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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de evaluatie van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 en
de tussenrapportage van het Binnenstadfonds.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat u heeft ingestemd met de Retailagenda Drenthe
2016-2019. ln de Retailagenda zijn vier afspraken gemaakt in samenwerking met alle
twaalf Drentse gemeenten ter versterking van de Drentse steden en het terugdringen
van de winkelleegstand. Op 8 maart 2017 heeft u ter ondersteuning aan de Retai-
lagenda Drenthe 2016-2019 het Binnenstadfonds vastgesteld. Op de regeling van het
Binnenstadfonds konden de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noor-
denveld, Midden-Drenthe en Coevorden een beroep doen om de kwaliteit van hun
kernwi n kelgebied te versterken en/of vrij komende wi n kel ru imte te herstructu reren.

De Retailagenda Drenthe2016-2019 is in haar laatste uitvoeringsjaar. Deze evaluatie
biedt input voor een eventueel vervolg op de inzet op toekomstbestendige winkelge-
bieden en vitale binnensteden.

Wat betreft het Binnenstadfonds heeft u gevraagd om een regelmatige rapportage
over de voortgang van planvorming en subsidieaanvragen vanuit de gemeenten. De
stand van zaken (d.d. september 2019) van de verschillende gemeentelijke uitvoe-
ringsprogramma's is als tussenrapportage toegevoegd aan de evaluatie. Ook is het
Binnenstadfonds als primair instrument van de Retailagenda tussentijds geëvalueerd
ln het najaar van 2020 en 2021 zullen wij u wederom informeren over de voortgang
van de verschillende gemeentelijke uitvoeringsprogramma's vanuit het Binnenstad-
fonds.
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Met de Retailagenda positioneert Drenthe zich als actieve provincie die vanuit een
faciliterende en stimulerende rol richting geeft aan het bevorderen van toekomstbe-
stendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Het Binnenstadfonds heeft bijgedra-
gen aan bewustwording van de urgentie en heeft gemeenten en marktpartijen uitge-
daagd om de handen ineen te slaan. De samenwerking met betrokken partners in de

binnensteden is versterkt én in korte tijd zijn gedragen centrumvisies en uitvoerings-
plannen gemaakt.

Naar aanleiding van de evaluatie kijken wij dan ook positief naar de rol die de

Retailagenda en het bijbehorende Binnenstadfonds hebben gespeeld in het verbete-
ren en toekomstbestendig maken van de winkelgebieden en Drentse binnensteden,
maar wij zien ook dat het verbeteren van toekomstbestendige winkelgebieden en

sterke binnensteden nog altijd om continue inzet vraagt. Het laaghangend fruit ten

aanzien van structurele leegstand is geplukt en vraagt om een omvangrijke aanpak.
Wijzien ook dat de winkelfunctie van middelgrote steden afneemt, maar dat inzet op

beleving en eigenheid het tij kan keren en de vitaliteit van binnensteden versterkt.
Daarbij is de samenwerking tussen overheid en ondernemers versterkt in de afgelo-
pen jaren en blijft er behoefte aan kennisontwikkeling voor het realiseren van gemeen-

schappelijke doelen. Hierbij zijn actuele data en onderzoeken van groot belang voor
de vestiging van winkels.
Reden voor ons om de faciliterende inzet op sterke steden met ruimtelijke kwaliteit te
continueren conform de drie aanbevelingen uit de evaluatie van de Retailagenda
Drenthe en de tussenrapportage van het Binnenstadfonds:
1. De faciliterende rol in de Retailagenda Drenthe te continueren;
2. De ontwikkeling van sferke binnensteden met ruimtelijke kwaliteit te faciliteren;
3. Landelijk en Europees te lobbyen voor publieUprivate investeringen, die beno-

digd zijn voor de transitie van middelgrote steden, samen met andere stedelijke
partners en overheden.

ln dit kader hebben wij ook besloten om deelname van Drentse gemeenten aan het
Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 te stimuleren. Te zijner tijd zult u geïn-
formeerd worden over de resultaten van dit onderzoek.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten nthe,

voorzitter

Bijlage: Evaluatie Retailagenda
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Samenvatting

Congres International City Retail Experience 2018 (ICRE) – Hoogeveen, april 2018

“Het invullen van winkelvastgoed is op dit moment 

geen makkelijke business maar als je actief bent, 

goed kijkt naar de plaatselijke mogelijkheden, 

creatief meedenkt in oplossingen en bereid bent je 

huurders te helpen, kom je een heel eind.” 

Bram Gonlach, Interpand Vastgoed BV,  

naar aanleiding van de opening van een nieuwe  

vestiging van Schuurman Schoenen in Beilen.

“De subsidies voor transformatie van winkelpand 

naar woning, helpen om de extra kosten te dragen 

die hiermee gepaard gaan. Dit maakt dat wij actief 

plannen maken om een aantal winkelpanden om te 

vormen tot een binnenstedelijk woonmilieu.” 

Herbert Bosch,  

assetmanager Domesta Coevorden
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Evaluatie Retailagenda Drenthe 2016-2019 

Met de Retailagenda Drenthe en het Binnenstadfonds heeft de provincie vanuit een facilite-
rende en stimulerende rol richting gegeven aan het bevorderen van de kernwinkelgebieden. 
Gezamenlijk is gewerkt aan urgentie en zijn marktpartijen en gemeenten uitgedaagd om de 
handen ineen te slaan. De samenwerking met betrokken partners in de binnensteden is versterkt 
en in korte tijd zijn gedragen centrumvisies en uitvoeringsplannen gemaakt. 

Dankzij de gecreëerde ruimte voor maatwerk heeft het Binnenstadfonds de lokale processen 
tussen gemeenten en vastgoed- en marktpartijen versneld: Kernwinkelgebieden en transfor-
matiegebieden zijn gedefinieerd, diverse plekken in de binnensteden hebben een kwaliteits-
verbetering gekregen. Ook zijn winkeliers en vastgoedeigenaren gestimuleerd om gevels op 
te knappen, winkels te verplaatsen naar het kernwinkelgebied of de winkels te transformeren 
naar woningen. Met de inzet van de Retailagenda en het Binnenstadfonds zijn centrumgebieden 
compacter geworden. De leegstand en het totaal aan winkelmeters zijn afgenomen. 

Wat betreft de inzet op winkelgebieden en binnensteden zien we dat de opgave nog altijd groot 
is. Het winkellandschap verandert en daarmee ook de functie van binnensteden.

• De eerste slag in het tegengaan van leegstand is gemaakt, maar de volgende slag is complexer; 
structurele leegstand in (her)ontwikkelingsgebieden die moeilijk te transformeren zijn 
doordat er geen alternatief programma voorhanden is.

• Door het versterken van de samenwerking tussen overheid en ondernemers is de slagkracht 
van de binnenstedelijke aanpak vergroot. Echter, langdurige continue inzet van partijen is 
nodig voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen.  

• Middelgrote steden hebben het moeilijk voor wat betreft het trekken van winkelend publiek. 
Het blijven optimaliseren van beleving, kwaliteit, profilering en eigenheid zijn kansen om het 
tij in deze steden te keren. 

• Vestigingsvoorkeuren van winkeliers botsen steeds vaker met de ambitie van sterke, vitale 
binnensteden. Goed ruimtelijk beleid vraagt om actuele detailhandelsvisies en centrum- en 
bestemmingsplannen. Data en onderzoeken om het beleid te onderbouwen, worden van 
grotere waarde.

Aanbevelingen

1. De faciliterende rol in de Retailagenda Drenthe te continueren. 
2. De ontwikkeling van sterke binnensteden met ruimtelijke kwaliteit te faciliteren.
3. Landelijk en Europees te lobbyen voor publiek/private investeringen, die benodigd zijn voor 

de transitie van middelgrote steden, samen met andere stedelijke partners en overheden.  
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Evaluatie

Talkshow Let’s Retail – Meppel, november 2017

“De subsidie en de investeringen geven kleur aan de 

unieke kernwaarden en positionering van de binnen-

stad van Coevorden als unieke plaats in Drenthe.”

Klaas Lamberink,  

voorzitter Stichting Centrummanagement Coevorden

“De verplaatsing van daar naar hier geeft mij 

oneindig veel plezier. Na 10 jaar op mijn oude plek 

heb ik nu nieuwe fijne stek”. 

Tineke Redder,  

eigenaar Cadeauwinkel Tinkebel te Coevorden,  

na gebruikmaking van de verplaatsingssubsidie.
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1 Inleiding 

In het collegeakkoord 2015-2019 Drenthe ‘Dynamisch en Ondernemend’ was het maken van 
een Provinciale Retailagenda ter versterking van Drentse steden en terugdringen van de winkel-
leegstand een van de belangrijkste speerpunten. Op 14 december 2016 is Retailagenda Drenthe 
in afstemming met alle Drentse gemeenten vastgesteld. Daarmee gaven we invulling aan de 
Nationale Retailagenda, waarin voor provincies de regierol is geadviseerd. Drenthe heeft zich 
gepositioneerd als actieve provincie die haar regierol ter bevordering van toekomstbestendige 
winkelgebieden heeft opgepakt. 

In maart 2017 heeft Provinciale Staten besloten om ter ondersteuning van de Retailagenda, 
middelen beschikbaar te stellen voor de binnenstedelijke transformatie van de 7 grootste 
centrumgebieden van Drenthe, en is het Binnenstadfonds ingesteld.  

“Drenthe heeft het voorbeeld voor andere provincies neergezet, namelijk hoe je heel concreet gemeenten 

kan uitdagen om lokaal aan de slag te gaan. Het heeft de provincie Zuid-Holland geïnspireerd om ook een 

Stimuleringsregeling Centrumgebieden te realiseren.” 

Dirk Jan Droogh,  

directeur adviesbureau DTNP

Deze evaluatie dient om:

1. Op te halen of de gestelde afspraken afgerond zijn; 
2. Om lessen te trekken uit proces en resultaten;
3. En een besluit te nemen over het vervolg van Retailagenda en Binnenstadfonds. 
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2 Retailagenda Drenthe 2016-2019  
en Binnenstadfonds

De doelstelling van de Retailagenda Drenthe is ‘toekomstbestendige  economisch vitale en leefbare 
binnensteden en dorpskernen met een eigen DNA.’ 1  
De Retailagenda Drenthe is een samenwerkingsovereenkomst met vier afspraken, waar alle Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe zich aan geconformeerd hebben.

De Drentse Retail aanpak bleek uniek in Nederland. Middels Retailagenda Drenthe en het 
Binnenstadfonds heeft de provincie met een faciliterende en stimulerende rol richting gegeven 
aan de kernwinkelgebieden. Daarbij zijn gemeenten primair verantwoordelijk gebleven voor de 
detailhandel. Er is gezamenlijk met binnenstedelijke partners gewerkt aan oplossingsrichtingen. 
Dankzij de gecreëerde ruimte voor maatwerk, heeft het Binnenstadfonds lokale processen 
tussen gemeenten en vastgoed- en marktpartijen versneld. 

In de kern gaan de afspraken over samenwerking tussen overheid en marktpartijen, het 
 verminderen van winkelleegstand, het creëren van financieringsmogelijkheden voor de 
transformatie opgave en werken aan compacte winkelgebieden. In de uitvoering van de 
afspraken nemen gemeenten het voortouw en zijn primair de gesprekspartner voor onder-
nemers, vastgoedeigenaren en inwoners. De provincie heeft de regierol en faciliteert de 
gemeenten. De vier afspraken zijn:

1. Inzet van marktpartijen  faciliterend van samenwerking tussen overheid en marktpartijen. 
Inzet en overleg met o.a. ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners ter kennisdeling en 
kwaliteitsverbetering.  

2. Strategisch vastgoedfonds  creëren van financieringsmogelijkheden voor noodzakelijke 
ingrepen voor de transformatieopgave die leiden tot planvorming en fysieke ingrepen. 

3. Concentratie Winkelgebieden  via het Binnenstadfonds werken aan compacte winkel-
gebieden. Aanjagen van lokale centrumplannen, met daarin oog voor trends en ontwikkeling 
door zoveel als mogelijk te concentreren. 

1 Voor de Retailagenda Drenthe 2016-2019,  

zie https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/
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4. Kaders bepalen  verminderen van winkelleegstand. Lokaal maatwerk 
voor compacte, toekomstbestendige binnensteden en centra. 
Bestemmen van kansrijke en kansarme gebieden op basis van leegstand 
en plancapaciteit. Per saldo geen toename van winkelmeters, maar wel 
ruimte voor vernieuwing in de sector. 

Het Binnenstadfonds is het primaire instrument van Retailagenda Drenthe. 
De subsidie van totaal €13 mln heeft als doel het tot stand brengen van robuuste, 
toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele leegstand. 
De gemeenten Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe 
en Noordenveld konden een beroep hierop doen. Om in aanmerking te komen voor 
de subsidie hebben genoemde gemeenten in samenwerking met lokale partijen 
toekomstbestendige centrumplannen moeten opstellen, waarin het terugdringen 
van winkelvloeroppervlak, en het werken aan een eigen profiel (DNA) moesten 
worden meegenomen. Ook gold publiek/private cofinanciering als voorwaarde, 
het Binnenstadfonds financiert maximaal 33% van de projecten, en elke gemeente 
ontving een maximumbedrag (variërend van € 750.000 voor Beilen en Roden tot 
€ 3 mln voor Assen en Emmen).2

2 Voor de volledige Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds zie: 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Drenthe/CVDR601747.html
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Noordelijke provincies doen gezamenlijk onderzoek naar winkelleegstand

Binnenstadfonds in Emmen werpt de eerste vruchten af

Coevorden 
bouwt voort 
aan de historie  

Meer dan 12.000 Assenaren 
stemmen op ontwerpen 

Koopmansplein

Noordenveld zet fors 

in op ontwikkeling 

centrum Roden

Zeshonderd ideeën: 
samen vormen ze hét 
centrumplan van Beilen

Forse oppepper voor Notaris Oostingstraat in Emmen 

‘Sterke steden moeten Drenthe stapje verder helpen’ 

Nieuwe organisatie gaat Meppel promoten

3 Resultaten en activiteiten
Onderzoekers RUG: 
Economie Drentse steden staat onder druk

Meppel maakt kwaliteitsslag 
om regiofunctie te behouden
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Drentse voor-wat-hoort-wat retailaanpak oogst succes

‘Samenwerken’ is het toverwoord tegen leegstand in Drentse dorpen en stadscentra

Kleurrijke waterfonteinen 
voor ‘wow’-effect in 
centrum Hoogeveen

Roden wordt 
weer een bruisend 
centrum

Kruisstraat krijgt opknapbeurt 
voor nieuwe bioscoop Meppel 
de deuren opent

Visie Hoogeveen: compacter 
winkelgebied met andere 

rol Tamboerpassage

Winnend ontwerp 
bekend: dit is hoe het 

Koopmansplein in Assen 
eruit gaat zien!

Europese oplossingen voor 

vitaliteit binnenstad Hoogeveen

Volop kansen Tamboerpassage in Hoogeveen

Ondernemers in Meppel gaan verplicht 
meebetalen aan verbetering binnenstad

Provinciale Staten willen minder winkels 
in Drenthe

DTNP prijst Drentse aanpak op Zomercongres Retailagenda

SER: ‘In winkelgebieden 

in krimpregio’s moet het 

roer drastisch om’ 
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3.1 Inzet van marktpartijen

Eén van de afspraken binnen Retailagenda Drenthe was de inzet van marktpartijen, zoals 
vastgoedeigenaren en winkelondernemers, aangezien dit essentieel is bij de transformatie van 
winkelgebieden. De gewenste versterking van centrumgebieden heeft alleen slagingskans bij 
samenwerking tussen overheden en marktpartijen. In de eerste jaren van de Retailagenda is veel 
energie gestoken in het agenderen van de thematiek en het bouwen van een netwerk. Provincie, 
gemeenten en marktpartijen hebben het belang van samenwerking onderstreept, wat vervol-
gens heeft geleid tot groeiend onderling vertrouwen en begrip voor elkaars belangen. Dankzij 
regulier Retailoverleg met gemeenten zijn ervaringen gedeeld en is kennis uitgewisseld. 

Door de inzet van de Retailagenda Drenthe, en bijbehorend Binnenstadfonds, hebben Drentse 
gemeenten en marktpartijen weer een vernieuwde focus op de binnenstad gekregen. Door 
het stellen van een deadline en duidelijke kaders is het Binnenstadfonds een goed werkend 
 instrument gebleken om in gezamenlijkheid met lokale partijen een lange termijn binnenstadvisie 
op te stellen. De financiële impuls creëerde urgentie om samen te werken aan centrumplannen. 
Dit heeft beweging gecreëerd in de lokale organisatiegraad, wat de uitvoering van centrum-
plannen heeft bespoedigd. 

“In Coevorden werken we met Centrummanagement en Domesta programmatisch aan een uitnodigende 

 binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het fijn 

wonen is. Plannen en visies maken we samen met veel betrokken ondernemers, organisaties en inwoners. Je 

voelt de energie gewoonweg in de stad borrelen. Het Binnenstadfonds van de provincie Drenthe levert daaraan 

een onmisbare bijdrage.”

Jan Zwiers, wethouder gemeente Coevorden

De echte transitie van winkelgebieden vindt lokaal plaats, met de betrokken marktpartijen. De 
provincie Drenthe heeft regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd om samen-
werken aan de opgave te bevorderen, zoals:
• Aftrap bijeenkomst Retailagenda  januari 2016 

In Hoogeveen is de aftrap van de Retailagenda Drenthe georganiseerd. Met deze bijeenkomst 
is eigenaarschap voor de opgave van winkelgebieden bij de verschillende gemeenten gecreëerd. 

• Noordelijke RetailDeal  oktober 2016 
Op 5 oktober 2016 heeft Drenthe samen met de provincies Fryslân en Groningen getekend 
voor een Noordelijke RetailDeal. Daarin is opgenomen dat we als noordelijke provincies 
afstemming zoeken bij grootschalige detailhandelsontwikkelingen op perifere locaties, zoals 
mogelijke vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC). Vanuit noordelijk verband hebben 
de provincies regelmatig op bestuurlijk en ambtelijk niveau kennis en informatie uitgewisseld. 
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• Talkshow Let’s Retail  november 2017 
Dit was een symposium in schouwburg Ogterop (Meppel) voor visie- en planvorming met 
betrekking tot centrumgebieden in de Drentse gemeenten. Provincie, Drentse gemeenten en 
lokale marktpartijen hebben kennis over transformatie uitgewisseld.  

• Biografie van de Winkelstraat  februari 2018 
Het concept Biografie van de Winkelstraat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is 
vertaald naar de Drentse situatie. Het vraagt aandacht en waardering van cultuurhistorie in 
winkel- en aanloopstraten. Door het organiseren van een inspiratiemiddag, zijn gemeenten 
geïnspireerd geraakt om het verhaal van de plek, het DNA, te vertellen in de centrumplannen. 

• ICRE Congres in Hoogeveen en Europese RetaiLink  april 2018 
In het Europese URBACT-programma heeft de gemeente Hoogeveen mee gedaan aan het 
project RetaiLink, waarin tien Europese steden strategieën ontwikkelen voor detailhandel in 
met name middelgrote steden. Ter afsluiting van het proces is met een provinciale bijdrage het 
internationaal congres International City Retail Experience 2018 (ICRE2018) georganiseerd.  
De Nationale én Drentse Retailagenda’s zijn goede voorbeelden gebleken van een effectieve 
aanpak voor de detailhandelsopgave in Europese steden. 3 

• Netwerkbijeenkomst Centrummanagers  juni 2019 
Voor het eerst zijn Drentse centrummanagers bij elkaar gekomen om ervaringen uit te 
wisselen over de verschillende binnenstadorganisaties.  

• Landelijke vastgoedtafel met de Nationale Retailagenda  oktober 2019  
Op 2 oktober 2019 organiseerde de Nationale Retailagenda een Vastgoedtafel waarin 
 provinciale bestuurders kennis en behoeften uitwisselden met vertegenwoordigers uit de 
vastgoedsector. Doel van de Vastgoedtafel was om de handen ineen te slaan in de omgang met 
de transitie van centrumgebieden. 

3.2 Strategisch Vastgoedfonds

De tweede met Drentse gemeenten gemaakte afspraak in de Retailagenda was het creëren 
van een Strategisch Vastgoedfonds. Bij het opstellen van de Retailagenda werd namelijk al 
snel duidelijk dat - naast samenwerking met partijen en het stellen van kaders - ook finan-
ciële middelen nodig zijn voor de grote uitdaging waar Drenthe voor staat. In 2016 was de 
Drentse winkelleegstand hoger dan het landelijk gemiddelde. En ook de bevolkingsafname en 
lagere economische groei maken de problematiek complexer. Een strategisch vastgoedfonds 
met gezamenlijke publiek/private investeringen zou uitkomst kunnen bieden. Het fonds is er 
gedurende de looptijd van de Retailagenda niet gekomen. 

3 Voor het volledige rapport van het Europese project RetaiLink,  

zie: http://urbact.eu/sites/default/files/media/final-report-per-web.pdf
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Wel is - ter ondersteuning van een lobby voor een Strategisch Vastgoedfonds - middels onder-
zoeken onderbouwd dat het verminderen van de winkelleegstand in Drenthe een lastige opgave 
is. Broekhuis Rijs concludeert dat de winkelleegstand in Drenthe in de periode van 2016 tot 
2019 is afgenomen, en dat deze inmiddels weinig meer afwijkt van het landelijke beeld. Dat is 
het positieve effect dat Provincie Drenthe met gemeenten en bedrijven heeft kunnen bewerk-
stelligen. Echter, de winkelleegstand daalt niet verder waardoor er sprake is van structurele 
leegstand (>3 jaar). 4 

Structurele leegstand in Drenthe wordt gekenmerkt door een combinatie van demografische 
krimp en het aanbod van middelgrote kernen dat een afname van de winkelfunctie laat zien. 
Deze combinatie maakt herinvulling van winkelpanden lastig en vraagt om grote investe-
ringen met een laag rendement. Tegengaan van structurele leegstand is alleen mogelijk met een 
gezamenlijke inzet en middelen van alle binnenstedelijke partners.

Aandacht voor de complexiteit van het oplossen van de structurele leegstand is gevraagd bij de 
Nationale Retailagenda en tevens zijn onderstaande projecten voorbereid ten behoeve van het 
lobbytraject richting Rijk en Europa:

• Regiodeal Vitale Binnensteden: Kennis van regionale transitie, maatschappelijke en 
economische transitie van steden en kernen 
In de zomer van 2018 heeft Drenthe, in samenwerking met de Nationale Retailagenda, 
provincie Fryslân, Bodegraven-Reeuwijk en Regio Twente, een voorstel tot Regiodeal 
ingediend voor een regio-specifieke aanpak voor de transitieopgave van centrumgebieden. 
Drenthe heeft binnen dit voorstel de focus gelegd op het strategisch vastgoedfonds. Ondanks 
de brede steun van betrokken partijen, is de Regiodeal niet gehonoreerd, voornamelijk 
door overschrijving van de regeling (van de 88 voorstellen, zijn er slechts 12 geselecteerd 5). 
Het opstellen van de Regiodeal heeft een verdergaande samenwerking met de Nationale 
Retailagenda op het gebied van lobby opgeleverd. 

• Position paper Vitale Binnensteden 
De gemeente Hoogeveen en de Nationale Retailagenda hebben begin 2019 gewerkt aan 
het position paper Vitale Binnensteden. De provincie heeft een bijdrage geleverd aan deze 
position paper.  Ook zal de paper worden gedeeld binnen het Urban Agenda-netwerk. 
Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de transitie van middelgrote steden. 

4 Voor inzicht in het onderzoeken van Broekhuis Rijs naar winkelleegstand in Drenthe, in het Noorden en het vervolgonderzoek 

voor de lobby, zie: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/winkelleegstand/ 

Zie bijlage 2 voor meer feiten en cijfers over detailhandel en het verloop van winkels en winkelruimte over de periode van 

2016 tot en met 2019.

5 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/16/ruim-200-miljoen-euro-voor-12-regio-deals 
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• Ook is op het slotcongres van RetaiLink (ICRE april 2018) een oproep ‘Call for action’ 
gedaan aan de Europese Commissie om: 
1. De revitalisering van middelgrote steden op de Europese agenda zetten;
2. Landsdeel Noord-Nederland (onderdeel Drenthe) als proeftuin voor te stellen;
3. En financiën vrij te maken voor de verdere uitvoering voor gebieden waar de transformatie 

financieel extra complex ligt (vanwege niet te transformeren winkelmeters).

3.3 Concentratie winkelgebieden: het Binnenstadfonds

“Vele provincies kijken met veel interesse naar het Drentse Binnenstadfonds. Het is een uniek  instrument dat  

de samenwerking tussen overheden en marktpartijen benadrukt, deze vorm van samenwerking wordt door  

de nationale Retailagenda onderstreept en ondersteund door kennis en kunde.”

Marijke van Hees, voorzitter Nationale Retailagenda

De derde afspraak van de Retailagenda Drenthe was de concentratie van winkelgebieden om 
daarmee centrumgebieden te versterken en levendiger te maken. Het in 2017 beschikbaar 
gestelde Binnenstadfonds was het primaire instrument van de Drentse aanpak om gemeenten 
en lokale partijen hierin te faciliteren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten 
behaald door het Binnenstadfonds. In bijlage 1 van de evaluatie zijn de voortgangsrapportages 
(d.d. 1 september 2019) van de gemeenten verwerkt. Cijfers over het verloop van winkels en 
winkelruimte voor Drenthe en Binnenstadfondsgemeenten zijn te vinden in bijlage 2. 

Concentratie van winkelgebieden kan ruimtelijk worden gerealiseerd door nieuwe (vaak 
kleinere) kernwinkelgebieden te definiëren en ondernemers ‘daarbuiten’ te faciliteren te 
verhuizen naar het kernwinkelgebied. Daarmee wordt de winkelleegstand in het centrum 
beperkt en worden centrumgebieden weer aantrekkelijk.

Door het vaststellen van het Binnenstadfonds zijn Drentse gemeenten onder een zekere tijds-
druk uitgedaagd een aanpak voor concentratie van hun kernwinkelgebied op te stellen. In 
relatief korte tijd hebben alle gemeenten in samenwerking met de lokale partners daartoe een 
gedragen centrumvisie opgesteld. In deze centrumvisies zijn keuzes gemaakt om in te zetten op 
de kernwinkelgebieden. Ook zijn de partners van de kernen zich meer bewust geworden van 
hun identiteit en investeren zij om die te versterken. Alle 7 gemeenten hebben hun aanvraag met 
een centrumvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma voor het Binnenstadfonds gehonoreerd 
gekregen.
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Om te voldoen aan de prestatieafspraak van cofinanciering hebben gemeenten de middelen van 
het Binnenstadfonds benut voor gemeentelijke stimuleringsfondsen. Deze fondsen verstrekken 
subsidies voor verplaatsing (van winkels naar het kernwinkelgebied), transformatie (van 
leegstaande winkels naar andere functies) en voor pandverbetering (gevel, uitstraling/beleving). 
Daarbij zien we een toename van een mix aan functies in de binnensteden. Winkels nemen 
af, wonen en horeca nemen toe. In de aanloopstraten zien we in enkele gevallen een volledige 
omslag van de functie winkelstraat naar woonstraat. 

We zien ook dat de uitvoering van deze subsidies een lange aanlooptijd nodig heeft. Het gaat 
om behoorlijke beslissingen voor ondernemers en winkeliers. Het is daarbij belangrijk dat de 
gemeente actief deze subsidies kenbaar maakt. Daartoe hebben gemeenten en ondernemers-
verenigingen in de meeste gevallen een gezamenlijke binnenstadorganisatie opgericht voor 
centrummanagement bestaande uit een kwartiermaker en/of een centrummanager. De binnen-
stadorganisatie is binnen een aantal kernen gefinancierd door het opzetten van een bedrijven-
investeringszone (BIZ). Deze binnenstadorganisaties, al dan niet in combinatie met een bedrij-
veninvesteringzone, hebben een grote rol gespeeld in de professionalisering van de aanpak van 
binnenstedelijke opgaven. Naast Retail werken deze organisaties ook aan profilering/DNA, 
cultuur, evenementen, gastvrijheid en het sociaal domein. Daarbij zien we dat het Binnen stadfonds 
heeft geleid tot een betere samenwerking tussen de lokale overheid en (private) partners.      

In de samenwerking op het vlak van vastgoed wordt de rol van de ‘lokale’ vastgoedondernemer 
sterk gewaardeerd. Lokale ondernemers voelen zich meer verbonden met de plaatselijke opgave. 
Op verschillende plekken is vastgoed uit anonieme beleggingsportefeuilles gehaald en zijn 
lokale ondernemers actief met herontwikkelingsplannen in het verlengde van de gemeentelijke 
investeringen. Uit de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s blijkt dat, dankzij deze cofinancie-
ring, het Binnenstadfonds een totaal van ca. € 108 mln. aan beoogde investeringen in de Drentse 
binnensteden uitlokt bij een impuls van € 13 mln.

Naast de stimuleringsfondsen is door gemeenten ook geïnvesteerd in diverse projecten voor 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte:  het Koopmansplein in Assen, inrichtingsplannen 
van ’t Oude Centrum (Noord) in Emmen, de herinrichting van de Hoofdstraat en pleinen in 
Hoogeveen, de herinrichting van de Kruisstraat in Meppel, het citadelontwerp voor het Kasteel, 
de Weeshuisweide, en de Markt en Haven in Coevorden, de herinrichting van winkelstraten 
in Beilen en de kwaliteitsverbetering van de Heerestraat in Roden. Deze projecten dragen niet 
alleen bij aan de aantrekkelijkheid van de winkelstraten, maar bijvoorbeeld ook aan een kwalita-
tief woonmilieu, klimaatadaptatie en vergroening van het centrum. 

In alle gemeenten zijn met het Binnenstadfonds de eerste stappen gezet naar een sterker en 
levendiger centrum. Er is focus gecreëerd voor de binnenstedelijke opgave in Drenthe. Echter - 
zoals ook Gertjan Slob van Locatus landelijk constateert – is in de afgelopen jaren met name het 
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‘laaghangend fruit’ geplukt. Door de relatief hoge structurele winkelleegstand in Drenthe, ligt de 
vervolgopgave bij het oplossen van complexere binnenstedelijke vraagstukken. Deze projecten 
vragen grote investeringen, bereidheid van partners en een nieuwe gezamenlijke urgentie.

“Landelijk lijkt de leegstand weer te stijgen. Tussen 2015 en 2019 daalde de leegstand in Nederland.  

De belangrijkste reden is dat veel winkelpanden getransformeerd zijn naar woningen of horeca. Maar de (te) 

sterke toename van horeca, zet vragen bij de toekomstbestendigheid van binnensteden. Bij een economische 

dip ben ik bang dat er een sanering in de horeca gaat plaatsvinden. Inmiddels lijkt ook de onttrekking van 

de winkelvoorraad te stagneren. Met name het laaghangende fruit is geplukt en dat maakt dat de markt bij de 

volgende transformatie slag voor grotere uitdagingen staat. 6” 

Gertjan Slob, directeur onderzoek bij Locatus 

3.4 Kaders bepalen

Het met alle Drentse gemeenten bepalen van kaders - afspraak 4 uit Retailagenda Drenthe - 
bleek lastig. 

Toch lijkt de urgentie voor het bepalen van kaders voor toekomstbestendige winkelcentra van 
groot belang. In 2018 heeft het Europese Hof van Justitie namelijk bepaald dat de Europese 
Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel. Dit betekent dat bestemmingsplannen 
met vestigingsbeperkingen in strijd kunnen zijn met de Dienstenrichtlijn. Deze vestigings-
beperkingen moeten daarom gemotiveerd worden aan de hand van actuele detailhandelsvisies, 
onderzoeken en data, zoals koopstromen. 7 

6 Zie ook de blog van Locatus door Gertjan Slob:  

https://locatus.com/blog/leegstand-in-aantal-panden-stijgt-plotseling-weer-sterk/ en  

https://locatus.com/blog/toenemende-groei-maakt-winkelcentra-bruisend-maar-hoeveel-ruimte-in-groei/ 

7 De aanleiding voor het arrest van het Europese Hof van Justitie was de zaak Visser Vastgoed versus gemeente Appingedam. In 

deze zaak vocht een vastgoedeigenaar de brancheringsbeperking in het bestemmingsplan van een woonboulevard aan omdat 

hij zijn pand wilde verhuren aan een schoenenwinkel. Na een lange juridische procedure van zes jaar luidt het eindarrest dat de 

gemeente Appingedam reguliere detailhandel mag weren bij een woonboulevard om leegstand in het centrum te voorkomen, 

middels de brancheringsbeperking.  

Voor de uitspraak, zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:2569 
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Emmen
1 Subsidie Binnenstadfonds Emmen 

2 Revitaliseren Hoofdstraat Noord 

en Noorderstraat-Derksstraat 

3 Instellen kwartiermaker

Meppel
1 Stimuleringssubsidie Meppel

2 Herontwikkeling De Keyserstroom, De 

Kruisstraat en Het Vledder

3 Invoering BIZ-centrum, Bureau Binnenstad 

en Event Desk Meppel

4 Inzet De Groene Muggen  

(gastvrouwen en heren)

Hoogeveen
1 Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 

2 Gebiedsvisie Tamboer

3 Verbreding horeca stadscentrum

4 Herinrichting Hoofdstraat en pleinen

Coevorden
1 Stimuleringsregelingen positionering centrumstraten 

2 Tijdelijke invulling strategische aankoop panden

3  Visie en herontwikkeling Markt en Haven,  

Citadelpunt, en Weeshuisweide

4 Herinrichting centrumstraten en woonimpuls  

Sallandsestraat en Hervormde kerk 

5 Beleving van ‘Stad van Strijd’

Roden
1 Subsidie winkelgebied Centrum Roden

2 Kwaliteitsimpuls Heerestraat

3 Onderzoeken centrum en herijking 

ruimtelijke kaders centrum

Beilen
1 Regeling stimuleringsfonds Centrum Beilen

2 Herinrichting en vergroening centrumstraten,  

markt/horecaplein en verkeerroute

Assen
1 Stimuleringsregeling binnenstad Assen 

2 Herinrichting Koopmansplein en winkelstraten

3 Opstart binnenstadsorganisatie Vaart in Assen 

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

€ 16 mln

€ 18 mln

€ 11 mln

€ 4,5 mln

€ 3 mln

€ 750.000,-

€ 750.000,-

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

€ 44 mln

€ 3 mln

€ 2 mln

Roden

Totale 
investering

Investering 
binnenstadfonds

Assen

Emmen

Coevorden

Hoogeveen

Meppel

Beilen

€ 14 mln

€ 3 mln

€ 2 mln

€ 1,5 mln

 Totale investering

 Investering  

 binnenstadfonds

Stimuleringsfonds:  Transformatie

   Verplaatsing

   Gevelverbetering

   Planontwikkeling

   Stimulering nieuwvestiging winkels

   Acquisitie18



De rol van de provincie in het detailhandelsbeleid is faciliterend. Het zijn gemeenten bij 
wie de primaire verantwoordelijkheid ligt. In de op 3 oktober 2018 vernieuwde provinciale 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, is het verbod op weidewinkels8 (zoals een Factory 
Outlet Centre) overigens bekrachtigd. 

Het belang van kaderstelling is onderzocht en onder de aandacht gebracht, door gedurende de 
looptijd van Retailagenda Drenthe (mee) te werken aan:

• Noordelijke Koopstromenonderzoek  Indachtig het advies van SER Noord-Nederland 
om een periodieke, noordelijk koop  stromen   onderzoek uit te voeren, wordt er vanuit de 
interprovinciale adviescommissie regionale economie gewerkt aan een afsprakenkader voor 
uniforme, vergelijkbare koop  stromenonderzoeken. 

• Koopstromenonderzoek Oost NL 2019  In 2019 wordt een koopstromenonderzoek in Oost 
Nederland uitgevoerd. Dit onderzoek beslaat Drenthe, Overijssel, delen van Gelderland en 
Flevoland, bestaande uit 62 gemeenten. Het koopstromenonderzoek gaat in de kern over 
‘wie koopt wat, waar en waarom daar’ en is de achtste achtereenvolgende koopstromenon-
derzoek van Oost Nederland. 

• Handreiking Dienstenrichtlijn  Gemeenten kunnen de handreiking ‘Risico-inventarisatie 
Dienstenrichtlijn’ benutten om risico’s en vervolgstappen in beeld te brengen. 9 Ondertussen 
werken Kennisplatform NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra) en de Nationale 
Retailagenda aan een  uitgebreidere handreiking voor lokale overheden, om ruimtelijk detail-
handelsbeleid “dienstenrichtlijn-proof” te kunnen maken. De provincie Drenthe neemt deel 
in het project

• Handreiking Plancapaciteit   Met betrekking tot het in beeld brengen van de plan -
capaciteit heeft de provincie ook deel genomen in de begeleidingscommissie voor het project 
‘Handreiking voor het saneren van plancapaciteit in bestemmingsplannen’. Het doel is om 
inzichtelijk te maken hoe gemeenten in ruimtelijke plannen winkelmeters kunnen saneren. 10

• Regionale afstemming  De Nationale Retailagenda heeft de wijze van regionale afstemming 
van de provincies geïnventariseerd. Deze inventarisatie is samengevat en overhandigd aan 
staatssecretaris Mona Keijzer. In Drenthe is enerzijds op gemeentelijk en interprovinciaal 
niveau afgestemd over bovenregionale ontwikkelingen. Anderzijds zijn gemeenten uitge-
daagd om lokale afspraken te maken over het verminderen van winkelmeters middels het 
Binnenstadfonds. 11

8 Een weidewinkel is hier gedefinieerd als een solitaire, los van het bestaand stedelijk gebied gelegen, winkelvestiging of cluster 

van vestigingen.

9 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/03/risico-inventarisatie-dienstenrichtlijn 

10 Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimtelijke/wet-ruimtelijke/bestemmingsplan/bestemmingsplan-dienstenrichtlijn/

11 Zie https://retailland.nl/provincies-boeken-vooruitgang-bij-aanpak-winkelleegstand/ 
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Kernwinkelgebied 
als een nieuw maatpak

Een compacter centrum draagt bij aan 

de levendigheid en de economische 

potentie van het centrum.

Legenda

  Kernwinkelgebied, (primair winkels)

   Menggebied, (ook andere centrum-functies op 

begane grond) 

  Centrumstedelijke voorzieningen (geen winkels)
   Winkelfront kernwinkelgebied

   Geen centrumfuncties meer

  Handhaven bestaande situatie11

ZWAK: ONGEZELLIG STADSCENTRUM
 
In 2008 waren grote delen van het 
stadscentrum nog ongezellig. Hier is een 
enorme verbeterslag in gemaakt, welke 
nog niet is afgerond. Met name de brede 
Hoofdstraat, rommelige achtergebieden, 
stenige parkeerplaatsen, slecht onder-
houden parken en smalle stegen worden 
veelal als onprettig ervaren. De (groen)
gebieden met kwaliteit, zoals het Burger-
meester Tjalmapark, liggen geïsoleerd 
waardoor ze nauwelijks gebruikswaarde 
bezitten. Hierbij komt dat het winkelge-
bied na sluitingstijd is uitgestorven, dit 
komt de sfeer ook niet ten goede. De 
grote verscheidenheid aan architectuur 
en de opvallende reclame-uitingen aan 
de gevel en op straat, versterken het ge-
brek aan samenhang. En dat terwijl een 
groot deel van de (winkel)panden archi-
tectonische kwaliteit bezitten en zodoen-
de kan bijdragen aan het versterken 
van de kwaliteit van het stadscentrum. 
We blijven hier op in zetten omdat ook 
de veranderde consument steeds meer 
waarde hecht aan sfeer, gezelligheid en 
beleving. 

STERK: VERKEER EN PARKEREN 

De centrumruit is goed bereikbaar voor 
zowel automobilisten als langzaam ver-
keer. De toegangsroutes vanaf de ruit 
naar het centrum en parkeerplaatsen 
kunnen nog beter worden vormgegeven 
(routing en bewegwijzering).

zich vooral  de culturele- en horecavoor-
zieningen en zijn verschillende “sferen” 
ontstaan. Deze verschillende sferen in 
combinatie met de voorzieningen is een 
sterk punt. 

In het centrum van Hoogeveen zijn vol-
doende parkeerplaatsen aanwezig en 
kan de bezoeker dichtbij de winkels par-
keren. 

ZWAK: PARKEERTERREINEN

Een aantal parkeerterreinen zijn onaan-
trekkelijke gebieden zonder enige ver-
blijfskwaliteit. Ook de routes tussen de 
parkeergelegenheden en het centrum, 
die grotendeels lopen via de stegen, fun-
geren niet als duidelijke en aangename 
verbindingen. Cultuurhistorie

/Horeca

Cultuur

Dienstverlening
Horeca

Funshopping

Shopping

Runshopping

/ Dienstverlening

voorzieningenclusters
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Kaart: Toekomstige afbakening centrumgebied Meppel 

 

 
Bron: Locatus, bewerking Colliers 
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4 Het vervolg

Een uitsnede uit de nieuwe centrumkaarten van Roden, Assen, Beilen, Emmen, Meppel, Coevorden en Hoogeveen.
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4.1 Conclusies

Met de gezamenlijke afspraken uit Retailagenda Drenthe 2016-2019 heeft de provincie draag-
vlak gecreëerd en een belangrijke aanzet gegeven aan het vergroten van de leefbaarheid en 
versterken van centrumgebieden in dorpen en steden. De faciliterende en stimulerende rol van 
de provincie is essentieel gebleken. Uit de evaluatie kunnen deze conclusies worden getrokken: 
I Provincie Drenthe heeft samen met alle Drentse gemeenten en haar marktpartijen de 

handen ineengeslagen ter versterking van centrumgebieden. Vanuit een faciliterende rol is 
urgentie gecreëerd om samen met lokale partijen plannen te maken. Deze samenwerking 
heeft de organisatiegraad van de binnensteden en dorpen versterkt, waar de transitie van het 
veranderend winkellandschap de komende jaren op voort kan bouwen.

II Er is landelijke en Europese aandacht gevraagd voor de transitie van de winkelfunctie 
van middelgrote steden. De impuls van het Binnenstadfonds is daarbij een goed instrument 
gebleken om de transitie te versnellen. De volgende stap is het oplossen van structurele 
leegstand. Deze stap is complexer. Het organiseren van een strategisch vastgoedfonds bleek 
een brug te ver. Dat betekent dat de benodigde extra middelen voor de aanpak van deze 
complexere opgave nog niet beschikbaar zijn. Daarom blijft aandacht vragen voor deze 
problematiek op landelijk en Europees niveau noodzakelijk.

III Gemeenten zijn met het Binnenstadfonds uitgedaagd om in korte tijd gedragen centrum-
visies en uitvoeringsplannen te maken voor een aanpak op maat in de kernwinkelge-
bieden. Het Binnenstadfonds heeft voor enorme dynamiek gezorgd. Gemeenten hebben 
het voortouw genomen en hebben samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners 
afspraken gemaakt over het concentreren van winkelgebieden. Inmiddels wordt er 
gewerkt aan de uitvoering, waarvan de eerste resultaten zichtbaar zijn in de winkelstraten: 
Diverse centrumgebieden hebben een kwaliteitsverbetering doorgemaakt. Winkeliers en 
vastgoedeigenaren zijn gestimuleerd om gevels op te knappen, winkels te verplaatsen naar 
het kernwinkelgebied en/of de winkels te transformeren naar woningen.  

IV De winkelleegstand is verminderd, en kernwinkelcentra en transformatiegebieden zijn 
gedefinieerd. Voor het bepalen van kaders zijn bijeenkomsten georganiseerd, is bijgedragen 
aan de informatievoorziening en kennisontwikkeling. 

V Het voornaamste resultaat is dat, met de inzet van de Retailagenda en het Binnenstadfonds, 
gemeenten de beschikking hebben over gedragen centrumvisies, en de winkelgebieden van 
steden en dorpen daarmee toekomstbestendiger worden. 

VI Wat betreft detailhandel zien we - de huidige maatschappelijke tendens in ogenschouw 
houdend - dat de opgave nog altijd groot is. Centrumgebieden in steden en dorpen zijn in 
transitie. Het winkellandschap verandert door faillissementen van winkelketens, de toename 
van online winkelen en de schaalvergroting van supermarkten. Daarnaast zien we dat het 
verblijven in binnensteden belangrijker wordt. Er komt meer horeca in de binnensteden en 
winkels worden getransformeerd naar woningen, waarmee kernwinkelcentra van ‘places to 
buy’ naar ‘places to be and meet’ gaan.
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4.2 Vervolgopgaven 

Ruimtelijk beleid voor vitale steden
Ook blijkt sturend beleid op de vestigingsmogelijkheid van detailhandel nog altijd nodig. De 
vestigingsvoorkeuren van winkeliers botsen door schaalvergroting steeds vaker met de wens 
om kernen vitaal te houden. Een goed ruimtelijk beleid draagt bij aan compacte steden, maar 
wordt bemoeilijkt door verborgen plancapaciteit en niet-sluitende bestemmingsplannen. Het 
gezamenlijk bepalen van kaders kan daarin behulpzaam zijn. Van gemeenten vraagt dit om 
actuele bestemmingsplannen en het vaststellen van detailhandelsbeleid.

Faciliterende rol provincie 
Middels Retailagenda Drenthe geeft de provincie met een faciliterende rol richting aan het 
stimuleren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Daarbij zijn 
gemeenten primair verantwoordelijk voor de detailhandel. Deze faciliterende rol van de 
provincie wordt door berokken gemeenten en marktpartijen als essentieel beschouwd.

Samenwerking essentieel
De binnenstedelijke opgave leidt tot een veelheid aan belangen en vraagt om wederzijds draag-
vlak bij beslissingen over projecten of investeringen. Werken aan de samenwerking tussen 
de ondernemers en overheid in een centrumgebied blijft van continu belang. De organisa-
tiegraad van een centrumgebied kan worden vergroot door het instellen van een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) in combinatie met het aanstellen van een centrummanager, die een 
belangrijke schakel is tussen de verschillende partners. De provincie kan daarin een faciliterende 
rol vervullen, door bijvoorbeeld kennis- en netwerkbijeenkomsten te organiseren voor alle 
centrummanagers werkzaam in Drenthe.

Winkelleegstand zal toenemen
Ondanks dat de leegstand de afgelopen jaren is afgenomen, zal bovengenoemde verandering van 
het winkellandschap leiden tot een verdere toename van de winkelleegstand op vaak karakte-
ristieke plekken in de Drentse steden. Veel winkelpanden voldoen niet meer aan de eisen van 
de huidige consument en zullen naar alle waarschijnlijkheid nooit meer als renderende winkel-
locatie functioneren. Met de gemeentelijke stimuleringsfondsen (medegefinancierd uit het 
Binnenstadfonds) is wel een eerste stap gemaakt in het verplaatsen en transformeren van deze 
winkelpanden. Inmiddels staat de markt voor nog grotere uitdagingen met betrekking tot trans-
formatie. Vastgoedcomplexen aan de randen van binnensteden, met een passage, overdekt plein 
of een verdieping, staan grotendeels structureel leeg. Deze plekken vragen om een grootschalige 
herontwikkeling. In situaties waar geen waarde-brengend alternatief programma voorhanden is, 
door bijvoorbeeld krimp, zullen vastgoedcomplexen nog langere tijd een rotte plek in de stad 
blijven. Voor deze opgave is veel geld nodig. 
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Ruimtelijk beleid voor vitale steden
Ook blijkt sturend beleid op de vestigingsmogelijkheid van detailhandel nog 
altijd nodig. De vestigingsvoorkeuren van winkeliers botsen door schaalvergro-
ting steeds vaker met de wens om kernen vitaal te houden. Een goed ruimtelijk 
beleid draagt bij aan compacte steden, maar wordt bemoeilijkt door verborgen 
plancapaciteit en niet-sluitende bestemmingsplannen. Het gezamenlijk bepalen 
van kaders kan daarin behulpzaam zijn. Van gemeenten vraagt dit om actuele 
bestemmingsplannen en het vaststellen van detailhandelsbeleid.

4.3 Aanbevelingen

Aanbeveling 1 De faciliterende rol in de Retailagenda Drenthe te  continueren. 

Aanbeveling 2 De ontwikkeling van sterke binnensteden met ruimtelijke 
kwaliteit te faciliteren.

Aanbeveling 3 Landelijk en Europees te lobbyen voor publiek/private 
 investeringen, die benodigd zijn voor de transitie van 
middelgrote steden, samen met andere stedelijke partners en 
overheden.  
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Bijlagen

1 Tussenrapportage Binnenstadfonds

Het Binnenstadfonds
Provinciale Staten hebben op 8 maart 2017 de regeling Binnenstadfonds vastgesteld. Op dit 
Binnenstadfonds kunnen de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, 
Midden-Drenthe en Coevorden een beroep doen om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te 
versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren. Het hoofddoel is het tot stand 
brengen van robuuste, toekomstbestendige, compacte binnensteden met minder structurele 
leegstand. Het Binnenstadfonds stimuleert en ondersteunt concrete en realistische plannen 
van gemeenten om zodoende de binnensteden aan te passen aan hedendaagse en toekomstige 
behoeften van de gebruikers.

Provinciale Staten hebben gevraagd om een regelmatige tussenrapportage over de stand van 
zaken van het Binnenstadfonds voor wat betreft planvorming en subsidieaanvragen vanuit de 
gemeenten. De voorliggende tussenrapportage is tot stand gekomen op basis van tussenrappor-
tages van de desbetreffende gemeenten en middels verdiepende gesprekken. Deze tussenrappor-
tage geeft de stand van zaken per september 2019 weer. 

Assen
De gemeente Assen heeft, samen met haar belangrijkste partners, in 2018 een Binnenstadvisie 
en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021 opgesteld. Op basis hiervan is in juni 
2018 een subsidie van € 3.000.000, -- euro toegekend. Dit bedrag is gericht op twee aspecten, 
te weten, gericht op versterking ruimtelijk economische structuur/terugdringen leegstand en 
kwaliteitsimpuls Koopmansplein. De gemeente Assen zelf heeft een bedrag van € 3.000.000,-- 
euro beschikbaar gesteld als gemeentelijke bijdrage. De gewenste cofinanciering voor het 
Binnen stadfonds bevat uitgelokte private investeringen en door de eigen bijdrage bij de 
stimulerings regeling. Naar verwachting gaat dit een bijdrage genereren die ruim de  
€ 3.000.000, -- euro zal overschrijden.

Ten aanzien van de versterking ruimtelijk-economische structuur is er in april 2019 een stimule-
ringsregeling Binnenstad Assen vastgesteld met hierin subsidiemogelijkheden voor verplaatsing, 
planontwikkeling, transformatie en gevelverbetering. Hoewel nog maar net van start, is er al 
veel belangstelling voor en zijn de eerste subsidies verstrekt. Los van de subsidieregelingen zijn 
er de afgelopen jaren veel successen geboekt met het omzetten van winkels in woningen. In 
samenwerking met het Kadaster en Vaart in Assen (de samenwerkende belangenverenigingen 
van de binnenstad van Assen) vinden er gesprekken plaats die erop gericht zijn om eigenaren 
inzicht te geven in de veranderende functies van vastgoed in het centrum.
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Om te komen tot een toekomstbestendig kernwinkelgebied wordt begonnen met de herin-
richting van het Koopmansplein als hart van de binnenstad. Vier bureaus hebben een ontwerp 
gemaakt voor dit nieuwe plein. De Assenaren en Asser ondernemers hebben hieruit in juni 
het ontwerp van OKRA als winnaar gekozen. Op dit moment vinden de voorbereidende 
werkzaamheden plaats voor de uitvoering. Ondertussen is en wordt er op het plein van alles 
georganiseerd, zoals een mini-TT Circuit waar kinderen met loopfietsjes, skelters en trapauto’s 
op kunnen spelen. 
De herinrichting van Koopmansplein en omliggende straten loopt in de pas met de herontwik-
keling van het leegstaand vastgoed eromheen. Dit krijgt een gedifferentieerde invulling.

De stimuleringsregeling is recent vastgesteld. Het Koopmansplein wordt – naar verwachting 
– in 2020 gerealiseerd. De besteding van de middelen moet dus nog goed op gang komen, de 
verwachting is dat deze nog na 2019 doorloopt.

“De winkelcentra in middelgrote steden zoals Assen veranderen in een hoog tempo. Onder invloed van veran-

derend consumentengedrag en internet neemt de vraag naar winkelruimte af met leegstand tot gevolg. Tegen 

deze achtergrond hebben wij in 2017 samen met de ondernemers uit de binnenstad – een binnenstadvisie en 

een uitvoeringsagenda opgesteld. Met de uitvoeringsagenda hebben we in Assen inmiddels een begin gemaakt 

met als meest in het oog springende onderdeel de herinrichting van ons stadshart: het Koopmansplein. De 

metamorfose van het Koopmansplein wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie met een bijdrage uit het 

Binnenstadfonds. Daarvoor zijn we de provincie zeer erkentelijk. 

Inmiddels werken we bij de uitwerking van de plannen voor onze binnenstad nauw samen met Vaart in Assen, 

waarin stakeholders die actief zijn in de binnenstad vertegenwoordigd zijn. We hebben onder andere een subsi-

dieregeling ingesteld om winkels te verplaatsen vanuit de randen van het centrum naar het kernwinkelgebied en 

we bereiden de transformatie van het Koopmansplein naar een aantrekkelijk verblijfsgebied voor.

Maar, ik zeg heel bewust dat we ‘een begin’ hebben gemaakt. We zijn er nog niet. De verwachting is dat de 

vraag naar winkelruimte verder afneemt. De rol van de binnenstad blijft veranderen. Willen we in Drenthe 

aantrekkelijke (binnen)steden houden, dan vraagt dat om een duurzame betrokkenheid én investeringsbereidheid 

van overheden. Het Asser college van B en W is daartoe bereid. 

In Assen gaan we onze binnenstadvisie actualiseren en verdiepen, om klaar te staan van de volgende fase van 

de ontwikkeling. We leggen de lat hoog en hebben ambities voor een fraaie en toekomstbestendige binnenstad.  

We hopen ook in deze fase opnieuw een beroep te kunnen doen op de provincie om gezamenlijk te investeren in 

een aantrekkelijke en levendige binnenstad van Assen.”

Mirjam Pauwels, wethouder Binnenstad 
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Emmen
Op 13 december 2017 heeft de provincie Drenthe een subsidie van € 3.000.000, -- euro verleend 
aan de gemeente Emmen in het kader van de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds. De basis van 
de aanvraag is de Omgevingsvisie Emmen Centrum en bijbehorend Uitvoeringsprogramma. 
Het bedrag van het Binnenstadfonds is gericht op vier subsidieregelingen en inrichtingsplannen 
voor winkelstraten in het Oude Centrum. 

Om een compact en robuust kernwinkelgebied te realiseren zijn vier subsidieregelingen 
ingesteld voor 1) verplaatsing, 2) transformatie, 3) planvorming en 4) gevelverbetering. Vanuit 
deze subsidieregeling zijn ondertussen dertien subsidies verstrekt voor een totaal van ongeveer 
€ 700.000, -- waarmee een investering van bijna 2.8 miljoen euro in de binnenstad is gegene-
reerd. Het positieve effect van het Binnenstadfonds is dat het investering vanuit marktpartijen 
realiseert. 

Samen met de ondernemers zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de Hoofdstraat Noord en 
voor de Noorderstraat-Derksstraat. Deze plannen gaan uit van meer groen en beleving in de 
straat en een betere samenhangende inrichting voor de winkels. Naar verwachting wordt begin 
2020 gestart met de uitvoering hiervan. Duidelijk is dat de participatie veel tijd kost, maar ook 
veel synergie oplevert. Door de tijdsinvestering vooraf en het samen ontwikkelen met onderne-
mers van het plan komt de oorspronkelijke einddatum wel onder druk te staan. 

Om voortgang van subsidies en processen te versnellen, heeft de gemeente opdracht gegeven 
om een kwartiermaker in te zetten voor het Centrum van Emmen. De kwartiermaker fungeert 
als schakel tussen de gemeente, en centrummanagement, vastgoedeigenaren en ondernemers. 
Zijn doel is het actief aanjagen van winkelverplaatsing en de transformatie in de aanloopstraten 
op gang te helpen. Vanwege onbekendheid met regelingen of onduidelijkheid van belangen zit 
er een gat tussen een gemeentelijke visie en de uitvoering door individuele ondernemers. De 
kwartiermaker in Emmen overbrugt dit gat. 

Op termijn is het Binnenstadfonds niet toereikend genoeg om de langdurige en structurele 
leegstand in de transformatiegebieden geheel op te lossen. Voor bepaalde straten in Emmen, 
vooral de Wilhelminastraat en de Weerdingerstraat, zijn geen centrumfuncties meer voorzien en 
is transformatie nodig. In deze aanloopstraten is een fors deel van de langdurige en structurele 
leegstand te vinden. Er is interesse bij marktpartijen voor herontwikkeling van deze locaties, 
echter zonder overheidsmiddelen zijn geen sluitende business cases mogelijk.

“We zijn net begonnen maar zien nu al dat het Binnenstadfonds investeringen uitlokt  

en Energie in de Binnenstad brengt.”

René van der Weide, wethouder Centrumvernieuwing
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Hoogeveen
Op basis van de Uitvoeringsagenda van de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017 van 
Hoogeveen is in december 2017 een subsidie vanuit het Binnenstadfonds van € 2.000.000, -- 
toegekend. De gemeente heeft zelf € 5.500.000, -- toegezegd en de subsidieregelingen lokken 
een bijdrage uit van € 2.000.000, --. 

Ten aanzien van de versterking van de ruimtelijk-economische winkelstructuur is het belang-
rijkste instrument de ‘Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 2017’. 
Met deze regeling wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de concentratie van detailhandel 
in het winkelgebied. De subsidie valt uiteen in een verplaatsingssubsidie, een transformatie-
subsidie en een gevelverbeteringssubsidie. De focus van deze subsidies ligt in de omgeving 
Tamboer(passage) waar een grootschalige transformatie wordt verkend. Op dit moment wordt 
er gewerkt aan een Masterplan voor herontwikkeling van dit gebied naar wonen, foodcourt en 
cultuur.

Het blijkt dat de gesprekken met eigenaren en winkeliers over hun toekomst in samenhang 
met de transformatie van een gebied veel tijd kosten. De unieke situatie van iedere winkelier/
eigenaar in de Tamboerpassage vergroot deze complexiteit. Gelijktijdig zien we in het kern -
winkelgebied een verdere leegstand door het faillissement van diverse grote ketens, waardoor de 
leegstand helaas toeneemt. 

Om het winkelgebied toekomstbestendig te maken vindt een kwaliteitsimpuls van de openbare 
ruimte plaats. Dit om het centrum beter vorm te geven als aantrekkelijk, gezellig, recreatief en 
klimaatbestendig verblijfsgebied en sfeer, vermaak en beleving te creëren. 
Fase 1 van de herinrichting van de Hoofdstraat (vanaf de Raadhuisstraat tot en met het 
Kerkplein) is nagenoeg afgerond, o.a. met een waterkunstwerk op het Kerkplein. 
Fase 2 (Hoofdstraat midden, cascadedeel) wordt aanbesteed en in het voorjaar 2020 gerealiseerd. 
Fase 3 wordt voorbereid en zal ook in 2020 worden gerealiseerd.

“De bijdrage van het Binnenstad fonds heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de investeringen in de 

 revitalisering van het stadscentrum van Hoogeveen. We zijn nog niet klaar en er liggen nog grote uitdagingen 

voor ons. Een provinciaal vervolg aan dit fonds is dan ook van harte welkom om te blijven werken aan een 

vitaal en toekomstbestendig stadscentrum!”

Erik Giethoorn, wethouder Stadscentrum
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Meppel
De bijdrage vanuit het Binnenstadfonds voor Meppel is in oktober 2017 toe   gekend. De subsidie 
voor Meppel bedraagt € 2.000.000, -- en de gemeenten zet er € 2.250.000, -- tegenover. Meppel 
gebruikt het fonds voor het terugdringen van het leegstaande winkelvloeroppervlak en voor 
het verbeteren van de belevingswaarde van Meppel als hoogwaardige binnenstad. De geschatte 
cofinanciering door derden bedraagt ca. €13,7 miljoen. 

Met de opening van de bioscoop en een horecavestiging zijn circa 2.300 m2 winkelvloeropper-
vlak van de voormalige V&D uit de markt genomen. Dit waren de eerste, zichtbare resultaten 
in het begin van 2019. De hierbij  aansluitende herinrichting van de Kruisstraat is een voorbeeld 
van het bijzonder maken van een pleinruimte. Verder heeft de gemeente Meppel zowel transfor-
matie- als verbeteringssubsidies in 2019 vastgesteld voor verplaatsing en verbouwing. De eerste 
aanvragen zijn inmiddels afgehandeld. In de periode 2018 t/m augustus 2019 is ruim 3.000 m2 
verkleurd van detailhandel naar wonen, waarvan ruim 1.000 m2 met behulp van subsidies. 
Grotere projecten, zoals bijvoorbeeld herontwikkeling Swaenenborgh en URZO-locatie, 
vragen een ruime aanlooptijd voordat ze door de ontwikkelaar of ondernemer worden 
opgepakt.

Via een hospitality programma wordt er gewerkt aan het verbeteren van de sociale beleving en 
gastvrijheid in de binnenstad. Via onder meer gastvrijheidstrainingen en de Groene Muggen 
(gastheren en vrouwen). Cruciaal is de geprofessionaliseerde samenwerking van de winkeliers 
(ook actief onderdeel van de gastvrijheid), vastgoed en gemeente via Bureau Binnenstad. De 
organisatiegraad van onder nemers in de binnenstad is sterk vergroot. 

De verhoging van de belevingswaarde door kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte heeft 
in 2019 een vervolg gekregen. Na de herinrichting van de Kruisstraat is gestart met verdere 
planvorming voor de overige straten en pleinen in het kernwinkelgebied en tuinen van de stad. 
Fasegewijs worden deelgebieden aangepakt, met een doorlooptijd t/m 2021. In het tweede 
kwartaal 2019 is na participatie met ondernemers, bewoners en pandeigenaren de planvorming 
voor Wheem (huiskamertuin) en Woldstraat (pendelverlichting) afgerond. De uitvoering van 
deze beide projecten is voorzien in 2019/2020. De bouw van appartementen en een parkeerga-
rage aan de Kromme Elleboog is medio 2019 gestart. De oplevering is voorzien in september 
2020, waarna zowel de Groenmarkt als het Prinsenplein autoluw worden en herinrichting 
van dit gebied aan de orde is. Op dit moment wordt in overleg met gemeente, ondernemers, 
bewoners en pandeigenaren gewerkt aan invulling van de Groenmarkt. De uitvoering zal plaats-
vinden zodra de parkeergarage in gebruik is genomen. Ook voor het Kerkplein is de gemeente 
bezig de mogelijkheden en kansen te verkennen om meer beleving aan te brengen. Zodra in 
2020 de uitkomsten van de businesscase-onderzoek gracht bekend zijn, zal de planvoorbe-
reiding voor optimalisatie van het Prinsenplein en Prinsengracht/Vledder nader uitgewerkt 
worden. 
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“De opgave in de binnensteden is groot. Dankzij de provinciale cofinanciering is het 

gelukt in 7 gemeenten een bedrag vrij te maken om aan de slag te gaan met deze 

problematiek.”

Roelof Pieter Koning, wethouder Binnenstad

Coevorden
Aan de gemeente Coevorden is in januari 2018 de bijdrage vanuit het 
Binnenstadfonds toegekend. De aanpak is gericht op het opnieuw positio-
neren van de winkelstraten en het winkelgebied te concentreren rond de Markt 
én de eigenheid van Coevorden te vergroten door de ruimtelijke kwaliteit te 
versterken. De subsidie voor Coevorden bedraagt € 1.500.000, --, de gemeente 
heeft hier € 2.000.000, -- toegevoegd, vanuit de markt wordt een bijdrage van 
€ 1.000.000, -- verwacht, met name via het deelproject Privaat Vastgoed. De 
organisatiegraad van ondernemers in de binnenstad is inmiddels sterk vergroot. 
Zo is er in Coevorden inmiddels een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de 
binnenstad opgericht waarin ondernemers samen werken aan een betere binnen-
stad. Een mooie ontwikkeling.

De realisatie van de doelen uit de Centrumvisie wordt programmatisch 
opgepakt. Daarbij zijn op dit moment in de uitvoering diverse deelprojecten 
te herkennen. Met het Deelproject Privaat Vastgoed wordt bevorderd dat 
eigenaren en ondernemers de stappen zetten die leiden tot een geclusterd en 
aantrekkelijk (kern-)winkelgebied. Een serie stimuleringsmaatregelen die leidt 
tot invulling van leegstaande panden, transformatie, gevelverbetering en tijde-
lijk gebruik. Door deze regelingen ontstaat veel energie in de stad. Zo is er zelfs 
al een Stichting Tijdelijke Invulling leegstaande Panden (STIP) opgericht. Het 
programma Binnenstad faciliteert deze stichting, ook maakt het programma zelf 
via STIP gebruik van een pand waar zij met een wekelijks spreekuur bewoners, 
bezoekers en andere geïnteresseerden informeren over de actuele stand van 
zaken. De eerste ronde voor gevel- en transformatie is vrijwel compleet toege-
wezen en met een multiplier van ruim factor drie succesvol te noemen. 

Met de deelprojecten Herinrichting Centrumstraten en Ruimtelijke en 
Programmatische Visie Markt, haven, Citadelpunt en Weeshuisweide wordt 
ingezet op kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Deze projecten zijn 
gericht op het versterken van de eigenheid van de binnenstad van Coevorden, 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, positionering van de winkelstraten en 
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mobiliteit. Ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw De Zwarte Hond heeft in samen-
spraak en verbinding met vele partijen (zoals gemeente, inwoners, ondernemers, bezoekers, 
provincie en waterschap) de Ruimtelijke en Programmatische Visie ontwikkeld. Deze visie 
wordt in oktober in de gemeenteraad behandeld. De daadwerkelijke fysieke uitvoering van 
bovenstaande projecten start op zijn vroegst aan het einde van dit jaar. Bij de subsidieverlening 
is de uitvoeringstermijn bepaald tot september 2019, gezien de voortgang van diverse projecten 
is de uitvoeringstermijn verlengd tot en met 1 september 2020.

Vooruitlopend op het ontwikkelen van de Ruimtelijke en Programmatische Visie en de start van 
het project Herinrichting Centrumstraten is er door het Programma met verschillende partijen 
breed nagedacht over het verhaal van Coevorden. Op welke manier willen we Coevorden 
positioneren? Waaruit bestaat onze eigenheid? Dat waren vragen die behandeld zijn.
Het doel is om de positie van de binnenstad van Coevorden te versterken. Daarbij dient in 
Coevorden niet alleen de fysieke kant ontwikkeld te worden. Minstens zo relevant is het 
uitwerken van een goede positionering van de binnenstad. Dit door de kernkwaliteiten van de 
binnenstad samen te brengen tot een totale propositie, die aansluiting vindt bij de (potentiële) 
bezoekers: inwoners en toeristen. Deze positionering wordt zowel in de fysieke sfeer als qua 
marketingcommunicatie uitgedragen en wordt versterkt met specifieke projecten én door de 
individuele stakeholders in de binnenstad. 
De afgelopen periode zijn hier volop stappen gezet. Onder andere in samenwerking met 
Marketing Drenthe en de andere Drentse steden. Het programma onderneemt daarop zowel 
acties om op strategisch niveau tot een positionering en branding te komen als meer uitvoerend 
concrete activiteiten en (marketing)communicatie rondom de binnenstad van Coevorden.

 “In Coevorden werken we met Centrummanagement en Domesta programmatisch aan een uitnodigende 

binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het fijn 

wonen is. Plannen maken en visies maken we samen met veel betrokken ondernemers, organisaties en inwoners. 

Je voelt de energie gewoonweg in de stad borrelen. Het Binnenstadfonds van de provincie Drenthe levert 

daaraan een onmisbare bijdrage. De huidige energie moeten we vooral vasthouden. Samen blijven optrekken 

om de middelen te vinden die voor realisatie van onze ambities nodig zijn is daarbij onze kracht.” 

Jan Zwiers, wethouder Centrum Coevorden

Midden-Drenthe (Beilen)

In juni 2018 is de aanvraag voor de Centrumvisie Beilen en bijbehorende uitvoeringsprogramma 
vanuit het Binnenstadfonds toegekend. De gemeente Midden-Drenthe ontvangt een bijdrage 
van € 750.000, -- vanuit het fonds, vanuit een subsidieregeling wordt een bijdrage vanuit derden 
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van minimaal hetzelfde bedrag gevraagd. De gemeente zelf draagt ook € 750.000, -- bij wat 
vooral gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. De visie is gericht 
op het compacter maken van het kernwinkelgebied van Beilen en alsmede vergroening van de 
openbare ruimte. De Centrumvisie Beilen heeft veel positieve energie op gang gebracht. 

De bijdrage vanuit het Binnenstadfonds wordt ingezet voor een regeling met de volgende 
thema’s: verplaatsing, transformatie, gevelverbetering en planontwikkeling. Deze regeling is 
sinds december 2018 van kracht. Tot nu toe zijn er drie subsidies verleend voor transformatie 
van winkels naar wonen. Ook is door de gemeente een centrummanager aangesteld om de 
regelingen onder de aandacht te brengen bij winkeliers en vastgoedeigenaren en de leegstand 
terug te dringen.

“Deze visie hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld. Wat mij betreft 

een prachtige vorm van participatie! Het Binnenstadfonds maakt het mogelijk om de plannen in de visie ook 

daadwerkelijk uit te voeren. Die uitvoering doen we ook weer samen met alle belanghebbenden. Ik verwacht dan 

ook dat Beilen straks een prachtig vernieuwd centrum heeft, waar onze inwoners en bezoekers graag komen en 

de winkeliers en vastgoedeigenaren graag ondernemen.”

Anique Snijders, wethouder Centrumvisie Beilen

Noordenveld (Roden)
Aan de gemeente Noordenveld is in januari 2019 € 750.000, -- uit het Binnenstadfonds toege-
kend. De gemeente heeft hiervoor het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 
2018-2022 opgesteld. Naast de financiering van de provincie staat een gemeentelijke bijdrage 
van € 750.000, -- en via de voorwaarden van het door de gemeente opgestelde transformatie-
fonds wordt ook van derden een bijdrage van € 750.000, -- geborgd. 
De middelen van het Binnenstadfonds worden gebruikt voor een ‘Subsidie winkelgebied 
centrum Roden’, voor investeringen in de openbare ruimte en voor proceskosten. De subsidie 
voor het winkelgebied is op 25 september 2019 vastgesteld en bestaat uit verschillende subsidies 
voor transformatie, gevelverbetering, verplaatsing en voor planontwikkeling. Er zijn nog geen 
bedragen vanuit de subsidie verstrekt of uitgegeven.
Voor de investeringen in de openbare ruimte wordt het geld van het Binnenstadfonds specifiek 
voor het project Heerestraat gebruikt voor het versterken van de samenhang en kwaliteit van 
deze straat. Daarbij wordt gestreefd naar een equivalente investering in de aanliggende panden 
van pandeigenaren. Op 11 juli 2019 heeft de raad ingestemd met het programma van eisen voor 
de verbeelding van de Heerestraat. Vanuit dit besluit kan nu worden toegewerkt naar een defini-
tief ontwerp. Noordenveld verwacht dat de uitvoering kan worden opgestart in het tweede 
kwartaal van 2021.  
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“Dankzij de bijdrage van de provincie konden wij een transformatiefonds inrichten. We verwachten dat 

 pandeigenaren hiermee vastgoed gaan transformeren en/of verfraaien waardoor we een meer  

geconcentreerd en toekomstbestendiger centrum van Roden krijgen.”

Henk Kosters, wethouder Centrumontwikkeling Roden
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2 Cijfers over Detailhandel en winkelruimte in Drenthe door Datahuis Drenthe

Analyse winkelruimte over de periode 2016 t/m 2019
De Retailagenda Drenthe 2016-2019 en het Binnenstadfonds hebben als doel gehad om te 
werken aan toekomstbestendige vitale en leefbare binnensteden en dorpskernen. De samenwer-
kingsafspraken binnen deze agenda richtte zich in 2016 met name op het terugdringen van het 
overaanbod aan winkelruimte en het terugdringen van leegstand. In deze analyse wordt kort 
ingegaan op het verloop van winkelruimte en leegstand over de periode van 2016 tot en met 2019. 
Meer cijfers over detailhandel en sterke steden zijn te vinden op de website van Drenthe Feiten 
en Cijfers. 

Terugdringen overaanbod winkelruimte
In 2016 was het overaanbod van winkelruimte een van de grootste opgaven. Als reactie op 
dit overaanbod is de Retailagenda opgesteld. Met betrekking tot de afspraak ‘kaders stellen’ 
is afgesproken om per saldo geen winkelmeters meer toe te voegen in Drenthe. Met het 
Binnenstadfonds zijn gemeenten daarom uitgedaagd om winkelmeters uit te markt te halen. 

Op basis van Locatus-data is het verloop (index = 2016) van winkels over de periode van 2016 
tot en met 2019 in beeld gebracht, zowel voor Drenthe als voor de kernwinkelgebieden van 
Binnenstadfondsgemeenten; Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Roden, Beilen, Coevorden. 
Een verkooppunt (VKP) is een winkel op een uniek adres met personeel, een eigen kassa en 
winkelverkoopvloeroppervlakte. Winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO) is de omvang van de 
winkelruimte, waarvan alle overdekte, voor de consument toegankelijke en zichtbare ruimten. 
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Figuur 1 Het verloop van winkels in Drenthe en de kernwinkelgebieden van het Binnenstadfonds over het aantal verkooppunten en 

winkelverkoopvloeroppervlakte, ten opzichte van 2016 (index). Bron: Locatus.
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Ten opzichte van 2016 is het aantal winkels met 5,6% gedaald. Dit is een afname van totaal 194 
winkels over drie jaren. Het verloop van winkels in de gemeenten die gebruik hebben gemaakt 
van het Binnenstadfonds is vergelijkbaar. Per saldo zijn 79 winkels uit de markt gehaald in de 
gemeenten van het Binnenstadfonds. De sterke daling van winkels over de periode van 2018 - 
2019 komt bijvoorbeeld door sloop van leegstaande winkelpanden, maar ook zijn in 2018 en 
2019 de gemeentelijke transformatiesubsidies vastgesteld. Uitgedrukt in winkelmeters, dan is 
de totale omvang met 1,3% afgenomen en in de en in de Binnenstadfondsgemeenten is deze 
afgenomen met 5,6%. 

Geringe daling in detailhandelsbanen
Ondanks de afname van aantal winkels, is het aantal banen in de detailhandelssector gelijk 
gebleven. Volgens het provinciaal werkgelegenheidsregister is er slechts sprake van een geringe 
daling van het aantal banen. Ten tijde van het opstellen van de Retailagenda (2015) waren 22.700 
banen in de detailhandel in Drenthe. Dit kwam overeen met 11% van de werkgelegenheid, 
landelijk was dit aandeel destijds 10%. De detailhandel heeft ook in 2018 een vergelijkbaar 
aandeel in de totale werkgelegenheid. 

Ruimte voor vernieuwing in de detailhandelssector 
Tegelijkertijd was er ruimte voor vernieuwing; er zijn niet alleen winkels uit de markt gehaald, 
maar er zijn ook winkels toegevoegd aan de bestaande voorraad. Onderstaande grafiek laat de 
toename, afname en het saldo van aantal unieke verkooppunten zien over de periode van 2016 
tot en met 2019. 

-600

-400

-200

0

200

400

WegNieuw

-229

335

-564

Saldo

Figuur 2 Verloop van unieke verkooppunten over de periode van 2016-2019 in absolute verkooppunten.  

Bron: Locatus
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In Drenthe zijn er totaal 335 unieke verkooppunten bijgekomen. Dit zijn nieuwe verkoop-
punten of verkooppunten die in de periode van 2016 tot en met 2019 een andere naam/formule 
hebben gekregen in het winkelpand. Er zijn echter meer unieke verkooppunten uit de voorraad 
verdwenen, waardoor het saldo uitkomt op -229. Uitgezet per gemeente laat dit het volgende 
beeld zien: 

-150

-100

-50

0

50

100

WegNieuwSaldo

Em
men

Asse
n

Mep
pe

l

De W
old

en

Noo
rde

nv
eld

Hoo
ge

ve
en

Aa e
n H

un
ze

Midd
en

-D
ren

the

Coe
vo

rde
n

Tyn
aa

rlo

West
erv

eld

Borg
er-

Odo
orn

Figuur 3 Verloop van unieke verkooppunten per gemeente over de periode van 2016-2019 in absolute verkooppunten. 

 Bron: Locatus

Leegstand in beeld 
Niet alleen het saldo van winkels, maar ook de leegstand is in Drenthe afgenomen. Bij aanvang 
van de Retailagenda betrof de leegstand 13% (Broekhuis Rijs op basis van Locatus-data). Op 
basis van Locatus-data is het verloop (index = 2016) van leegstand over de periode van 2016 
tot en met 2019 in beeld gebracht, zowel voor Drenthe als voor de kernwinkelgebieden van 
Binnenstadfondsgemeenten. 
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Figuur 4 Het verloop van leegstand in Drenthe over het aantal winkels en winkelruimte, index = 2016. Bron: Locatus.

Per saldo is de totale leegstand in Drenthe afgenomen, zowel in winkels als in winkelruimte. 
Het aantal leegstaande winkels is zelfs met 10% afgenomen en de leegstaande winkelruimte met 
7%. Als we kijken naar de gemeenten van het Binnenstadfonds dan is te zien dat de leegstand 
van 2016 naar 2017 is gestegen, maar vanaf 2017 is gedaald. Dit is te verklaren omdat op het 
moment van meten een aantal grote panden leegstonden, vervolgens weer gevuld waren of uit 
de markt zijn gehaald, zoals hierboven zichtbaar in de grafiek van unieke verkooppunten. 

Als we kijken naar de leegstandscijfers ten opzichte van het totaal aan winkels in Drenthe, dan 
valt hetzelfde beeld op. De leegstand in winkels en winkelruimte in Drenthe is iets groter dan 
het landelijke gemiddelde. Maar de leegstand in de Binnenstadfonds gemeenten is nog steeds 
aanzienlijk hoog. 

2016 2017 2018 2019 (jan)

WVO B’fonds 12,5% 15,5% 15,6% 14,3%

WVO Drenthe 8,3% 9,0% 8,8% 9,0%

WVO Nederland 7,7% 7,8% 7,2% 6,8%

#VKP B’fonds 20,8% 22,0% 22,4% 22,9%

#VKP Drenthe 7,8% 7,8% 7,7% 7,1%

#VKP Nederland 7,4% 7,2% 7,0% 6,6%

Figuur 5 Historische ontwikkeling leegstand in detailhandel Drenthe en Nederland. Bron: Broekhuis Rijs en Locatus, eigen bewerking.
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De leegstand in de kernwinkelcentra van de Binnenstadfondsgemeenten blijft onverminderd 
hoog: Eén vijfde van het aantal winkels staat leeg. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde 
van 12,2% in middelgrote steden. Broekhuis Rijs constateert dat na het hoogtepunt van 2016, 
de leegstand voor alle noordelijke provincies is gedaald. Het bijzondere voor Drenthe is dat 
het winkelverkoopvloeroppervlakte in 2019 ten opzichte van 2018 is gestegen. Dit komt 
waarschijnlijk doordat het grootste winkelpand van Drenthe, namelijk de Vrijbuiter in Roden, 
leegstond op het moment van meten. 

Dit beeld, van leegstand in het hoofdwinkelgebied van middelgrote steden, is een landelijke
trend. Dit is zichtbaar in onderstaande grafiek. De regioverzorgende winkelfunctie van de 
middelgrote stad neemt af. Het niet-dagelijkse winkelaanbod, funshopping, staat sterk onder 
druk door het veranderende winkellandschap met leegstand tot gevolg. Uit de trendanalyses 
wordt een daling in detailhandel verwacht van ongeveer 25%. Dit heeft uiteindelijk impact voor 
de regiofunctie van de middelgrote steden en daarmee de leefbaarheid binnen de gehele regio.
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Figuur 6 Gemiddelde leegstand per type winkelgebied in Nederland.  

Bron: De middelgrote stad in de schijnwerper | white paper Locatus 2018, eigen bewerking.
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Om de leegstandscijfers verder te duiden kan er onderscheid gemaakt worden naar 3 soorten 
leegstand, conform Locatus, te weten:
• Frictie- of aanvangsleegstand: minder dan 1 jaar leeg
• Langdurige leegstand: 1 tot 3 jaar leeg
• Structurele leegstand: langer dan 3 jaar leeg.

Een hoge frictieleegstand is over het algemeen gunstig; dit geeft aan dat er sprake is van veel 
dynamiek in de branche. Een hoog percentage in de structurele leegstand geeft aan dat veel 
panden lang leeg blijven staan.

Frictie Langdurig Structureel

#VKP Drenthe 27% 41% 32% 

WVO Drenthe 20% 37% 42% 

Figuur 7  Leegstand naar tijd dat een pand leeg staat. Bron: Locatus

Gemiddeld staat in Nederland 26% van alle panden langer dan 3 jaar leeg. In Drenthe ligt dit 
percentage veel hoger, namelijk op 32%. Kijkende naar de winkelruimte, dan is dit nog groter, 
namelijk 42%. Dus hoewel de leegstand in Drenthe gemiddeld gezien niet veel meer afwijkt van 
Nederland, staat van het deel dat leegstaat, een groot deel structureel leeg. Ook staan grotere, 
bouwtechnisch moeilijk te herontwikkelingen panden leeg. Bovendien komt daar een demogra-
fische krimp bij. In de krimpgebieden van Noord-Nederland staat 39% van de winkels en 46% 
van de winkelruimte structureel leeg. Daarmee concludeert Broekhuis Rijs dat de leegstand 
een grote opgave blijft; het laaghangend fruit is benut en inmiddels staat de markt voor een 
complexere uitdaging met betrekking tot transformatie. 
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