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      Macha Haerkens, accountmanager bedrijven bij de gemeente Raalte: 

“Voor mij is de kern van de Stads-
beweging kennis en informatie delen, 
het bij elkaar komen en contact 
onderhouden. Menig provincie kan 
wat leren van de Overijsselse stads-
arrangementen. Die hebben veel 
gebracht in onze provincie. 
En dat doen ze nog steeds.”
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Voorwoord

Van de redactie 
 
In deze evaluatiekrant ‘Bouwen aan Beweging’ leest u 
de resultaten van een uitgebreide evaluatie van het pro-
gramma Ruimte, Wonen, Retail, die in de periode augus-
tus tot en met oktober 2022 heeft plaatsgevonden.

Daarvoor zijn ruim vijftig ambtenaren, programmamanagers, accounthouders en bestuur-
ders van gemeenten en centrummanagers uit heel Overijssel bevraagd, plus een aantal 
betrokkenen van de Provincie Overijssel zelf. Daarnaast hebben we geput uit verschillende 
lerende evaluaties en monitors die de afgelopen jaren op initiatief van de Stadsbeweging zijn 
uitgevoerd, aangevuld met een beknopte analyse van stads- en centrumarrangementen. In 
verschillende artikelen komen inzichten en ervaringen uit de hele provincie aan bod.

Waarom kozen we voor een evaluatiekrant in plaats van een feitelijk rapport om de resul-
taten met u te delen? De werkelijke impact van de Stadsbeweging als onderdeel van het 
programma Ruimte, Wonen, Retail is moeilijk te vangen in cijfers en harde indicatoren. Hoe 
tel je de waarde van flexibiliteit, maatwerk, verbinding, vertrouwen, partnerschap, leren of 
kennisdeling? Welk resultaat valt toe te schrijven aan de inzet van een afzonderlijke partner 
in een brede netwerkaanpak? Die kwalitatieve resultaten kunnen we beter zichtbaar maken 
in artikelen en interviews dan in data. 

Wat de evaluatie in ieder geval duidelijk maakt, is dat de Stadsbeweging impact heeft met 
haar netwerkaanpak. De waarde die in allerlei samenwerkingsprocessen wordt gecreëerd, is 
minstens zo belangrijk als de zichtbare resultaten aan het eind van de rit. 
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1. Stakeholders over de Stadsbeweging

Stadsbeweging bewijst haar waarde met flexibele en onderscheidende aanpak: 
‘Ontwikkeling van de binnenstad is een marathon’.
 
Wat begon als een aanpak om leegstand terug te dringen, is uitgegroeid tot een veelomvattende 
benadering voor integrale gebiedsontwikkeling in de centra van Overijsselse steden en dorpen. Van 
visieontwikkeling tot centrummanagersnetwerk en van onderzoek tot stads- en centrumarrangementen: 
de Stadsbeweging is niet meer weg te denken. 

De Stadsbeweging beweegt al acht jaar succesvol mee met de marktontwikkelingen 
en uitdagingen waar centrumgebieden voor staan. Het eerste Uitvoeringsprogram-
ma (2015-2019) draaide om het terugdringen van leegstand in winkelgebieden. 
Hoe, dat zou de Stadsbeweging al doende met gemeenten en centrumonderne-
mers gaan uitvinden. Samenwerking en visie bleken de succesingrediënten. In de 
huidige coalitieperiode (2019-2023) werd de focus verbreed naar integrale gebieds-
ontwikkeling: het centrum als fijne en toekomstbestendige plek om te winkelen, 
wonen, werken en ondernemen. 

De ontwikkeling van de Stadsbeweging:  
van pionier naar onmisbare partner.

Pionieren
De Stadsbeweging ontstond uit de politieke wens iets te doen aan de forse leeg-
stand in Overijsselse winkelgebieden, waar de financiële crisis rond 2015 nog 
nadreunde. De provincie koos voor een flexibele netwerkaanpak om samen met 
lokale centrumpartijen te bouwen aan vitale centrumgebieden. 
Uit gesprekken met stakeholders van gemeenten en centrumorganisaties uit heel 
Overijssel blijkt dat instrumenten als de stadscheques (voor initiatieven van lokale 

ondernemers), stads- en centrumarrangementen (voor gemeenten), de inzet van 
expertise, het faciliteren van netwerken en het delen van kennis en data positieve 
ontwikkelingen in de centrumgebieden hebben aangejaagd. “We waren aan het 
experimenteren, pionieren”, kijkt programmaleider Björn Edelenbos terug op die 
eerste periode. “Een belangrijke les: timmer niet alles aan de voorkant dicht, maar 
ervaar wat nodig is in de praktijk en durf daarnaar te handelen.”

Borne is een voorbeeld van een kleine gemeente waar de Stadsbeweging met 
relatief beperkte middelen een groot verschil heeft kunnen maken. Vanuit een 
stadsarrangement hebben pandeigenaren tientallen winkelpanden aange-
pakt om zittende huurders te behouden, nieuwe huurders aan te trekken en 
de ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven. Daarnaast zijn er stadscheques 
beschikbaar gesteld voor meer groen, informatieborden en speeltoestellen. De 
centrummanager van Borne heeft de Centrummanagement Academy (CMA) 
kunnen volgen en is aangehaakt bij het provinciale centrummanagersoverleg. 
Het succes van het evenement ‘De slag om Borne’ (dat werd genomineerd voor 
de Kern Creativity Award 2022) illustreert het organisatievermogen en de ener-
gie die in Borne zijn ontstaan. De consumentenwaardering van het centrum-
gebied is toegenomen en de leegstand is laag, blijkt uit de Vitaliteitsbenchmark 
2022.
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ABC-arrangementen
Aan het begin van de huidige coalitieperiode in 2019 stond de economie er aan-
zienlijk beter voor. In veel gemeenten waren plannen in de maak of al in uitvoering 
om het centrum aantrekkelijker en compacter te maken. De leegstand was nog 
wel hoog. Daarnaast begon de enorme woonopgave (60.000 woningen creëren in 
Overijssel vóór 2030) meer aandacht op te eisen. De Stadsbeweging werd onder-
deel van het brede programma Ruimte, Wonen, Retail. 

Naast de oorspronkelijke stadsarrangementen uit de eerste periode van de Stads-
beweging – voortaan A-arrangement genoemd – kwamen er vanaf 2019 twee nieu-
we stadsarrangementen: een B-arrangement voor het compacter en aantrekkelijk 
maken van de binnenstad met een klein aandeel woningbouw, en een C-arran-
gement voor een grote gebiedsontwikkeling met minstens tweehonderd nieuwe 
woningen. De bedragen kunnen uiteenlopen van enkele honderdduizenden (B) tot 
miljoenen euro’s (C) per arrangement. “Zo kunnen we op meer schaalniveaus sa-
menwerken”, vat Lieke Kiekebosch, specialist stedelijk gebied bij de Stadsbeweging, 
de evolutie van het programma samen. 

Deventer is een goed voorbeeld van hoe deze evolutie in praktijk tot uiting 
kwam. De enorme ontwikkeling die deze stad heeft doorgemaakt, begon met 
een aantal laagdrempelige stimuleringsmaatregelen, zoals die voor de Smids-
gang. De Smidsgang was ooit een grauw en rommelig straatje. Tijdens een 
Stadscafé begin 2017 werd een stadscheque uitgereikt om dat als stads-
entree op te waarderen. Anno 2022 heeft de Smidsgang — met behulp van een 
(A-)stadsarrangement — een ware metamorfose ondergaan. Het is nu een aan-
trekkelijke entree tot de binnenstad. Met verschillende kleine en grote arran-
gementen heeft de Stadsbeweging zo bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
binnenstad, en is ze meegegroeid met de ambities en het organisatievermogen 
van Deventer. 

Verdere verdichting
C-arrangementen zijn bestemd voor omvangrijke projecten, doorgaans in gro-
tere steden als Enschede (het Centrumkwadraat en het Cromhoffpark), Hengelo 
(Lange Wemen en de Wetstraat) en Zwolle (de Zwartewaterallee en de Spoorzone). 
Deze steden staan voor een enorme verdichtingsopgave. Dat wil zeggen dat ze de 
beperkte ruimte in de stad nog intensiever moeten benutten voor bijvoorbeeld 
woningbouw. 

Deze opgave beperkt zich niet tot het traditionele kernwinkelgebied, maar geldt 
ook voor de centrumschil en de spoorzones. Dat de provincie hierin meedoet, 
geeft particuliere financiers en het Rijk vertrouwen om ook te investeren. “Maar we 
zouden de provincie tekortdoen als we zeggen dat het alleen om geld draait”, aldus 
Wubbe Jan Wieske, stadsdeelmanager van Zwolle Midden. “De provincie is ook een 
sparringpartner en zit dichter bij het Rijk. Van die rol kunnen we nog meer gebruik 
maken.”

De binnenstad van Deventer
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Steun in de rug
Overigens kan de Stadsbeweging, als de markt daarom vraagt, ook nog altijd 
uitstekend met kleinschalige stimuleringsmaatregelen uit de voeten. Kijk naar de 
snelle uitrol van de crisisarrangementen aan het begin van de coronapandemie. Uit 
eerder evaluatieonderzoek bleek hoezeer ondernemerscollectieven en gemeenten 
deze laagdrempelige subsidies als steun in de rug hebben ervaren, ook al ging het 
om relatief kleine bedragen. Daarover gaat het artikel ‘Je loopt harder als de provin-
cie erachter staat’. Zie hoofdstuk 5 Crisisarrangementen

Het effect van een ‘regulier’ centrumarrangement zien we goed terug in Om-
men. De Stadsbeweging was daar betrokken bij zowel bij het opstellen van het 
Actieplan Centrumontwikkeling Ommen (gericht op een compactere en fraaie-
re binnenstad) als bij de uitvoering daarvan. Er waren twee stadsarrangemen-
ten van elk ongeveer 100.000 euro. Kwartiermaker Leo Hoksbergen vertelt dat 
er zonder Stadsbeweging waarschijnlijk geen plan was geweest, of dat het in 
ieder geval langer had geduurd om dat te maken. “Door samen met de Stads-
weging dit proces in te gaan, kwam er weer muziek in en groeide het enthou-
siasme”, vult beleidsmedewerker Jan Webbink aan. “Bestuurders zijn trots op 
de samenwerking, pandeigenaren durven weer te investeren en de aanpak van 
de openbare ruimte motiveert ondernemers. Je hebt het perspectief van zo’n 
Actieplan nodig om dit los te trekken.”

Eerst de basis op orde
Het feit dat de Stadsbeweging op verschillende schaalniveaus actief is, wil niet 
zeggen dat de provincie op iedere willekeurige plek gelijk haar mouwen opstroopt. 
De Stadsbeweging stelt als voorwaarde dat in het gebied zelf de energie aanwe-
zig moet zijn om de opgaven aan te pakken. Soms hebben centrumpartijen eerst 
‘huiswerk’ te doen. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen ondernemers en de 

gemeente beter organiseren, een duidelijke ambitie formuleren of zelf een deel 
van de financiering regelen. “Als partijen niet willen investeren, doet de provincie 
dat ook niet”, vertelt Annemarie Beumers, adviseur stedelijk ontwikkeling bij de 
Stadsbeweging. 

Neem Olst-Wijhe. De samenwerking tussen deze gemeente en de Stadsbewe-
ging verliep een aantal jaren terug moeizaam. De gemeente had nog onvol-
doende scherp vanuit welk perspectief ze het centrum wilde ontwikkelen. 
Samen met de ondernemersverenigingen ging ze aan de slag om een duidelij-
ke visie op te stellen. De partijen besloten in te zetten op leefbaarheid, recre-
atie en toerisme. Ze kozen het motto ‘Hier stroomt de IJssel’, als verbindend 
element voor de samenwerking. De visie bleek het aanknopingspunt voor een 
hernieuwde en constructieve samenwerking met de provincie, waarna ver-
schillende arrangementen elkaar snel opvolgden. De provincie heeft de lokale 
partijen in Olst-Wijhe kortom aan het denken gezet en daar plukken ze nu de 
vruchten van. “Vroeger vond een ondernemer het logisch dat de inwoners van 
Olst in Olst hun boodschappen doen”, aldus Arie Oeseburg, centrummana-
ger in Olst.  “Tegenwoordig snappen ze dat dat niet vanzelfsprekend is en dat 
winkeliers daar actief iets voor moeten doen.” Zo is er onder meer een online 
promotieplatform gekomen en zorgen ze collectief voor de aankleding van de 
winkelgebieden.

Het voorbeeld van Olst-Wijhe illustreert het belang dat de Stadsbeweging hecht 
aan de eigen identiteit van een stad of dorp. Zeg maar het specifieke DNA, waar-
mee een dorp- of stadscentrum zich kan profileren om lokale consumenten aan 
zich te binden en meer bezoekers van buiten te trekken. Nadenken over hun DNA 
helpt centrumpartijen om de positie en het perspectief van het winkelgebied op 
een realistische manier vorm te geven. Het dient ook een regionaal belang, name-
lijk een complementaire voorzieningenstructuur, in plaats van eenvormige winkel-
gebieden die elkaar met dezelfde formule proberen te beconcurreren. 
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Het belang van de Stadsbeweging: 
van lokale aanjager tot provinciale verbinder.
Vertrouwen creëren
De Stadsbeweging manifesteert zich in diverse vormen: van lokale aanjager tot 
provinciale verbinder. Zonder uitzondering werd in gesprekken met lokale stake-
holders benoemd hoe belangrijk de Stadsbeweging in die verschillende rollen voor 
winkelgebieden is. De Stadsbeweging draagt met subsidies direct bij aan de reali-
satie van projecten, maar het effect reikt verder dan dat. Het feit dat de provincie 
betrokken is en ontwikkelingen in een gebied ondersteunt, geeft stakeholders — 
van ondernemers en vastgoedeigenaren tot stadsbestuur en Rijksoverheid — ver-
trouwen en creëert draagvlak. 
“Het idee van een fonds om winkels te verplaatsen is in een andere gemeente ont-
staan. De provincie heeft ons hierover getipt. Zo hebben wij hiervan kunnen leren”,
aldus Bart Greven, beleidsadviseur Economie bij de gemeente Hof van Twente. 
“De gemeente en de provincie betalen ieder de helft. Met de provincie aan boord is 
het veel gemakkelijker om aan inwoners uit te leggen waarom we het zo doen.” 
De gemeente Hengelo wist met de financiële en inhoudelijke steun van de pro-
vincie vele miljoenen aan Rijksubsidie te verwerven. Zo leidt de investering van de 
Stadsbeweging tot een multipliereffect. 
Zie ook hoofdstuk 4 Stadsarrangementen

Cruciale netwerkrol
Minstens zo belangrijk is haar rol als kennisdeler en verbinder, benadrukken 
stakeholders. Macha Haerkens, accountmanager bedrijven bij de gemeente 
Raalte: “Voor mij is de kern van de Stadsbeweging kennis en informatie delen, het 
bij elkaar komen en contact onderhouden. Menig provincie kan wat leren van de 
Overijsselse stadsarrangementen. Die hebben veel gebracht in onze provincie. En 
dat doen ze nog steeds.”

De Stadsbeweging initieert ook diverse onderzoeken, zoals de Vitaliteitsbenchmark 
en het Koopstromenonderzoek, en themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over Smart 
Cities. Die geven betrokkenen de mogelijkheid om best practices uit te wisselen 
en leveren waardevolle inzichten voor centrumgebieden op. Denk aan de her-
komst van bestedingen van consumenten, de ontwikkeling van de leegstand en de 
waardering voor aspecten als bereikbaarheid (per fiets, auto en openvaar vervoer), 
winkelaanbod en sfeer. Het artikel (Hoofdstuk 9 Vitaliteitsbenchmark) gaat dieper in 
op de uitkomsten van de tweede vitaliteitsbenchmark 2022. 

Daarnaast vervult de Stadsbeweging een cruciale rol voor het Overijsselse netwerk 
van centrummanagers. De Stadsbeweging organiseert periodiek bijeenkomsten, 
waarbij zij elkaar in steeds een ander centrumgebied treffen. Kijkend in elkaars 
keuken wisselen ze ervaringen uit en doen ze inspiratie op. De centrummanagers 
benadrukken het belang van deze bijeenkomsten. “Eigenlijk ben je een eenpitter”, 
aldus Hendrien Dubbeld, interim-binnenstadmanager van Zwolle. “Dan is het fijn 
om op anderen te kunnen terugvallen. Waarom zou je zelf allerlei dingen gaan 
bedenken als een ander daar al heel ver mee is?” 

De binnenstad van Hengelo
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Voelsprieten
Zonder de centrale organisatie vanuit de Stadsbeweging zou het netwerk waar-
schijnlijk snel uiteen vallen, aldus de deelnemers. Jeroen Schuurman, retailspeci-
alist bij de Stadsbeweging, begrijpt dat wel. “Centrummanagers zijn druk met hun 
eigen centrum. Misschien missen ze ook de organisatiekracht of de autoriteit om 
de groep bij elkaar te brengen zoals wij dat doen.” 

Hoewel goed centrummanagement in de eerste plaats van belang is voor de orga-
nisatie en het functioneren van centrumgebieden, snijdt het mes aan twee kanten. 
Centrummanagers zijn als het ware voelsprieten die de Stadsbeweging informeren 
over wat er in het veld speelt. Zo kunnen provinciemedewerkers blijven anticiperen 
op relevante ontwikkelingen. Ook middels de themabijeenkomsten voor retailamb-
tenaren die de Stadsbeweging regelmatig organiseert, houden ze feeling met de 
praktijk.  

Behalve met het centrummanagersoverleg stimuleert de Stadsbeweging het cen-
trummanagement door deelname aan de Centrum Management Academy (CMA) 
te subsidiëren. Centrummanager Wim Nijkamp van Rijssen-Holten nam het aanbod 
om een opleiding aan de CMA te volgen graag aan: “Goed dat ze het vak van cen-
trummanager serieus nemen. Want het is natuurlijk een vak.” 

Kritische noot
Enkele stakeholders kraakten in de gesprekken voor deze evaluatie ook een kriti-
sche noot. Zo blijkt de provincie nog wel eens als veelkoppig monster te worden 
ervaren, met alle verschillende beleidsprogramma’s en subsidieregelingen. Ze 
missen het overzicht over provinciale subsidiemogelijkheden en geven de voorkeur 
aan een gebiedsgerichte in plaats van sectorale financiering. 

Verder kunnen de kennisbijenkomsten inhoudelijk nog beter aansluiten op lokale 
behoeften. Een aantal plattelandsgemeenten wil bijvoorbeeld inhoudelijke ver-
dieping op de verbinding tussen toerisme en retail. Bij andere gemeenten is er 

behoefte aan meer gedetailleerde informatie over koopstromen. 
Over het nut van de vitaliteitsbenchmark zijn de meningen verdeeld, omdat de 
centrumpartijen aan bepaalde indicatoren zoals ‘bevolkingsgroei’ of ‘percentage 
historische panden’ nu eenmaal weinig kunnen veranderen.  

Uitdagingen onderstrepen noodzaak van 
blijvende provinciale betrokkenheid.

Grote opgaven
Aan het einde van deze coalitieperiode is het duidelijk dat er op korte en langere ter-
mijn grote opgaven liggen. De retail- en horecasector hebben de coronacrisis redelijk 
goed doorstaan, maar krijgen nu klap op klap. Net op het moment dat uitgestelde 
belastingen terugbetaald moeten worden, kampen ze met een tekort aan
personeel, rijst de inflatie de pan uit en zijn de energieprijzen hoog. Opnieuw kijken 
deze sectoren – net als de rest van de samenleving – voor steun naar de overheid. 
Daarnaast moet er ook van alles gebeuren op het gebied van klimaat, energie, mobi-
liteit en vergroening. 

Dan is er de woon- en verstedelijkingsopgave. Een aantal stakeholders uit grotere 
gemeenten vraagt zich af hoe die zich gaat verhouden tot het Provinciale Program-
ma Landelijk Gebied (PPLG, het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit en het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als stikstof). Het terugdringen van 
stikstofuitstoot bepaalt immers ook de ruimte voor bouwprojecten in de stadscentra. 

De komende jaren zal de provincie veel geld en capaciteit aan het PPLG moeten 
besteden. Hoeveel ruimte is er dan nog om in de binnensteden te blijven investeren? 
Volgens de stakeholders kunnen de markt en gemeenten de verstedelijkingsopgave 
niet alleen oppakken. De hulp van de provincie in de vorm van cofinanciering en ex-
pertise is bovendien noodzakelijk om met succes een beroep op landelijke subsidie-
regelingen te kunnen doen. 
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Marathon net begonnen
De stakeholders benadrukken dat, ook in de nieuwe coalitieperiode, blijvende 
betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling van de binnensteden en cen-
trumgebieden noodzakelijk is. In welke vorm, en of en hoe de Stadsbeweging een 
vervolg krijgt, is een politieke keuze. 

De transitie naar toekomstbestendige binnensteden en dorpskernen is een mara-
thon die pas net van start is gegaan, vinden stakeholders en medewerkers van de 
Stadsbeweging. Bert Groot, nu strategisch adviseur ruimtelijk domein bij de provin-
cie maar daarvoor als docent Planologie en Smart Cities bij Saxion Hogeschool al 
goed bekend met de Stadsbeweging: “We moeten op een heel nieuwe manier gaan 
denken over de opbouw van en het leven in steden. Ik denk dat de Overijsselse 
aanpak daar uitermate geschikt voor is.” 

De binnenstad van Enschede
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2. Interview

Monique van Haaf is acht jaar het 
bestuurlijke gezicht van de Stadsbeweging:
‘Er is geen twijfel meer of onze aanpak werkt’.
 
Bijna acht jaar is gedeputeerde Monique van Haaf (VVD) het 
bestuurlijke gezicht van de portefeuille Ruimte, Wonen, Re-
tail met daarin de netwerken de Stadsbeweging en de Woon-
keuken. Na zich twee termijnen met hart en ziel te hebben 
ingezet voor de stads- en dorpscentra en stedelijke gebieds-
ontwikkeling, is het nu tijd voor iets anders. Een terug- en 
vooruitblik.
Wat tegenwoordig het programma Ruimte, Wonen, Retail is, ontstond in de vorige coalitieperiode 
als de Stadsbeweging. “In het eerste voorstel stonden geen vastomlijnde doelen, maar we hadden 
wel ideeën over wat wenselijk en nodig was”, vertelt Van Haaf.  “Bijvoorbeeld de leegstand aanpak-
ken, zonder dat tot op de vierkante meter te specificeren. De Statenleden keken me wat sceptisch 
aan: ze waren niet gewend om op deze manier te werken. Toch kregen we het vertrouwen.” 

Zo kreeg de Stadsbeweging de beschikking over 10 miljoen euro om ‘te leren, inspireren en parti-
ciperen’. Van Haaf vertelt hoe het team vervolgens heel hands-on met gemeenten, ondernemers 
en inwoners aan de slag ging. “Natuurlijk gingen er ook dingen fout. Daar leer je van. En de goede 
dingen namen we mee om anderen te inspireren. Nu staat de Stadsbeweging als een huis en er 
is geen enkele twijfel meer of onze aanpak werkt. Onze manier van investeren in binnensteden is 
zelfs een voorbeeld voor andere provincies.”

Gedeputeerde
Monique van Haaf
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Met nagenoeg alle Overijsselse gemeenten heeft de Stadsbeweging de afgelopen 
jaren wel één of meerdere stads-, centrum-, of crisisarrangementen afgesloten. In 
zo’n arrangement worden concrete afspraken tussen een gemeente en de provin-
cie vastgelegd. Zet al die arrangementen op een rij en direct valt het brede scala 
aan gesubsidieerde activiteiten op. Het gaat van bloembakken en sfeerverlichting 
tot promotiecampagnes en het aanstellen van een centrummanager. En van het 
ontwikkelen van een onderscheidend DNA-profiel of complete centrumvisie tot een 
grote gebiedsontwikkelingen waarmee vele miljoenen euro’s zijn gemoeid. 
“Ja, het is een bonte verzameling”, bevestigt Van Haaf. “Het is maar net wat een cen-
trumgebied nodig heeft. Wie kan dat nu beter beoordelen dan een gemeente met 
haar eigen inwoners en ondernemers? We vertrouwen op de inzichten uit het veld. 
En met de kennis die we in het ene centrum ophalen, kunnen we andere plaatsen 
weer voeden en op ideeën brengen.”

Geen rode pen
Die aanpak wordt door partners in het veld gezien. In gesprekken met centrum-
managers en ambtenaren vallen woorden als vraaggericht, flexibel, benaderbaar, 
goed op de hoogte van wat er speelt en proactief. “In plaats van te wachten tot een 
gemeente naar ons toekomt om dan met een rode pen te gaan strepen, zorgen we 
ervoor dat ze ons vroegtijdig aanhaken”, verduidelijkt Van Haaf. “Dan denken we 
mee over een model of ontwikkeling. Dat stellen ze erg op prijs. En inmiddels weten 
alle 25 gemeenten dat de Stadsbeweging ook voor centrumgebieden in dorpen is.” 

Los van partijpolitiek
Ze is zichtbaar trots op wat er in de afgelopen twee bestuursperioden is bereikt, 
maar schuift de credits direct door. “Het is de verdienste van een enthousiast team 
dat heel creatief en tegelijk realistisch is. Van de partijen in binnensteden. Van een 
binnenstadmanager als Peter Brouwer, die in Deventer een netwerk opzet en zijn 
ervaringen met iedereen deelt. Van de wethouders die er keihard voor lopen. Onze 
aanpak heeft brede steun, door alle politieke partijen heen.” 

Verschil gemaakt
Er mag dan veel zijn bereikt, de resultaten zijn lastig te meten. Want hoe vang 
je bruisen, levendigheid of de kwaliteit van samenwerking in cijfers? “Met alleen 
bezoekersaantallen en vierkante meters sla je de beweging plat. Natuurlijk wil-
len we concrete resultaten laten zien, maar op papier lukt dat niet altijd. Daarom 
nemen we Statenleden mee de binnensteden in. Om van ondernemers te horen 
welk verschil de Stadsbeweging heeft gemaakt. Niet om applaus voor de provincie 
op te halen, maar om voeling te krijgen met wat binnensteden nodig hebben in de 
snelle economische en maatschappelijke veranderingen, en wat de Stadsbeweging 
daarin betekent. Dat is onze manier van verantwoorden en die aanpak heeft goed 
gewerkt.” 

De Overijsselse Aanpak
De Stadsbeweging staat model voor wat in de wandelgangen de Overijsselse Aan-
pak is gaan heten. “Die aanpak staat voor realisme en opgaven aangaan in verbin-
ding met andere partijen”, aldus Van Haaf. 

“Gezamenlijk een weg zoeken in plaats 
van het opleggen van een blauwdruk 
van bovenaf of het doordrukken van 
een theoretisch model.” 

De Woonkeuken is daar ook een voorbeeld van. “Meer dan duizend mensen zitten 
inmiddels in dat netwerk. Iedereen mag meedoen. Het Ministerie van Binnenland-
se Zaken is er altijd bij en wil graag dat we dit landelijk gaan uitrollen. Dat is toch 
bijzonder? Zoiets laat zich niet afdwingen. Dat gebeurt op basis van gezamenlijke 
belangen en een interessant programma. De manier waarop je vanuit je rol als 
overheid vraagstukken adresseert.” 
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Druppel op een gloeiende plaat
Valt er, naast alle successen, nog iets te verbeteren? Daar hoeft Van Haaf niet lang 
over na te denken. “We zouden meer invloed willen hebben op landelijke regel-
geving. Bouwbesluiten, dat soort regels. Ze zijn er niet voor niets en ze moeten er 
ook zijn. Maar ze belemmeren ons soms ook. Verder zou ik willen dat het Rijk met 
meer investeringsmogelijkheden komt.” Ze is blij met de 100 miljoen in de ‘Impuls-
aanpak Winkelgebieden’, maar: “We zijn er nog lang niet. Het is een druppel op een 
gloeiende plaat.” 

Nieuwe mensen en inzichten
Na de verkiezingen in maart 2023 draagt Van Haaf het stokje over. Ze nam het 
besluit om te stoppen met volle overtuiging, maar toch ook een beetje “met pijn in 
de buik”. “Mijn taak zit er na acht jaar op. Nu moet een ander er met een frisse blik 
naar gaan kijken. De binnensteden veranderen ook. Op dit moment ligt de focus 
op het compacter maken van centra en het toevoegen van nog meer beleving. Wie 
weet is er straks wel weer een andere koers nodig. Misschien moeten we de woon- 
en winkelfuncties nog meer mixen. Of is het beter om meerdere kleinere centra op 
verschillende plekken in de stad te hebben. De Stadsbeweging is flexibel genoeg 
om daarin mee te bewegen. Ik hoop dat het nieuwe college en de nieuwe bestuur-
der de waarde van de Stadsbeweging zullen zien en de aanpak voortzetten.” 

Gedeputeerde Monique van Haaf 
op werkbezoek in Oldenzaal.



13  Terug naar inhoudsopgave

3. Casus Kampen

Centrumpartijen leveren samen  
aanpak op voor toekomstbestendige  
binnenstad:  
Kampen is klaar voor de transitie.

In het kernwinkelgebied van Kampen stonden al 
relatief veel winkels leeg, toen in maart 2020 de 
coronapandemie uitbrak. Voor alle betrokkenen 
reden genoeg om zich samen in te zetten voor de 
transitie naar een compacte, toekomstbestendige 
binnenstad. Het resultaat: een breed gedragen Ont-
wikkelvisie en elf sleutelprojecten, die voor Kampen 
het verschil gaan maken. 

In de periode 2020-2021 heeft Kampen hard gewerkt aan (de route naar) een toe-
komstbestendige binnenstad. De manier waarop dat gebeurde, was om verschil-
lende redenen bijzonder. Zo waren de belangrijkste stakeholders, verenigd in de 
Stuurgroep Binnenstadsmanagement, met daarin de Stichting Kampen Partners 
(citymarketing), BOK (ondernemers), VVBK (vastgoedeigenaren) en de gemeente 
Kampen, gezamenlijk opdrachtgever. Verder moest het traject een breed gedragen 
visie én concrete businesscases opleveren, zodat ondernemers, vastgoedeigenaren 
en de gemeente direct aan de slag konden. In plaats van de gebruikelijke financier 
op afstand te zijn, koos de provincie een actieve rol. Dit artikel beschrijft hoe het 
samenwerkingsproces is verlopen.

De binnenstad van Kampen
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Samen met de Stadsbeweging
Directe aanleiding voor de bijzondere aanpak was de relatief hoge leegstand in het kernwinkel-
gebied. Die zette de kwaliteit van de hele Kamper binnenstad onder druk. De coronacrisis maak-
te de transformatie naar een toekomstbestendige binnenstad en een betere profilering van het 
winkelgebied alleen maar nog urgenter. Gelukkig bleek er breed draagvlak te zijn om met een 
Ontwikkelvisie aan de slag te gaan. Omdat de stakeholders afgelopen jaren al steeds intensiever 
waren gaan samenwerken en er een stevige centrumorganisatie is ontstaan, lag er bovendien 
een stevige basis. Dat maakte het voor de provincie Overijssel aantrekkelijk om met de Stadsbe-
weging bij het project aan te haken. 

Actieve rol
De Stadsbeweging koos voor een actieve rol om van dichtbij te leren hoe zo’n gezamenlijke 
aanpak werkt en wat succesfactoren zijn. Die inzichten zijn waardevol om te delen met andere 
gemeenten. Daarnaast vormen ze belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van het eigen 
beleid en instrumentarium. Daarom sloot accounthouder Ruimte Arianne Dannenberg aan bij 
de projectgroep, met daarin verder namens de ondernemers de binnenstadmanager, een verte-
genwoordiger van de vastgoedeigenaren, twee adviseurs van de gemeente en een onafhankelijk 
voorzitter. Onderzoeker Sonja Leferink liep het hele traject mee om een lerende evaluatie uit te 
voeren.

Vertrouwen
Een belangrijke conclusie van de evaluatie was, dat een cocreatieve aanpak extra tijd, geld en 
inzet kost. Maar die extra investeringen betalen zich ruimschoots terug in de vorm van vertrou-
wen bij de partijen die de plannen moeten gaan uitvoeren. “Het voordeel van alle centrumpartij-
en samen aan tafel hebben, is dat de discussie aan de voorkant plaatsvindt”, aldus Ward Frielink, 
één van de DTNP-adviseurs. Adviesbureaus als DTNP zijn gewend om alleen een gemeente als 
opdrachtgever te hebben. Die wil vooral een beleidskader. Nu waren er ook kapiteins uit de 
binnenstad op het schip. Voor hen kon het eindresultaat niet concreet genoeg zijn, het liefst 
businesscases op pandniveau. Frielink: “Het was continu schakelen: wie wil welk product heb-
ben?” Vandaar een Ontwikkelstrategie en een Uitvoeringsprogramma. 

https://binnenstadkampen.dtnp.nl/ontwikkelingsstrategie-reactie/
https://binnenstadkampen.dtnp.nl/wp-content/uploads/2022/03/2177.0820-Uitvoeringsprogramma-Transitie-en-Transformatie-Binnenstad-Kampen.pdf
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Olievlek
Businesscases staan er uiteindelijk niet in het Uitvoeringsprogramma, wel elf sleu-
telprojecten. Binnenstadmanager Leo Hoksbergen: “We hebben goed uitgewerkt 
wat we nodig hebben om verder te komen. Er zit veel munitie in het programma 
om ook op pandniveau verder te kunnen.” Hoksbergen hoopt op een olievlekwer-
king: “Omdat er een soort dynamiek in de stad ontstaat en mensen enthousiast 
worden en gaan nadenken: ’Hé, wat zou ik zelf kunnen doen?’. En dat er dan allerlei 
initiatieven komen die misschien niets met het Uitvoeringsprogramma te maken 
hebben, maar wel goed zijn voor de stad.” Bijvoorbeeld het organiseren van een 
evenement of het met bewoners gezamenlijk opruimen van zwerfval in een buurt. 

Achterbank
Dat de projectgroep en het adviesbureau goed werk hadden geleverd, bleek toen 
de gemeenteraad in december 2021, met een warme aanbeveling van wethouder 
Bas Wonink, de Ontwikkelvisie met algemene stemmen bekrachtigde. Dat was nog 
best spannend, omdat het gemeentebestuur tijdens dit traject op de achterbank 
zat en niet aan het stuur. Met het reserveren van zo’n 2,35 miljoen euro voor het 
Uitvoeringsprogramma in de komende vier jaar (2023-2027) gaf de gemeente een 
belangrijk signaal van commitment af naar ondernemers en pandeigenaren. Dat 
geld gaat bijvoorbeeld ingezet worden om de Nieuwe Markt mooier in te richten, 
het eerste van de elf sleutelprojecten dat van start is gegaan.

Kloppend verhaal
Linda Zaaijer, bestuursadviseur bij de gemeente Kampen, vertelt hoe het is gelukt 
om vertrouwen bij het bestuur en de raad te creëren. “Door alle betrokkenen tus-
sentijds steeds goed te informeren en de wethouder in alle stappen mee te nemen. 
Ook belangrijk was om álle voors en tegens te benoemen, want het verhaal moest 
wel kloppen. Zodat voor de raad duidelijk was: “Hier ontkomen we niet aan, in deze 
plannen moeten we inderdaad de komende jaren investeren.” 

Succesingrediënten
Vertrouwen en informatievoorziening zijn dus belangrijke ingrediënten gebleken 
voor een succesvol resultaat. Een goede procesregie was daarbij onontbeerlijk, 
zodat de afstemming en de besluitvorming bij de achterliggende organisaties goed 
verliep. En minstens zo belangrijk: de projectgroep bestond uit een diverse mix van 
mensen met hart voor de binnenstad, gedegen inhoudelijke en procedurele kennis, 
gezag bij hun achterban en verbindende kwaliteiten. 

Leefbaarheid
Eén element van de aanpak is helaas minder goed uit de verf gekomen: de inwo-
nersparticipatie. Vanwege corona moesten de geplande informatieavonden over 
het concept voor de ontwikkelstrategie digitaal worden gehouden. Niet de ideale 
setting voor een breed gesprek. Verder bleken de inwoners het gesprek ook, of 
vooral, te willen voeren over onderwerpen als zwerfafval, parkeerproblemen en 
overlast. Die vraagstukken vielen echter grotendeels buiten de scope van de 
ontwikkelstrategie. 

“De energie van bewoners is essentieel voor 
een toekomstbestendige binnenstad.”

Desondanks realiseert de voorzitter van de projectgroep, Bert Endedijk, zich maar 
al te goed dat bewoners ‘hartstikke hard’ nodig zijn bij het vervolg. “Omdat ik denk 
dat de energie die bewoners bereid zijn in hun leefomgeving te steken, essentieel 
is voor de transitie naar een toekomstbestendige binnenstad. We moeten zorgen 
dat het een gemeenschappelijke aanpak wordt. Daar moeten we echt nog stappen 
gaan zetten.” Zo is het idee om voor de herinrichting van de Nieuwe Markt een 
klankbordgroep voor bewoners in te stellen.
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Onmisbare financier
Wat betreft de rol van de provincie draaien partners er niet omheen: de provincie is en blijft een 
onmisbare financier. Veel gemeenten hebben geen geld om op deze manier een ontwikkelstra-
tegie op te stellen. Zonder de 90.000 euro subsidie van de Stadsbeweging was het in Kampen 
waarschijnlijk ook niet gelukt. In de uitvoeringsfase is de onrendabele top een bottleneck. Zeker 
in een stad als Kampen. De vele middeleeuwse panden zijn prachtig, maar extra duur om te 
transformeren. Tel daarbij op de kosten voor klimaatadaptatie, energietransitie, vergroening en 
mobiliteit, en het is duidelijk dat de gemeente of de markt niet in staat is om zo’n aanpak alleen te 
bekostigen. Juist de provincie kan vanuit verschillende beleidsprogramma’s helpen die thema’s te 
verbinden, bijvoorbeeld door naast de Stadsbeweging ook Nieuwe Energie Overijssel en Natuur 
voor Elkaar aan te haken. 

Overstijgende blik
De partners noemen ook de overstijgende blik als kracht van de provincie. Op deze manier zorgt 
ze voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen centrumgebieden en agendeert ze actuele 
onderwerpen. De provincie zit bovendien in een positie om ontwikkelingen regionaal op elkaar af 
te stemmen. Zo voorkom je dat elk centrumgebied op dezelfde paarden wedt in plaats van aan 
een onderscheidend profiel te werken. Linda Zaaijer: “Anders krijg je overal dezelfde  winkels en 
trek je winkels bij elkaar weg. De provincie moet goed kijken: wat is er in welke plek nodig, logisch, 
wenselijk? Dat is haar rol en daar mag ze wel meer in sturen.”

Dichtbij
Als het aan de centrumpartijen in Kampen ligt,  komt er een vervolg op de samenwerking. Voor-
zitter Bert Endedijk: “We voelden in dit proces dat de provincie ons steunde: we kregen tips en er 
werd positief-kritisch meegekeken en meegedacht. Het is altijd goed voor onze stad als de naast-
gelegen hogere overheid met plezier naar Kampen komt.” Binnenstadmanager Leo Hoksbergen 
valt hem bij. “Ik denk dat de provincie de afgelopen tijd veel dichter bij ons is gekomen door deze 
manier van werken. Ik hoop dat dat in de toekomst zo blijft.” 

Dit artikel is gebaseerd op het verslag van de lerende evaluatie Pilotproject Transitie en transformatie 
binnenstad Kampen. Klik hier om dit document te bekijken.Binnenstad van Kampen

https://www.kennishuboverijssel.nl/pages/pilotproject-transitie-binnenstad-kampen
https://www.kennishuboverijssel.nl/pages/pilotproject-transitie-binnenstad-kampen
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4. Stadsarrangementen

De olievlekwerking  
van een arrangement. 

‘We versterken de vitaliteit van binnensteden door aan te sluiten bij de energie, ideeën 
en initiatieven van ondernemers en bewoners’, zo staat in het coalitieakkoord ‘Samen 
bouwen’ (2019) van Gedeputeerde Staten Overijssel. In de praktijk gebeurde dit afgelopen 
periode door stads- en centrumarrangementen af te sluiten, een speciale subsidie voor 
activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van 
Overijsselse steden of centra.  
Bekijk hier ook hoofdstuk 5 Crisisarrangementen 
 
De inhoud van de arrangementen  
De arrangementen zou je kunnen indelen in drie typen: harde, zachte en combinatie-
arrangementen. ‘Harde’ arrangementen wil zeggen dat de bijdrage van de Stadsweging 
bestemd was voor fysieke aanpassingen. Van bestickering van leegstaande panden tot 
het realiseren van woonruimte. Daar zijn er 13 van afgesloten. Een ‘zacht’ arrangement 
was bedoeld voor het inschakelen van inhoudelijke expertise, procesbegeleiding of het 
aanstellen van een centrummanager. Daar ging het om 19 arrangementen, combinatiear-
rangementen waren logischerwijs een combinatie van de twee en daar zijn er het meeste 
van afgesloten (28).  
 
Arrangementen voor heel Overijssel  
De 60 afgesloten arrangementen waren geografisch mooi verspreid over Overijssel. Zo 
werden er 33 arrangementen afgesloten in Twente en 27 in ‘West-Overijssel’. Op één 
gemeente na heeft elke gemeente minimaal één arrangement afgesloten. In absolute 
aantallen was Deventer koploper met een totaal van 9. Als het gaat om subsidiegelden 
was Enschede nummer één, met 4,1 miljoen euro. Dat komt omdat de provincie daar ook 
bijdraagt aan de gebiedsontwikkeling van het Cromhoffpark, waar onder andere zo’n 350 
woningen komen. Alleen daarvoor al verleende de provincie drie miljoen euro subsidie. 

Gemiddeld  
325.000 euro
De uitgekeerde 
bedragen voor 
de afgesloten arrangementen liepen flink uiteen. Ze varieerden van 10.000 
voor de ontwikkeling van een eigen cadeaukaart voor de gemeente Borne 
tot 3 miljoen voor de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone Zwolle. De ge-
middelde subsidie was 325.000 euro. Het meest voorkomende bedrag was 
50.000 euro, dat maar liefst acht keer werd verstrekt. 
 
Hebben de arrangementen nog meer opgeleverd? 
Zeker weten. Dat geven partners ook aan. Zo verklaarde de programma-
manager van de binnenstad van Hengelo dat wanneer de provincie geld 
beschikbaar stelt, een gemeente gemakkelijker volgt. “Met de steun van 
de provincie kon ik gemakkelijker tegen het college en de raad zeggen: de 
provincie helpt ons, maar dan moeten we zelf óók over de brug komen. 
Het vertrouwen van de provincie versterkt het vertrouwen bij raadsleden. 
Dat helpt de besluitvorming”, aldus Joop Nijenhuis, programmamanager 
binnenstad. Ook de centrummanager van Deventer, Peter Brouwer, noem-
de het geld uit de arrangementen een katalysator. Volgens zijn evenknie in 
Wierden en Twenterand, Dagmar Boerrigter, werkt het niet als je als centru-
morganisatie eerst je hand ophoudt bij ondernemers. Hij legde uit hoe de 
bijdrage van de Stadsbeweging een olievlekwerking had en het geld eigenlijk 
een vertrekpunt was. “Eigenlijk moet je er een beetje mee ondernemen, het 
is werkkapitaal.” 

Centrumbetrokkenen op een plein in Denekamp 
bij de presentatie van het centrumarrangement
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5. Crisisarrangementen

Stadsbeweging ondersteunt aanpak coronacrisis in winkelgebieden. 
‘Je loopt harder als de provincie erachter staat’.

Tijdens de coronalockdowns schoot de provincie ondernemers in Overijsselse 
winkelgebieden te hulp. Met crisisarrangementen in alle 25 gemeenten hielp de 
Stadsbeweging hen om, ook tijdens de periode van gedwongen sluiting, gezamen-
lijk hun bedrijven fysiek en online onder de aandacht te blijven brengen.

Steunpakket crisisaanpak
Niemand had eind maart 2020 kunnen voorspellen dat de beperkende maatre-
gelen zo lang – en straks misschien weer – nodig zouden zijn. De overheid tastte 
diep in de buidel om ondernemers te helpen de gevolgen op te vangen. Ook de 
provincie kwam met een uitgebreid steunpakket voor de hardst getroffen sectoren, 
waaronder de retail en de horeca. Al eind maart lanceerde de Stadsbeweging de 
crisisarrangementen om de crisisaanpak in de winkelgebieden te ondersteunen. 
Gelijktijdig startte een onderzoek om mee te kijken bij de uitvoering van de arran-
gementen en te zien wat deze aanpak al dan niet succesvol maakte.

Breed scala activiteiten
Alle 25 Overijsselse gemeenten hebben gebruik gemaakt van de regeling. Zo kon-
den collectieven, zoals winkeliersverenigingen, (co)financiering aanvragen voor een 
breed scala aan initiatieven. Denk aan het aanbrengen van routering in winkels en 
op straat, het beschikbaar stellen van handgel, het aankleden van het centrum met 
sfeerverlichting en groen, het organiseren van promotiecampagnes en cadeau-
acties, het opzetten van een online bestel- en bezorgplatform en het aanstellen van 
een crisismanager. In totaal heeft de Stadsbeweging tussen april 2020 en oktober 
2022 ruim 1,8 miljoen euro uitgekeerd, verdeeld over vier aanvraagrondes. 

Citymarketing 
in Wijhe

Verschil gemaakt 
De crisisarrangementen werden met open armen ontvangen. Volgens gemeenten, 
ondernemersverenigingen en centrummanagers hebben de subsidies echt een 
verschil gemaakt. Of ze ook geleid hebben tot meer bezoekers of hogere omzet, 
is moeilijk vast te stellen. Maar de crisisarrangementen hebben zeker bijgedragen 
aan het in stand houden van de binding met consumenten. Daarnaast hebben ze 
de online zichtbaarheid van winkelgebieden en individuele ondernemers vergroot 
en de samenwerking tussen stakeholders in het centrum versterkt. Ook hebben 
de arrangementen gezorgd voor een groeiend besef dat een winkelgebied onder-
scheidend moet zijn om de consument – dankzij corona nog meer gewend aan 
online shoppen – te trekken.
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Hier werkte de gouden 

driehoek stevig samen. 

Er was vertrouwen in de 

veerkracht van de 

winkelstad en de sterke 

uitgangspositie die zij 

nog steeds heeft.

Ondernemers boden be-zoekers een warm onthaal.De crisismanager zorgde voor coördinatie en verbinding.  De nieuwe BIZ is de route naar professionele samen-werking in de binnenstad.

Een crisismanager zorgde 
voor verbinding tussen 
ondernemers en gemeente. 
Hij was de drijvende 
kracht achter 
succesvolle spaaracties.

Hier was de BV binnenstad 

in staat om snel te 

schakelen en haar bestaande 

communicatieplatform 

uit te buiten. Online in-

novatie en profilering 

kregen een impuls.

Korte lijnen tussen gemeente en ondernemers en een sterk DNA lieten economisch noaberschap bloeien.

Met de lokale 
cadeaukaart 

vloeien beste-
dingen naar eigen 

ondernemers

Muziek, reuring 
en XL-terras 

brengen beleving 

in de binnenstad

Onzekere toe-
komst te lijf 

met goed 
ondernemers-

klimaat

Promotieacties om het hart van bezoekers te winnen

Ondernemers zetten hun stad in de etalage

Online-profiel van het winkelhart vraagt aandacht

Sfeervolle acties 

trekken de aan-
dacht van het 

publiek

Een succes: 
collectief bestellen 

en bezorgen per 
fietskoerier

Trotse inwoners 

en drukke zomers

Ondernemers-
verenigingen in 

vier kernen 
werken nu samen.

Succesvolle aan-
pak: ondernemers 
zetten er zelf de 
schouders onder

Impact crisis be-
perkt: de supermarkt 

blijft mensen naar 
het centrum trekken

Betere samen-werking tussen gemeente en ondernemers in beide dorpen

Individuele coaching door retailexpert vindt gretig aftrek

Crisisarrange-menten faciliteren daadkracht op het juiste moment 
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Geen praatgeld
Waardering was er ook voor de simpele aanvraagprocedure. Zo konden partijen 
snel inspelen op de actualiteit. Het was, in de woorden van een centrummanager, 
‘geen praatgeld’, maar geld dat direct ingezet kon worden om diverse, concrete ac-
ties in het centrum(gebied) uit te voeren. Gebruikers hebben de vrijheid en flexibi-
liteit van de regeling ervaren als een blijk van vertrouwen, en erkenning dat zij zelf 
het beste wisten wat er nodig was voor hun winkelgebied. 

Uitgestoken hand
Naast financiële steun betekende het crisisarrangement ook een morele steun in 
de rug. “Als de provincie je plan een goed idee vindt en erachter staat, dan loop je 
gewoon harder”, vindt de accounthouder binnenstad van Almelo. De accountma-
nager van het Enschedese ondernemersloket: “We waren bezig met overleven en 
daar kwam zo’n uitgestoken hand van de provincie. Een steun in de rug van: we 
doen het samen. Dat is, denk ik, het belangrijkste geweest.” 

Stevige centrumorganisatie 
Een goede centrumorganisatie geeft in crisistijd een voorsprong. Dat is een belang-
rijk leerpunt uit de evaluatie. Deventer is daar het beste voorbeeld van. 
Ook kleinere plaatsen zijn zeer slagvaardig gebleken. “De centrumorganisatie van 
Hardenberg is goed georganiseerd en de kennis en expertise die de centrumpar-
tijen in jarenlange samenwerking hebben opgebouwd, is goud waard gebleken”, 
heeft de centrummanager kunnen vaststellen. “Ze waren ontzettend snel in staat 
om steun van ondernemers voor acties te organiseren, bijvoorbeeld om filmpjes te 
maken.” 

Banden aangehaald
Op plaatsen waar de centrumorganisatie minder sterk was, heeft het gevoel van 
‘samen de schouders eronder’ de banden versterkt en lijnen verkort. Bijvoorbeeld 
in Zwolle. “Sommige ambtenaren die eerder niet zo zichtbaar waren, belden mij nu 
gewoon op om een helpende hand te bieden”, aldus de toenmalige binnenstad-
manager. “En even een nachtje doorhalen om een probleem op te lossen, nou, dat 
deden ze ook.” Nog een voorbeeld: de crisismanager van Twenterand heeft met 
succes ingezet op de samenwerking tussen ondernemersverenigingen van de vier 
grootste kernen. Voor de crisis was daarvan geen sprake. 

Gouden cirkel
Een andere conclusie uit de evaluatie: de vastgoedsector, de derde poot van de 
‘gouden driehoek’ ondernemers, gemeente en vastgoed, ontbreekt nog in veel 
centrumsamenwerkingsverbanden. Tijdens de coronacrisis is dat niet wezenlijk 
veranderd. Wel is er meer samenwerking gekomen met andere partners, vooral 
met organisaties voor stadspromotie, in de cultuursector en de horeca- en evene-
mentenbranche. Ze vinden elkaar in de beweging van ‘place to buy’ naar ‘place to 
be’. Oftewel: in de transformatie van koopcentra naar binnensteden waar mensen 
graag vertoeven. Dit veranderingsproces is door de coronacrisis alleen maar urgen-
ter geworden. Het besef groeit dat daarvoor niet een ‘gouden driehoek’ maar een 
‘gouden cirkel’ van organisaties uit allerlei sectoren in de samenleving nodig is. 

Sfeerverlichting in de binnenstad van Deventer
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Kwetsbare plek
Professionalisering van de centrumorganisatie blijft een aandachtspunt, bijvoor-
beeld door het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en de inzet van 
een centrummanager. De coronacrisis heeft veel collectieve energie en creativi-
teit bij ondernemers losgemaakt. De uitdaging is om die saamhorigheid vast te 
houden. Want zodra winkels en horeca konden heropenen, hadden winkeliers en 
horecaondernemers weer de handen vol aan hun eigen zaak. Ondernemersvereni-
gingen zijn betrokken bij grote belangen in de stad, terwijl ze meestal steunen op 
een kleine groep actieve vrijwilligers. De competenties die nodig zijn om op stra-
tegisch niveau te denken over de toekomst van de stad zijn niet vanzelfsprekend 
in het bestuur van de verenigingen aanwezig, legt de crisismanager van Almelo de 
vinger op de kwetsbare plek. Een centrummanager kan ondernemersverenigingen 
daarin ondersteunen. 

Online zichtbaarheid 
Veel ondernemers hebben tijdens de crisis ervaring opgedaan met nieuwe kanalen 
om met klanten te communiceren. Dat gebeurde vooral via social media zoals 
Facebook en Instagram. Daarnaast hebben bijna alle Overijsselse gemeenten ge-
probeerd een collectief bestel- en bezorgplatform op te zetten, maar dat is meestal 
niet gelukt. Waar ze niet van de grond kwamen, bleken de platforms technisch 
en logistiek te complex of kostten ze individuele ondernemers te veel tijd en geld. 
“Maar de campagne eromheen heeft veel consumenten bewust gemaakt van het 
belang van lokaal kopen”, constateert de accountmanager horeca en detailhandel 
van de gemeente Hengelo. “We willen nog steeds een platform. Daar willen we niet 
producten, maar ondernemers als persoon presenteren: dit zijn wij, Héngelose on-
dernemers. Ondernemers zijn immers het gezicht van hun winkel en klanten kopen 
er omdat ze dat gezicht kennen.”

Onderscheidend profiel
Profilering van fysieke winkels en winkelgebieden wordt alleen maar belangrijker. 
Winkels en winkelgebieden die meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van onli-
ne shoppen hebben betere overlevingskansen. Consumenten moeten een goede 
reden hebben om naar jouw winkelgebied te komen. Zo profileert Kampen zich als 
‘Hartelijke Hanzestad aan het water’ en koos Tubbergen ‘Glinstering’ als leidmotief. 
Deventer geniet grote bekendheid als boekenstad. In Olst-Wijhe vormt de slogan 
‘Hier stroomt de IJssel’ het verbindende element tussen de kernen. In coronatijd 
werd dat ‘Hier stroomt de liefde’. “We hadden allemaal heel dramatisch kunnen 
gaan doen maar dan kwam niemand meer boodschappen doen. Dus we hebben 
er ‘Hier stroomt de liefde’ van gemaakt. Dat klonk veel fijner. Wij hebben het dorp 
volgehangen met hartjes. Zo kregen we toch een andere vibe”, aldus een onderne-
mer uit Wijhe. 

“We hebben het dorp volgehangen met 
hartjes. Dan krijg je toch een andere vibe.”

Tot slot 
Hoe zwaar de coronacrisis ook was, er zat ook een positieve kant aan. De solidari-
teit, creativiteit en daadkracht van ondernemers zijn bij de consument niet onop-
gemerkt gebleven. Er is meer waardering voor de lokale ondernemer. En meer 
dan ooit is duidelijk dat de rol van winkelgebieden zo veel groter is dan alleen een 
aankoopplaats voor producten. 

Dit artikel is gebaseerd op de rapportages van de Lerende evaluatie 
Crisisarrangementen (Nulmeting 2020 en Monitor 2021)

https://geo.overijssel.nl/arcgisonline/economie/Rapp_Lerende_Evaluatie_Crisisarrangementen_nulmeting_2020.pdf
https://www.stadsbeweging.nl/wp-content/uploads/2021/12/Definitief-rapport-Lerende-Evaluatie-Crisisarrangementen.pdf
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6. Gezamenlijk Opgavegericht Academisch Leernetwerk (GOAL)

Constant schakelen.
De Overijsselse Aanpak staat voor 
‘dóen, flexibiliteit en netwerken’.
De coalitiepartijen in Overijssel schreven in 2019 in hun akkoord: ‘Wij verster-
ken de vitaliteit van binnensteden door aan te sluiten bij de energie, ideeën 
en initiatieven van ondernemers en bewoners. De Stadsbeweging en de 
Woonkeuken zijn voorbeelden van deze succesvolle netwerkaanpak, die we 
de komende periode een extra impuls geven.’

Dat is precies waar ‘De Overijsselse Aanpak’ voor staat: dóen, flexibiliteit en 
netwerken. Oftewel: samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen 
zoeken naar praktische oplossingen voor opgaven die door iedereen worden 
gevoeld. Dat is voor ambtenaren en bestuurders wel even wennen. 

In de huidige netwerksamenwerking is de overheid steeds vaker onderdeel 
van kleine en grote samenwerkingsverbanden, offline en online. De rol van de 
provincie verandert daarmee van probleemoplosser naar ‘procesregisseur’, 
waarbij ze niet alle touwtjes zelf in handen hebben. Dit noemen we ook wel 
‘opgavegericht werken’.

De vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden vergroten, daar gaat het om. 
Dat doel kan de provincie alleen bereiken door intensief samen te werken 
met ondernemers, binnenstadsmanagers, retailplatforms en gemeenten. 
Flexibiliteit is het succesingrediënt: we leggen vooraf alleen onze doelen vast. 
De concrete invulling en uitvoering doet de provincie samen met haar part-
ners. De manier waarop de provincie de  crisisarrangementen heeft ingezet 
bewijst dat deze flexibele aanpak werkt.

Bekijk hier ook hoofdstuk 5 Crisisarrangementen

Netwerkbijeenkomst ‘Bouwen aan Beweging’, november 2022
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Leernetwerk
Opgavegericht werken was in 2016 relatief nieuw voor de Provincie Overijssel. Ze 
heeft voor deze aanpak gekozen omdat ze wist dat de traditionele — resultaat-
gerichte — aanpak alleen werkt voor opgaven waarbij ze als provincie volledig 
aan het roer staat. Maar hoe meet je het succes van opgavegericht werken? Of de 
doelmatigheid? Een pilot met het Gezamenlijk Opgavegericht Academisch Leernet-
werk (GOAL), een initiatief van adviesbureau Hiemstra & De Vries en de Universiteit 
Utrecht, bood een uitgelezen kans om daarover meer te leren. Aan de hand van 
een wetenschappelijk model, en door in gesprek te gaan met gemeenten en een 
ministerie over hun ervaringen met opgavegericht werken. 

Zo ontdekte de provincie dat opgavegericht werken een permanent proces is 
van schakelen tussen drie borden. Te weten: de opgave — in het voorbeeld van 
de Stadsbeweging, de vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden —, de om-
geving — centrummanagers, gemeenten, ondernemers en ook de provinciale 
politiek — en de middelen: tijd, kennis, geld, regelgeving. Verandert er iets op 
één van die borden, dan moet je ook op de andere twee iets aanpassen. 

Lerend evalueren 
Laten we de crisisarrangementen weer als voorbeeld nemen. De coronapande-
mie veranderde de omgeving: winkels en horeca in binnensteden gingen dicht en 
mensen bleven thuis. Daardoor veranderde ook de opgave op korte termijn: hoe 
houden we het winkelgebied toch op de kaart bij de consument? Dit vroeg om een 

nieuw beleidsinstrument, dat partners in het veld snel en laagdrempelig konden 
inzetten voor een breed scala aan acties. Zie daar: de crisisarrangementen. Zon-
der de ingebouwde flexibiliteit in het programma ‘Ruimte, Wonen, Retail had de 
provincie niet zo snel kunnen schakelen. In het Gezamenlijk Opgavegericht Acade-
misch Leernetwerk heeft de provincie geleerd dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is 
om de provinciale bijdrage aan (gezamenlijk) resultaten in cijfers te vangen. Als de 
vitaliteit van centra in Overijssel daalt of stijgt, is dat nooit alleen een gevolg van het 
provinciaal beleid. Het is daarom belangrijk om, naast de opgave, ook de omgeving 
en de middelen te monitoren. Bij lerend evalueren loopt een onderzoeker mee 
tijdens het project om zo resultaten en leerpunten te kunnen ophalen. Dit onder-
zoek levert aanvullende resultaten op (‘zachte waarden’) zoals de waarde van en 
het vertrouwen in het netwerk.

Vertrouwen
Nog een les: vertrouwen is essentieel voor succes. Zowel in de relatie met partners 
in de binnensteden als in de relatie tot de politiek. Dat  illustreert het artikel over 
Kampen. (Hoofdstuk 3. Casus Kampen). Daaruit blijkt immers dat vertrouwen en 
informatievoorziening belangrijke ingrediënten zijn voor een goed resultaat. Dat 
vertrouwen moet je opbouwen. Provinciale Staten gaf het vertrouwen door een 
opdracht te verstrekken zonder harde afspraken vooraf over het resultaat. Dat 
verplichtte de Stadsbeweging om de Staten goed mee te nemen in de uitvoering. 
Dat doet zij met brieven, werkbezoeken en door het gesprek met het netwerk te or-
ganiseren. Zo krijgt Provinciale Staten handvatten om het programma bij te sturen, 
mocht ze dat nodig vinden. Zo kan Provinciale Staten haar eigen rol goed blijven 
spelen in een Overijsselse aanpak van dóen, flexibiliteit en  netwerken.
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Regeren is vooruitzien. 
 
De Stadsbeweging heb ik de afgelopen jaren leren 
kennen als een optimistisch pleitbezorger van 
verandering in de Overijsselse binnensteden. 
Een aanjager van de transformatie van leegstand, 
van het delen van goede voorbeelden en van het 
aandacht geven aan de (her)positionering en 
identiteit van stadscentra.

Om een succesvolle Stadsbeweging te krijgen is het belangrijk in te spelen op urgentie 
en de belangen van de stakeholders te bedienen. “What’s in it for me?”, willen gemeen-
teambtenaren, vastgoedeigenaren, ondernemers, investeerders en lokale betrokke-
nen weten. Afgelopen jaren waren de urgentie en relevantie overduidelijk. Bijvoor-
beeld door het faillissement van een beeldbepalend warenhuis, de coronalockdown 
en de explosieve groei van online verkopen. Op het moment van schrijven is de storm 
echter flink geluwd. De leegstand loopt terug, de bezoekersaantallen in binnensteden 
herstellen zich en er wordt volop getransformeerd en geïnvesteerd in centrumgebie-
den. Na regen komt zonneschijn?

Ik ben bang van niet. Het wisselvallige weertype is een blijvertje voor onze binnenste-
den. Zoals met zoveel thema’s die ons tegenwoordig bezighouden – klimaat, energie, 
mobiliteit en landbouw, om er een paar te noemen – kom je er niet met een korteter-
mijnaanpak. Het vergt een marathoninstelling om een blijvende transitie te bewerk-
stelligen. Zoals zo vaak worden de effecten op de korte termijn overschat, en wordt 
de impact van veranderingen op de lange termijn onderschat. Regeren is vooruitzien, 
maar het brandje van vandaag regeert.

Oedsen Boersma, gebiedsontwikkelaar 
SITE Urban development

7. Column Oedsen Boersma
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Ik hoop dus dat de Stadsbeweging zich ook in de komende jaren bezig blijft houden 
met het thema binnensteden. Bij voorkeur niet alleen vanuit de retail, maar juist 
vanuit een bredere, gebiedsgerichte aanpak. Door de combinatie van kostenstijgin-
gen (inflatie) en vraaguitval zullen de komende maanden vast een golf aan retail-
vraagstukken opleveren. Houd desondanks het vizier op de langere termijn, is mijn 
advies. 

Het vizier op de langere termijn, is mijn advies. 
In mijn toekomstbeeld vervaagt de winkelfunctie in veel binnensteden geleidelijk. 
De binnenstad is niet automatisch het centrale hart waar iedereen samenkomt. 
Een dagje “stad” betekent veel meer dan heen en weer door de winkelstraat. Mo-
derne steden transformeren van een hiërarchische structuur (binnenstad op één) 
naar een structuur van meerdere gelijkwaardige kernen/plekken (polycentrisch 
speelveld). In aanloopmilieus, binnenwijken en buurten, bij waterfronts, in oude 
industriegebieden of rondom campussen ontstaat steeds meer reuring, horeca en 
stedelijke ontmoetingsplekken. Ik hoop dat binnensteden deze verandering aangrij-
pen om te investeren in de eigen authenticiteit en ontmoetingsfunctie. 

In onze binnensteden valt nog een wereld te winnen in het faciliteren van ontmoe-
tingen, interactie tussen diverse bevolkingsgroepen en het simpelweg vertragen 
van de dagelijkse ratrace. Laat er een Stadsbeweging komen die openbare ruimte 
beter ontwikkelt, programmeert en exploiteert. Laat er een Stadsbeweging zijn 
waarbij nieuwe mix-vormen van winkelen, werken, wonen en verblijven worden 
gedeeld. En laat er nieuwe vormen van onderwijs ontstaan, die ons kunnen helpen 
om onze weg te vinden binnen de complexiteit van onze samenleving. Elke binnen-
stad verdient in mijn ogen een fysieke manifestatie van de Stadsbeweging, met het 
Groninger Forum als lichtend voorbeeld.

Oedsen Boersma, Gebiedsontwikkelaar SITE Urban development
 

Groninger Forum



27  Terug naar inhoudsopgave

8. Casus Hengelo

Transformatie van de binnenstad 
krijgt steeds meer vorm: 
Hengelo zit in de flow.
 
Jarenlang was de binnenstad van Hengelo een zor-
genkind. Met een duidelijk actieplan, de juiste men-
sen op de juiste plek en flinke investeringen wist de 
gemeente — in samenwerking met de centrumpar-
tijen en de Stadsbeweging — het tij te keren. Nu kij-
ken andere plaatsen naar Hengelo voor inspiratie. 

Meer dan 20 procent lege winkelpanden in het centrum, dalende bezoekersaan-
tallen en een slecht rapportcijfer van de inwoners. Dat was een paar jaar geleden 
de situatie in de Hengelose binnenstad. Hoe maak je daarvan een vitale plek met 
een goed ondernemersklimaat, waar het prettig toeven is voor bewoners en bezoe-
kers? 

Grote uitdagingen
Wie de analyse van knelpunten in het Handboek Aantrekkelijke Binnenstad 2020 
van de gemeente Hengelo leest, begrijpt direct hoe groot de uitdaging was. De 
winkels lagen ver uit elkaar, in de hoofdwinkelstraten stonden veel panden leeg 
en het winkelaanbod was niet onderscheidend genoeg. De binnenstad ondervond 
bovendien concurrentie van zowel de lokale wijkwinkelcentra en plein Westermaat, 
als van de buren Enschede, Almelo en Oldenzaal. Het uiterlijk van de binnenstad 
was gedateerd en (te) ruim van opzet, wat niet bijdroeg aan een gezellige sfeer. 
Tel daarbij op de (toen nog) slechte samenwerking tussen de belangrijkste stake-
holders (ondernemers en vastgoedeigenaren) en het gebrek aan slagkracht bij de 
gemeente, en je snapt dat de stad voor een moeilijke opgave stond. 

Björn Edelenbos, programmaleider van de Stadsbeweging: “Net na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 zat ik met gedeputeerde Monique van Haaf bij de 
verantwoordelijk wethouder van Hengelo. We vroegen ons af: heeft het nog zin om 
als provincie in deze stad te investeren? Het ging daar zo moeizaam. Moesten we 
misschien een pauze inlassen?” Niettemin besloten de gemeente en de Stadsbewe-
ging samen de schouders eronder te zetten. 

   De ambitie van Hengelo
Een vitale binnenstad met een Hengeloos karakter, met oog voor het Hen-
gelose verleden en de blik op de toekomst. Een binnenstad waar bezoekers 
graag komen en inwoners en ondernemers trots op zijn, omdat er een onder-
scheidend en divers aanbod is en omdat er een fijne, veilige en gezellige sfeer 
heerst. 
Concrete doelen: leegstand onder de 10 procent en in het kernwinkelgebied 
minder dan 6 procent, een gemiddeld waarderingscijfer 7 van bezoekers en 
bewoners en groei van de bezoekersaantallen en de verblijfsduur. 

Uit: Actieplan Voor een vitale binnenstad 2022-2026, opgesteld door gemeente 
Hengelo, Hengelo promotie,  Stichting Centrummanagement en Koninklijke 
Horeca afdeling Hengelo. 

De binnenstad van Hengelo
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Sfeervoller, groener, duurzamer
De gezamenlijke aanpak bleek een goede zet. De afgelopen jaren veranderde het 
aanzien van de Hengelose binnenstad ingrijpend. Op veel plekken is de openbare 
ruimte aangepakt. Zo zijn de Enschedestraat, Langestraat en het Burgemeester 
Jansenplein sfeervoller, groener en duurzamer geworden. De herinrichting van het 
marktplein en de winkelstraten is in volle gang. Ook liggen er plannen klaar voor de 
Wetstraat en omgeving en is de sloop van de Lambertuspassage gestart. 

De waardering van bewoners en bezoekers steeg tussen 2018 en 2022 alvast van 
een 5,2 naar een 6,2. Een goed moment om met een aantal betrokkenen van de 
gemeente en de Stadsbeweging en met de centrummanager terug te blikken op 
wat in hun ogen succesfactoren zijn geweest om de transformatie van de binnen-
stad op gang te krijgen.
 

Puzzelstukjes
Wethouder Gerard Gerrits, die sinds 2018 de binnenstad in zijn portefeuille heeft, 
hoeft niet lang over de succesfactor na te denken: stoppen met steeds nieuwe 
plannen te bedenken en in plaats daarvan gaan dóén. “Dat klinkt eenvoudiger dan 
het is. Om het vliegwiel op gang te brengen, moeten veel puzzelstukjes op hun plek 
vallen.” 
Eén zo’n puzzelstukje zat in de eigen organisatie. Vanaf 2018 zijn alle onderwerpen 
die raken aan de binnenstad, zoals wonen, ruimtelijke ordening, vergunningverle-
ning, vastgoed en economische zaken, namelijk bij één wethouder ondergebracht. 
Dat heeft de voorbereiding van besluiten versneld. Gerrits geeft aan dat ook de 
samenwerking in het college is verbeterd.  “Er is meer verbinding tussen portefeuil-
les en we zijn slagvaardiger geworden.” Een multidisciplinair programmateam zorgt 
bovendien voor voldoende ambtelijke slagkracht. 

Fris bloed
Net zo belangrijk: de samenwerking tussen de belanghebbende partijen in het cen-
trum is eveneens sterk verbeterd. Dat is mede te danken aan vers bloed, zowel in 
het bestuur van ondernemersvereniging Stichting Centrummanagement Hengelo 
(SCH), bij Hengelo Promotie en met de aanstelling van de nieuwe centrummana-
ger, Rob Berkhout. Wekelijks vindt een operationeel plaats over de gang van zaken 
in de binnenstad. Daarnaast spreken de stakeholders elkaar tweemaandelijks op 
tactisch en politiek-strategisch niveau. 
Berkhout benadrukt hoe belangrijk goede communicatie is voor de samenwer-
king. De SCH heeft daarvoor met subsidie van de provincie het platform Chainels 
aangeschaft. Dat is een website met app, die ondernemers en dienstverleners 
binnen een winkelgebied met elkaar in verbinding brengt. Niet alleen is een ruime 
meerderheid van de Hengelose ondernemers daar inmiddels op aangesloten, 
maar bijvoorbeeld ook de afdeling vergunningen van de gemeente, de politie en 
de aannemer die projecten uitvoert in de stad. Via het platform houden de partijen 
elkaar voortdurend op de hoogte van plannen en activiteiten. “De communicatie is 
bijna perfect nu”, aldus een tevreden Berkhout. 

Werkzaamhedenbord in Hengelo
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Stilstand is achteruitgang
Consistentie blijkt een andere cruciale factor. Joop Nijenhuis is als ontwikkel- en 
programmamanager binnenstad bij de gemeente al heel lang betrokken bij de 
transformatie van de binnenstad. “Consistentie betekent: zeggen wat we doen en 
doen wat we zeggen. Vroeger hadden we de neiging om steeds weer nieuw onder-
zoek uit te voeren. Daarna moest het dan toch anders. Mensen wisten niet waar 
ze aan toe waren met de gemeente. Dat maakte investeerders kopschuw. Niets 
is zo slecht voor het investeringsklimaat als onzekerheid. Die leidt tot stilstand, en 
stilstand leidt tot achteruitgang.”

De Stadsbeweging heeft geholpen om die negatieve dynamiek te doorbreken. 
Nijenhuis: “In het begin bood de Stadsbeweging een gereedschapskist met kleine 
initiatieven. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt om dingen in gang te 
zetten.” Hij noemt als voorbeeld de Stadswerkplaats, een plek waar binnenstad-
partners fysiek kunnen samenwerken. Maar op een gegeven moment was Hengelo 
het stadium van de kleine subsidies wel ontgroeid. De Stadsbeweging was toen 
bereid de ondersteuning op te schalen. 

“De medewerkers zagen dat we als gemeente fors wilden investeren”, vertelt Nijen-
huis.  “En ook dat we het niet alleen zouden kunnen. Met de steun van de provincie 
kon ik gemakkelijker tegen het college en de raad zeggen: de provincie helpt ons, 
maar dan moeten we zelf óók over de brug komen. Als de provincie vertrouwen 
heeft, geeft dat raadsleden ook vertrouwen. Dat helpt de besluitvorming.” 

Door krachten en middelen te bundelen, kwamen er bovendien andere geldstro-
men binnen bereik. Zo wist Hengelo in 2022 4,8 miljoen euro uit de Impulsaanpak 
Binnensteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de wacht te 
slepen. En ook nog eens 4,2 miljoen euro voor versnelling van de woningbouw in 
het stadsdeel Hart van Zuid.

Ga uit van eigen kracht
Stadsbeweger Annemarie Beumers stond Hengelo een paar jaar met raad en daad 
terzijde. “Wij hebben de gemeente geholpen kort op de bal te spelen. Definieer je 
DNA. Probeer niet langer de concurrentie met Enschede aan te gaan, maar ga uit 
van je eigen kracht. Heb vertrouwen in jezelf. En zorg dat je organisatie op orde is. 
Dat was onze boodschap. Als je als gemeente vervolgens met een scherpe propo-
sitie komt, gaan anderen erin geloven. Dat is gebeurd in Hengelo. Dan ontstaat er 
een soort flow. Het lijkt soms wel of alles daar nu vanzelf gaat, maar er wordt hard 
gewerkt.” 

‘“Als je als gemeente met een scherpe 
propositie komt, gaan anderen erin geloven.”

Nijenhuis: “Ik word steeds vaker gebeld door andere gemeenten die nieuwsgierig 
zijn naar onze aanpak. Al dan niet op ons spoor gezet door de Stadsbeweging. 
Zo leer je van elkaar. Ik heb het in het begin ook van andere gemeenten geleerd. 
Daarom is het belangrijk om het netwerk van de Stadsbeweging ook na de verkie-
zingen in maart 2023 in stand te houden. Om ontwikkelingen te signaleren en te 
ontdekken hoe andere centra dingen doen. We hoeven niet allemaal ons eigen wiel 
uit te vinden.“

Nooit klaar
Hengelo mag nu dan in de flow zitten, de gesprekspartners blijven realistisch. Er 
moet nog veel gebeuren in de binnenstad en nieuwe uitdagingen dienen zich aan. 
Zoals de ontwikkeling van de spoorzone Hengelo-Enschede. Gerrits: “Je bent nooit 
klaar met het ontwikkelen van de stad. We maken nu een enorme inhaalslag en 
die werpt zijn vruchten af. Maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten blijven 
meebewegen. Of het nu om de binnenstad gaat of de wijken, het ontwikkelen gaat 
altijd door.” 
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9. Vitaliteitsbenchmark I

Welk centrum is het meest vitaal? 
 
In 2022 werd voor de tweede keer de vitaliteit van Over-
ijsselse centrumgebieden in kaart gebracht. Opvallende 
uitkomsten: de winkelleegstand is over het algemeen ver-
minderd en de bevolkingsprognose is voor een groot deel 
van de provincie gunstiger dan twee jaar geleden. 
 
In 2020 heeft onderzoeksbureau Goudappel de eerste Vitaliteitsbenchmark uitgevoerd, 
een instrument om objectief in kaart te brengen hoe het ervoor staat met de vitaliteit van 
Overijsselse centrumgebieden. 

De tweejarige Vitaliteitsbenchmark meet de vitaliteit in centra voor de volgende vijf catego-
rieën: demografie, voorzieningenaanbod, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en samenwer-
king. Het onderzoek heeft diverse doelen. Allereerst helpt het gemeenten, centrummana-
gers, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen het unieke profiel van hun 
eigen centrum beter te begrijpen. Verder geeft het ze een gemeenschappelijk startpunt om 
de vitaliteit in de juiste richting te sturen en daarmee het eigen centrumgebied (nog) vita-
ler te maken. Ook maakt het vergelijkingen tussen centrumgebieden mogelijk. Zo kunnen 
betrokkenen van elkaar leren, bijvoorbeeld door een ander centrum op te zoeken dat met 
dezelfde problematiek worstelt. 

In 2022 is de Vitaliteitsbenchmark voor de tweede keer uitgevoerd zodat inzicht kan worden 
gegeven in de trends en ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Hasselt, Zwartsluis, Borne 
en Ootmarsum zijn nieuwkomers in de top 10. Buiten de top 10 zijn ook Heino, Staphorst, 
Nijverdal en Enter sterk in de ranglijst geklommen. Bij de stijgers is de leegstand afgenomen 
en is de demografische situatie verbeterd ten opzichte van andere kernen. De top 4 van de 
Vitaliteitsbenchmark bestaat, net als twee jaar geleden, uit Zwolle, Deventer, Enschede en 
Kampen.

De binnenstad van Enschede
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Demografie
Demografische ontwikkelingen als vergrijzing, bevolkingsgroei of -krimp, besteed-
baar inkomen en het aantal consumenten binnen het verzorgingsbereik, hebben 
een grote impact op de vitaliteit van centrumgebieden, ook al zijn ze nauwelijks te 
beïnvloeden. Voor het grootste deel van de provincie geldt dat de bevolkingsprog-
noses gunstiger zijn dan twee jaar geleden, blijkt uit de Vitaliteitsbenchmark. Dat 
betekent dat er, tussen nu en 2050, op meer plekken bevolkingsgroei en op minder 
plekken krimp wordt verwacht. De vergrijzing (d.w.z. het percentage inwoners bo-
ven de 65) is in het grootste deel van de provincie wel toegenomen. 

Tegenover de stijgers waar de perspectieven zijn verbeterd, staan helaas ook cen-
tra die hun demografische perspectieven zagen verslechteren. Ommen, Dalfsen, 
Haaksbergen en Hardenberg zijn mede door een relatief snelle vergrijzing of tegen-
vallende bevolkingsprognose, gedaald op de ranglijst. 

Ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en bereikbaarheid
Drie dimensies waarop betrokkenen wel invloed kunnen uitoefenen, zijn de ruimte-
lijke kwaliteit, het voorzieningenaanbod en de bereikbaarheid. 

De ruimtelijke kwaliteit kan worden gemeten door bijvoorbeeld te kijken naar de 
leegstand, de digitale vindbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving (waaronder 
de hoeveelheid groen, geluidsoverlast, stikstofuitstoot, hittestress). Bij het voor-
zieningenaanbod wordt gekeken naar het aantal voorzieningen in het centrum, 
de positie binnen de regio, de diversiteit van het aanbod en de gevoeligheid voor 
internetbestedingen. 

Kleinere kernen scoren over het algemeen beter dan de grote centra op de kwa-
liteit van de leefomgeving doordat er minder geluidsoverlast, luchtvervuiling en 
hittestress is. De winkelleegstand is in Overijssel over het algemeen afgenomen, 
vooral doordat leegstaande panden een andere (niet-winkel)functie hebben gekre-
gen. Het aantal winkelvoorzieningen neemt dus ook af. 

Overigens zijn er wel grote verschillen tussen centrumgebieden. Almelo en Nijver-
dal behoorden bijvoorbeeld jarenlang tot de centra met de meeste leegstand in 
Overijssel, maar zagen het aantal leegstaande panden tussen 2020 en 2022 juist 
flink afnemen. De leegstand nam ook sterk af in Borne, Delden, Enter, Hasselt, 
Nieuwleusen, Oldenzaal en Olst. Daarentegen zagen Vriezenveen, Rijssen, Ommen 
en Steenwijk hun leegstand toenemen. De gevoeligheid van winkels voor online 
concurrentie blijft overal een aandachtspunt, al is er een afvlakking te zien van de 
online bestedingen.

De bereikbaarheid van de centrumgebieden met openbaar vervoer, fiets en auto 
is niet sterk veranderd ten opzichte van 2020. De grote steden scoren goed op 
fietsbereikbaarheid, maar slechter dan kleinere centra op autobereikbaarheid. In 
Rijssen en Nijverdal zijn meer opties gekomen om gratis te parkeren. 

Nieuw in de Vitaliteitsbenchmark van 2022 is de toevoeging van een logistieke 
component: Goudappel heeft onderzocht hoe actief een centrum bezig is met 
duurzame logistieke oplossingen om een centrum zo leefbaar mogelijk te maken. 
Deventer en Zwolle lopen voorop in het gebruik van zero-emissiezones en 
venstertijden.

De binnenstad van Almelo
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Samenwerking
De vijfde en laatste dimensie van de Overijsselse Vitaliteitsbenchmark is samenwer-
king. Daarvoor zijn aspecten als de organisatiegraad van ondernemers, beschik-
baarheid van een detailhandels- en/of centrumvisie, samenwerking in de gouden 
driehoek (d.w.z. ondernemers, vastgoed, gemeente) en de aanwezigheid van een 
centrummanager in kaart gebracht. In 2022 is voor het eerst ook onderzocht of er 
afgelopen twee jaar lokale platforms zijn ontstaan, zoals ‘Koop Lokaal’. 

Veel centra hebben geïnvesteerd in samenwerking, al lukt dit op de ene plek
beter dan in de andere. Ten opzichte van 2022 zijn vooral verbeteringen doorge-
voerd in Heino, Borne en Denekamp. In Borne vindt er bijvoorbeeld meer overleg 
plaats tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. De verbeterde score 
van Heino valt te verklaren door de komst van een gemeentelijke detailhandels-
visie. Denekamp scoort in 2022 onder meer hoger vanwege het aanstellen van 
een centrummanager. Deventer, Hardenberg en Zwolle blijven de ranglijst op het 
gebied van samenwerking aanvoeren.

Conclusie
Centrumgebieden met lagere scores staan voor een grote uitdaging, soms door 
omstandigheden waar ze zelf weinig invloed op hebben. Zo kan een negatieve 
demografische ontwikkeling (sterke vergrijzing en verwachte krimp) een centrum 
onder druk zetten. Maar inzicht hierin, onder andere door de Vitaliteitsbenchmark,  
kan partijen wel aanmoedigen om tijdig na te denken over hoe ze met deze om-
standigheden willen omgaan om toch een robuust, toekomstbestendig centrum te 
kunnen creëren.  

De vitaliteitsprofielen kunnen centrumgebieden nog meer ondersteuning bieden. 
Ze kunnen helpen om thema’s te agenderen en urgentie te bepalen, en bieden 
inspiratie en houvast bij plan- en besluitvorming.    
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10. Vitaliteitsbenchmark II

De kwaliteit van vitaliteit.
 
Wat maakt een centrum vitaal? En hoe is het eigenlijk 
gesteld met de vitaliteit van de Overijsselse dorpen en 
steden? Studente Renske Pegge deed er onderzoek naar 
en schreef er haar masterscriptie over. Hier deelt ze 
haar ervaringen. 
 
Veel mensen bezoeken met regelmaat het centrum van hun dorp of stad. Even een bood-
schap doen, een ijsje eten, een dagje shoppen of een drankje drinken op een terras: het 
centrum is een plek voor zowel dagelijkse als niet-dagelijkse behoeften. Des te belangrijker 
is het, dat centra blijven voldoen aan de wensen van de gebruikers. Zo blijven ze levendig 
en vitaal.

De Vitaliteitsbenchmark 
De vitaliteit van de 39 grootste Overijsselse dorpen en steden wordt gemeten met behulp 
van een vitaliteitsbenchmark, uitgevoerd door adviesbureau Goudappel in samenwerking 
met de Provincie Overijssel. 
Zie voorgaand hoofdstuk voor de uitkomsten van de Vitaliteitsbenchmark

Het rapport van Goudappel brengt vitaliteit feitelijk in kaart, maar laat niet zien hoe inwo-
ners van de betreffende dorpen en steden deze ervaren. Om dit te achterhalen heb ik on-
derzoek gedaan in vier centra, te weten: Kampen, Wierden, Tubbergen en Hengelo. Deze 
centra heb ik gekozen op basis van tegenstellingen zoals grootte, verschil in voorzieningen 
en locatie. Dit is bewust gedaan om een zo compleet mogelijk beeld van de vitaliteit in 
centra te krijgen.  In elk centrum zijn interviews afgenomen met verschillende gebruikers: 
bewoners, bezoekers, ondernemers, een beleidsmedewerker van de gemeente en de 
centrummanager. 

Het centrum van Wierden
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Ervaring en beleving staan centraal 
Uit mijn onderzoek blijkt dat vitaliteit van centra over méér gaat dan de indicatoren 
uit de vitaliteitsbenchmark. De gebruikers die ik gesproken heb op straat noemen, 
naast de indicatoren uit het rapport, ook andere aspecten waaruit blijkt dat erva-
ring en beleving minstens zo belangrijk zijn. Gebruikers willen in een centrum niet 
alleen ‘kopen’, maar steeds meer ook ontmoeten, verblijven en recreëren. 

“Vitaliteit gaat ook over ervaring en beleving.”
Deze aspecten van vitaliteit ontbreken op dit moment in de Vitaliteitsbenchmark en 
zouden een goede toevoeging zijn hoewel de wijze van meten van deze indicatoren 
de uitdaging zal zijn. Een aantal indicatoren is bijvoorbeeld al wel onderdeel van het 
centrumbeleid van de Overijsselse dorpen en steden, maar nog lastig terug te zien 
in de centra zelf. Denk aan het ‘compact’ maken van het centrum om zo een gezel-
lig en knus gevoel te creëren. De ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld de aanwezigheid 
van groen en water, is ook belangrijk. Dit alles om de beleving van het centrum zo 
positief mogelijk te maken. 

Wat gebruikers ook belangrijk vinden, is de diversiteit in voorzieningen binnen de 
centra. Daarbij gaat het niet alleen om winkels, maar ook om horeca, cultuurvoor-
zieningen en werkplekken. De diversiteit bepaalt mede of een centrum wel of niet 
vitaal is. Simpel gezegd: zonder goede en unieke voorzieningen is een centrum niet 
aantrekkelijk voor gebruikers. 

Leegstand is een ander onderwerp dat door gebruikers vaak werd benoemd. Met 
veel lege panden neemt de vitaliteit en kwaliteit van het centrum af. Gebruikers 
koppelen dit direct aan de levendigheid van het centrum.   

“Zonder goede en unieke voorzieningen 
is het centrum niet aantrekkelijk.”

Nieuwe indicatoren 
Op basis van mijn onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie, heb ik 
verschillende aanbevelingen geformuleerd. Zo heeft het meerwaarde om, naast 
kwantitatieve indicatoren, ook kwalitatieve indicatoren aan de Vitaliteitsbenchmark 
toe te voegen. Suggesties daarvoor zijn: duurzaamheid, sfeer, evenementen en 
marketing/promotie. 

“Een combinatie van kwalitatieve en kwantita-
tieve indicatoren maakt de Vitaliteitsbenchmark 
completer.” 

Daarnaast kunnen bestaande indicatoren worden aangepast door er kwalitatieve 
aspecten aan toe te voegen. Bijvoorbeeld bij ‘regiopositie’: door te benoemen wat 
een centrum onderscheidt van andere centra bepaal je de positie van een centrum 
in de regio. Verder kan bij het percentage ‘(niet-) dagelijkse voorzieningen’ worden 
vermeld om welk soort voorzieningen het gaat. Bij ‘ruimtelijke kwaliteit’ kunnen in-
dicatoren als sfeer en de verblijfskwaliteit een extra dimensie geven aan het begrip. 

Conclusie: vitaliteit gaat over veel meer dan alleen het meten van feitelijke indica-
toren. De manier waarop gebruikers een centrum ervaren en beleven kun je niet 
alleen weergegeven in cijfers, maar behoeft een beschrijving in woord en beeld om 
het plaatje compleet te maken. Dat is de kwaliteit van vitaliteit. 
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