieuwe menukaarten bij 

komen en kunnen ongebruikte menukaarten vervallen. 

Ondernemers die een menukaart willen gebruiken, krijgen onder voorwaarden een bijdrage 

in de kosten via een voucher-regeling van de provincie Overijssel.

8. Ondernemerscollectieven aan de slag
Naast ‘menukaarten’ voor individuele ondernemers zijn er menukaarten voor ondernemers-

collectieven. Doel is kennisuitwisseling en samenwerken. 

Ondernemers die een menukaart willen gebruiken, krijgen onder voorwaarden een bijdrage 

in de kosten via een voucher-regeling van de provincie Overijssel. Op die manier kunnen ze 

snel aan de slag.

Voorbeeld: Leergang toekomstgericht retailmanagement en leiderschap 

Centrumgebieden kunnen een leergang toekomstgericht retailmanagement en leiderschap 

volgen. Daaraan kunnen vijftien ondernemers meedoen. De cursus bestaat uit vijftien dag-

delen. Er is aandacht voor het centrumgebied als collectief en voor vragen van individuele 

ondernemers. Thema’s als samenwerking, positionering, innovatie en gebruik van data- 

analyse komen aan bod. 

Ondernemers	kunnen	specifieke	casussen	inbrengen	om	antwoord	te	krijgen	op	individuele	

vragen. Ze worden via intervisie verder geholpen. De vraagstukken kunnen zeer uiteenlopend 

zijn. Het kan gaan over de inzet van sociale media tot advies over de uitstraling van de winkel in 

relatie tot de gekozen doelgroep.
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Rol Provincie en RPO
De Overijsselse Retailaanpak is een samenwerking tussen de provincie Overijssel en Retail 

Platform Overijssel, RPO. Deze twee organisaties versterken elkaar en bedienen, met een totaal-

pakket, zowel de beleidskant als de uitvoeringskant van de retailaanpak. De provincie Overijssel 

richt zich in het algemeen meer op de gemeenten en centrumorganisaties en RPO meer op de 

ondernemers en ondernemerscollectieven. 

Kernteam provincie en RPO
Voor de aansturing, uitvoering, evaluatie en bijstelling van de Overijsselse Retailaanpak is een 

kernteam samengesteld. Dat bestaat uit afgevaardigden van RPO en de provincie Overijssel.

Het kernteam is bedoeld om adequaat te kunnen reageren op actuele zaken en om binnen 

de Overijsselse Retailaanpak besluiten te nemen. Het stemt zijn beslissingen af met RPO en 

 provincie Overijssel.

Coördinatie Overijsselse Retailaanpak
Gemeenten, centrumorganisaties en ondernemers krijgen een duidelijk aanspreekpunt voor

alle maatregelen: Coördinatie Overijsselse Retailaanpak. Gemeenten, centrumorganisaties

en ondernemers kunnen er terecht met vragen of als ze met één van de maatregelen aan de

slag willen. 

5. Organisatie
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Lokale Centrumorganisatie
De Overijsselse Retailaanpak wordt uitgezet door het centrummanagementoverleg en

het provinciale overleg van gemeenteambtenaren ‘retail’. Centrummanagers en gemeente-

ambtenaren ‘retail’ hebben immers direct contact met lokale ondernemers, vastgoed-

eigenaren en de gemeentelijke organisatie. 

Lokale centrumorganisaties kunnen een plan van aanpak indienen waarin ze aangeven

op welke manier ze met instrumenten uit de Overijsselse Retailaanpak aan de slag willen.

Dit is de basis voor afspraken over de inzet van instrumenten en middelen.
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Instrumenten
Overijsselse retailaanpak Plan van aanpak

Lokale centrumorganisatie
(Centrummanager en gemeenteambtenaar Retail)

VastgoedpartijenGemeente Ondernemers

Retail Platform OverijsselProvincie Overijssel

Coördinatie Overijsselse retailaanpak
(1 persoon RPO en 1 persoon provincie)

Kernteam Overijsselse Retailaanpak

Figuur 4: Schematische weergave organisatie Overijsselse Retailaanpak
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Colofon
November 2020

De Overijsselse Retailaanpak is een initiatief van Retail Platform Overijssel en de
Provincie Overijssel

De Overijsselse Retailaanpak is samengevat in een infographic. Het voorliggende document 
biedt achtergrondinformatie bij de infographic. 

De Overijsselse Retailaanpak heeft een eigen webpagina (www.stadsbeweging.nl/retail)
met informatie over de bijbehorende instrumenten en aankondigingen van bijeenkomsten 
en  evenementen. Periodiek wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd. 

Retail Platform Overijssel
• Hans Bakker (voorzitter), MKB-Midden Nederland
•  Peter Brouwer, netwerk centrummanagers
•  David Lansen, Koninklijke INretail
•  Irma Talens, Lokaal Retailbelang
•  Michiel Flooren, hogeschool Saxion
•  Martijn Müller, MKB Vastgoed
• 	Auke	Oosterhoff,	VNO-NCW	Midden
•  Wouter Pol, hogeschool Windesheim
•  Joëlle Roesink, Koninklijke Horeca Nederland
•  Wendy Weijdema, MarketingOost

Provincie Overijssel
•  Monique van Haaf, gedeputeerde
•  Björn Edelenbos
•  Bart Ellenbroek
• 	Renske	Graafland

Auteur/adviseur
•  Rik Zeeuwen, Oog voor Ruimte
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• Yvette Leuftink
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http://www.stadsbeweging.nl/retail/
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