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Waarom naar de raad
Vaststelling van kaders en beleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Aanleiding
In december 2018 heeft de gemeenteraad de centrumvisie voor Meierijstad vastgesteld. Deze 
centrumvisie vormde de basis voor een detailhandelsvisie en gemeentebreed detailhandelsbeleid. 
In dit visiedocument beschrijven we hoe we in Meierijstad, vanuit een economisch perspectief, 
denken over onze detailhandel en hoe we hier de komende jaren mee willen omgaan. Daar horen 
beleidsregels bij en vervolgacties die we moeten oppakken om onze ambities op dit gebied te 
realiseren. 

We hebben kaders voor de detailhandel nodig om initiatieven voor nieuwe winkels of uitbreiding 
van winkels te kunnen beoordelen vanuit een economisch perspectief. Ook geldt het als 
richtinggevend beleidskader bij het aanwijzen van bestemmingen vanuit de ruimtelijke invalshoek. 
Voor ondernemers biedt het beleid duidelijkheid over waar we wel kansen voor detailhandel zien 
en waar juist niet. Het detailhandelsbeleid geldt als afwegingskader bij het uitwerken van plannen 
op ander gebied. 

De visie inclusief beleidskaders is tot stand gekomen na een zorgvuldig doorlopen proces. We 
hebben de huidige situatie geanalyseerd en informatie opgehaald bij verschillende stakeholders. 
Binnen de gemeentelijke organisatie is via integrale ambtelijke overleggen, in gesprekken met de 
portefeuillehouder en het college en een beeldvormende avond voor raadsleden gesproken over 
de ideeën die leven over onze detailhandel, Aan de hand van de opgehaalde informatie, landelijke 
en regionale gegevens en trends en ontwikkelingen is voorliggende visie opgesteld. Bureau DTNP 
is onze adviseur geweest hierbij.

Nadrukkelijk geven we hierbij aan dat het een visie is vanuit een economisch perspectief. In een 
vervolgtraject zullen andere beleidsterreinen hun afwegingen moeten maken en gepaste acties 
ondernemen. Paragraaf 4.5 is een uitvoeringsparagraaf. 

Argumenten
1.1 We kiezen voor dagelijkse boodschappen op redelijke afstand
De basis van de detailhandelsstructuur wordt gevormd door de drie hoofdwinkelgebieden in 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Daarnaast fungeren ondersteunende wijk- en dorpscentra 
als boodschappencentrum dichtbij huis. Buurtsteunpunten maken onze structuur compleet. De 
keuzes die we maken leiden tot compacte en complete winkelgebieden en een beter 
functionerende detailhandel.  

1.2 We versterken detailhandel op haalbare locaties maar maken daarmee ook de keuze om dit 
op andere locaties niet te doen

Een berekening geeft aan dat er geen uitbreidingsruimte is voor dagelijks aanbod. Ook voor het 
niet-dagelijks aanbod zijn  er in de toekomst minder detailhandelsmeters nodig. We gaan 
terughoudend om met nieuwe ontwikkelingen en concentreren ons op het behouden van 
voorzieningen daar waar de kansen liggen. 
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1.3 Winkels zijn geclusterd in aangewezen gebieden
Het vergroot de aantrekkelijkheid van onze centra als winkels daar geclusterd zijn. Voor de 
consument is het prettig wanneer er duidelijke winkelgebieden zijn.

1.4 Buiten de winkelconcentratiegebieden bieden we mogelijkheden voor omzetten van 
winkelruimte naar andere bestemmingen, als dit meer toekomstperspectief heeft

Met het oog op concentratie van winkels in onze centra willen we ondernemers buiten de 
geschetste centrumgebieden de mogelijkheid bieden om winkelmeters om te zetten naar een 
andere meer rendabele bestemming, als zij dit willen. Bij langdurige leegstand zouden we hierin 
een actieve rol kunnen pakken. De consequenties van een dergelijke keuze worden uitgewerkt in 
een plan van aanpak. 

1.5 Onze visie is uitgewerkt in detailhandelsbeleid
Het beleid geeft ons handvatten om initiatieven te toetsen en vergunningaanvragen en de 
aanvragen voor een wijziging van de bestemming vanuit economisch perspectief te beoordelen. 

1.6 Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben baat bij duidelijke regels 
Zij vragen de gemeente ook om duidelijke kaders zodat ze weten waarop ze kunnen rekenen bij 
het bepalen van hun toekomstvisie

1.7 Duidelijkheid is ook nodig om willekeur te voorkomen 
Met dit beleid wil Meierijstad een duidelijk en gelijk speelveld bieden voor ondernemers in de 
gemeente.

1.8 We anticiperen op de nieuwe Omgevingswet
Doordat we richtinggevende uitspraken doen voor detailhandel in verschillende delen van onze 
gemeente, anticiperen we alvast op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van 
kracht wordt. Met deze nieuwe wet wordt geldend beleid opgenomen in een omgevingsplan. Het 
detailhandelsbeleid maakt nu al inzichtelijk welke regels er gelden in welk gebied. Daarbij zijn de 
regels zoveel als mogelijk algemeen. Dit kan straks gebruikt worden bij de overgang naar 
omgevingsvisie en omgevingsplan.

1.9 Vervolgacties zijn noodzakelijk om ambities te realiseren
De visie en het beleid moeten hun weg vinden naar bestemmingsplannen. Dit is immers het 
meest krachtige instrument om het gewenste ruimtelijke beleid te voeren. Dit is vertaald in 
paragraaf 4.5. Na besluitvorming gaan we aan de slag met een plan van aanpak en prioritering.  

Kanttekeningen
1.1 Het beleid is niet in alle gevallen strak ingekaderd
Enerzijds geeft dit ons een zekere mate van beleidsvrijheid, anderzijds kan het in bijzondere 
gevallen tot discussie leiden. We verkiezen in dit geval de ruimte in beleidsuitvoering boven 
strakke regelgeving. 

Communicatie
De detailhandelsvisie en het detailhandelsbeleid is opgesteld in samenwerking met een groot 
aantal partners (in- en externe stakeholders). Zij zijn betrokken bij het proces en de inhoud is 
afgestemd. Nadat het college heeft besloten het stuk door te geleiden naar de gemeenteraad, is 
er een algemene informatieavond georganiseerd. Onze inwoners/ondernemers zijn hiervoor breed 
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uitgenodigd. Tijdens deze avond is het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden, 
toegelicht. 

Wanneer de gemeenteraad de visie en beleid heeft vastgesteld, zullen we het definitieve 
document op onze website plaatsen en via de reguliere media hierop attenderen. 

Participatie
Het detailhandelsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende 
belanghebbenden. Intern zijn de relevante beleidsvelden benaderd en zij hebben hun input 
gegeven. In een klankbordgroep met externe stakeholders waaronder de 
centrummanagementorganisaties, brancheorganisaties, betrokken ondernemers en 
Natuurlijk!Sint-Oedenrode zijn de ideeën besproken. De verschillende stakeholders hebben 
aangegeven wat wat hen betreft de juiste keuzes zouden zijn. In sommige gevallen is gekozen 
voor een middenweg, of het beste alternatief. Tijdens een algemene bijeenkomst hebben 
inwoners de gelegenheid gehad op het voorstel te reageren. Hier is slechts beperkt gebruik van 
gemaakt. Alle verzamelde opmerkingen zijn, indien van toepassing, verwerkt in een document. 
Het concept is teruggelegd bij de stakeholders. Hierop zijn reacties gekomen die, wanneer zij 
relevant waren, zijn verwerkt in het definitieve document dat ter vaststelling voorligt. 

Duurzaamheid
Het doel van de detailhandelsvisie is een duurzame en toekomstbestendige winkelstructuur. 
Consumenten moeten dichtbij huis hun dagelijkse aankopen kunnen doen. Daarnaast willen we 
ondernemers kansen bieden voor goed functioneren en investeren. Een duidelijke 
detailhandelsstructuur die past bij de huidige tijd is daarbij van belang.

Financiële toelichting
Het vaststellen van de visie en de bijbehorende beleidsregels heeft geen financiële consequenties

Planning
Na positieve besluitvorming treedt het beleid in werking. De vertaling naar bestemmingsplannen 
gebeurt wanneer dit aan de orde is, bij herziening van bestemmingsplannen en bij de overgang 
naar omgevingsvisie en omgevingsplan. 

Rechtsbescherming
Op deze visie en het beleid is geen bezwaar of beroep mogelijk

Monitoring en evaluatie
Het detailhandelsbeleid geldt totdat er ander beleid word vastgesteld. Om te anticiperen op 
actuele ontwikkelingen evalueren we ons beleid jaarlijks, met betrokken stakeholders, via een 
klankbordgroep.

Bijlagen
detailhandelsvisie en –beleid
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Onderliggende documenten
-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij
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De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2019

Besluit gemeenteraad:
de detailhandelsvisie en het -beleid vast te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 september 2019

De raad voornoemd,
De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij


