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1. Voorstel 

1. De detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen vast te stellen. 

2. De ‘Beleidsnota detailhandelsbeleid 2012-2017’ van de voormalige gemeente Hoogezand-

Sappemeer in te trekken. 

3. Op basis van artikel 2 van de Inspraakverordening gemeente Midden-Groningen 2018 geen 

inspraak te verlenen op de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen. 

 

2. Inleiding 

Detailhandel is een belangrijke sector voor de gemeente Midden-Groningen. Naast dat het een 

belangrijke werkgever is, draagt detailhandel bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van 

(de centra en kernen in) Midden-Groningen. De winkelgebieden zijn gebieden waar mensen elkaar 

ontmoeten en hebben dus voor veel mensen een maatschappelijke betekenis. 

Daarnaast is de detailhandelssector een dynamische sector en sterk aan verandering onderhevig. 

Naast demografische ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en gezinsverdunning, zijn er ook 

diverse ontwikkelingen waarneembaar als schaalvergroting, filialisering en online winkelen. 

Het is belangrijk om de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Om hiervoor te 

zorgen is een kader nodig om goed geconcentreerde, aantrekkelijke en levensvatbare centra te 

behouden. Dit kader is verwoord in een detailhandelsvisie voor Midden-Groningen. 

Om tot een breed gedragen detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda te komen is een 

begeleidingscommissie geformeerd. Deze is vier keer bijeen gekomen heeft intensief bijgedragen 

aan de visie en agenda. In de begeleidingscommissie zaten vertegenwoordigers van de verschillende 

winkelgebieden en een aantal vastgoedeigenaren.  
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Daarnaast zijn verschillende avondbijeenkomsten voor ondernemers, vastgoedeigenaren en andere 

belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze avonden is door aanwezigen input geleverd en 

draagvlak gecreëerd voor de detailhandelsvisie en de uitvoeringsagenda.  

3. Publiekssamenvatting 

Detailhandel is een belangrijke sector voor de gemeente Midden-Groningen. Naast dat het een 

belangrijke werkgever is, draagt detailhandel bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van 

(de centra en kernen in) Midden-Groningen. De detailhandelssector is een dynamische sector en 

sterk aan verandering onderhevig. 

Het is belangrijk om de detailhandel ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarom is een 

detailhandelsvisie met uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen vastgesteld. Deze zijn tot stand 

gekomen in overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren. In de uitvoeringsagenda is een aantal 

actiepunten opgenomen waar gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren ieder een 

verantwoordelijkheid in hebben. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De raad stelt op basis van haar kaderstellende en controlerende rol de detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda vast. 

5. Beoogd effect 

Doel van de detailhandelsvisie is concrete afspraken te maken om stappen te zetten naar een vitale 

en toekomstbestendige detailhandelsstructuur in de gemeente Midden-Groningen.  

Bij onder andere het beoordelen van bouwplannen en het ontwikkelen van bestemmingsplannen 

vormt de detailhandelsvisie een onderdeel van het totale afwegingskader. 

6. Historische context 

De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen detailhandelsvisie. De voormalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer heeft detailhandelsbeleid dat in 2013 is vastgesteld. Dit beleid is een 

voortzetting van het beleid zoals dat in 1996 is vastgelegd, met als kernpunt: concentratie van 

detailhandel in de aangewezen winkelgebieden. De voormalige gemeenten Menterwolde en 

Slochteren hadden geen apart detailhandelsbeleid, wel is het een en ander opgenomen in 

bestemmingsplannen. 

Economie van de toekomst is één van de thema’s in het coalitieakkoord 2018-2022 van Midden-

Groningen. Het bestaand detailhandelsbeleid wordt herzien zodat flexibeler ingespeeld kan worden 

op nieuwe ontwikkelingen en huidige winkeliers genoeg ruimte behouden. Deze flexibiliteit brengt 

met zich mee dat er geen uitgebreid beleidsplan wordt geschreven, maar een detailhandelsvisie 

met een meerjarenuitvoeringsstrategie.  

 

Door de raad is detailhandelsbeleid op de langetermijnagenda (LTA) geplaatst. Op 30 oktober 2018 

is in Zuidbroek een informatieavond gehouden voor ondernemers en raadsleden over de toekomst 

van detailhandel en de winkelgebieden in Midden-Groningen. Op 8 april was er een algemene 

presentatie over de uitkomsten van het provinciale koopstromenonderzoek voor PDV-gebieden. Op 

10 april is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van de koopstromenonderzoek die 
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zijn uitgevoerd. Ook is de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de verschillende 

winkelgebieden besproken. Op 13 juni heeft de raadscommissie kaderstellend gesproken over de 

detailhandelsvisie. De uitkomsten van dit debat zijn meegenomen in de visie die nu voorligt. 

Op 25 september is het de concept-detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda besproken tijdens een 

bijeenkomst voor ondernemers, vastgoedeigenaren, belanghebbenden en ingezetenen. Hiervoor 

waren raadsleden ook uitgenodigd. Een aantal raadsleden heeft van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt. De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens deze avond zijn in de visie verwerkt. 

 

7. Argumenten 

1.1 Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de totstandkoming van de 

detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda. 

Om ervoor te zorgen dat de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda gedragen worden door 

ondernemers en vastgoedeigenaren is een brede begeleidingscommissie ingesteld en zijn 

verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Draagvlak is belangrijk om het doel van 

de detailhandelsvisie te kunnen halen: een vitale en toekomstbestendige 

detailhandelsstructuur. Daarvoor zijn ondernemers en vastgoedeigenaren ook aan zet.  

 

1.2 Branchering Winkelpark 

Op het Winkelpark staat relatief veel winkelruimte leeg en wordt door consumenten laag 

gewaardeerd. Gezien de recente rechterlijke uitspraken en jurisprudentie is een zorgvuldige 

heroverweging van de huidige branchering met een volledige onderbouwing per branche nodig. 

Vanwege die zorgvuldigheid wordt in de nu voorliggende detailhandelsvisie op dit moment geen 

keuze gemaakt over heroverweging van branchering Winkelpark, dit is als actiepunt benoemd in 

de uitvoeringsagenda. 

 

1.3 Aan de slag met toekomstbestendigheid winkelgebieden Midden-Groningen 

Eén van de doelen van de detailhandelsvisie is om de positie van de winkelgebieden in de 

toekomstige voorzieningenstructuur van de gemeente en regio duidelijk neer te zetten. 

Gemeentebreed en per winkelgebied is een aantal acties benoemd. Voor de volgende acties is 

de gemeente aan zet: 

- Begrenzing winkelgebieden behouden 

- Uitbreiding van detailhandel buiten bestaande winkelgebieden is niet toegestaan 

- Terugdringen overaanbod; compacte centra 

- Onderzoek rijrichting Martenshoek 

- Versterking van het aanbod (Winkelpark) 

- Aantrekkelijk en toekomstbestendig houden van het winkelaanbod Siddeburen 

Voor een aantal actiepunten zijn alle partijen verantwoordelijk. Dit zijn: 

- Optimalisatie en concentratie overige centrumvoorzieningen in huidige winkelgebieden 

- Gezamenlijk aanpak van winkelgebieden door alle betrokkenen 

 

Daarnaast is een aantal actiepunten benoemd waarvoor ondernemers en eigenaren aan de lat 

staan. De begeleidingscommissie staat achter deze actiepunten. 

 

1.4 Toetsingskader 

De detailhandelsvisie wordt gebruikt als onderbouwing bij het opstellen van 
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bestemmingsplannen. Het wordt ook gebruikt als toetsingskader voor aanvragen als een 

aanvraag niet binnen het bestemmingsplan past. 

2.1  Harmonisatie detailhandelsbeleid 

Met het vaststellen van de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen is het 

beleid op het gebied van detailhandel voor Midden-Groningen geharmoniseerd. Daarom kan de 

beleidsnota van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer worden ingetrokken. 

 

3.1  Brede begeleidingscommissie en informatieavonden 

Voor het opstellen van de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda is een brede 

begeleidingscommissie ingesteld met daarin de belangrijkste stakeholders, in bijlage 2 van het 

document staat de samenstelling van de begeleidingscommissie beschreven. Deze commissie is 

een aantal keren bijeen geweest en heeft input geleverd voor de detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda. Daarnaast zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. De 

uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn breed verspreid, onder andere door publicaties in 

de krant en op internet. 

Het stuk dat nu voorligt, wordt gedragen door de begeleidingscommissie. Over één onderwerp 

kon geen overeenstemming worden bereikt: branchering Winkelpark. Mede daarom, en gezien 

de recente rechterlijke uitspraken, is ervoor gekozen om in de detailhandelsvisie geen keuze 

te maken over branchering maar dit te benoemen als actiepunt in de uitvoeringsagenda.  

 

3.2 Detailhandelsvisie wordt geeffectueerd in bestemmingsplan 

Er is gekozen voor maximale participatie in het proces om te komen tot een detailhandelsvisie 

en uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen. De richting en uitgangspunten van de 

detailhandelsvisie worden meegenomen bij de actualisatie van bestemmingsplannen. In het 

bestemmingsplanproces is ruimte voor inspraak, het indienen van zienswijzen en instellen van 

beroep. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Als de gemeenteraad de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda niet voor 1 januari 2020 vaststelt, 

kan er geen gebruik worden gemaakt van ‘Subsidieregeling Retailagenda’ van de provincie 

Groningen (zie verder onder 9. Financiële paragraaf). 

9. Financiële paragraaf 

Tot 1 januari 2020 staat ‘Subsidieregeling Retailagenda’ van de provincie Groningen open. Conform 

de regeling kan er subsidie worden gevraagd voor onder andere de uitvoering van de 

detailhandelsvisie zoals verwoord in de uitvoeringsagenda. De hoogte van de subsidie bedraagt 

maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €200.000,-.  

Omdat de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda voor Midden-Groningen op 19 december ter 

vaststelling aan de raad worden aangeboden is, nadat het college de detailhandelsvisie en 

uitvoeringsagenda heeft vastgesteld, een subsidieverzoek bij de provincie Groningen ingediend 

onder voorbehoud dat de raad de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda vaststelt. Het 

subsidieverzoek is een samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren.  

De gemeente heeft aan de provincie Groningen subsidie gevraagd voor een effect-analyse 
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branchering Winkelpark en een veegactie bestemmingsplannen. Gezien recente rechterlijke 

uitspraken is een dergelijke analyse noodzakelijk als voor een winkelgebied branchering wordt 

toegepast (ook als bijvoorbeeld de huidige branchering op het Winkelpark gehandhaafd blijft). De 

kosten worden geraamd op €50.000,-. De gemeente moet €25.000,- bijdragen aan cofinanciering, 

dit wordt gedekt uit de bestaande budgetten van RO en EZ. 

10. Communicatie 

Na vaststelling van de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda door de gemeenteraad worden deze 

op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Om ervoor te zorgen dat de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda breed gedragen wordt door 

ondernemers en vastgoedeigenaren is een brede begeleidingscommissie samengesteld. In deze 

commissie zaten ondernemers uit de verschillende winkelgebieden en een aantal 

vastgoedeigenaren.  

Na vaststelling van de detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda door de gemeenteraad, kan gestart 

worden met de acties die in de uitvoeringsagenda staan beschreven.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda Midden-Groningen 

 

 


