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Detailhandelsstructuurvisie



Opzet themabijeenkomst

• Aanleiding

• Toelichting concept Detailhandelsstructuurvisie

• Relatie met Omgevingsvisie en Omgevingsplan

• Besluitvormingsproces en inspraak

– Vaststellen detailhandelsstructuurvisie

– Schrappen van afwijkingsbevoegdheid volumineuze branches

30-9-2021



Aanleiding 

• Waarom actualisatie van het huidig retailbeleid? 
– Beleid is toe aan actualisatie (Detailhandelsstructuurvisie 2009) 

– Hoofdstructuur blijft gelijk; actualisatie met name voor perifere detailhandel   

– Detailhandelsstructuurvisie in relatie tot Vitale Binnenstad

• Huidige bestemmingsplannen voldoen veelal niet meer om (toekomstig) 

gewenste ontwikkelingen te faciliteren

• Jurisprudentie over de Dienstenrichtlijn 

• Maatschappelijke ontwikkelingen (waaronder corona, afhaal, internet)

• Actueel integraal overzicht van het beleidskader ontbreekt

30-9-2021



Detailhandelsstructuurvisie - concept
Gemeente Woerden 07-10-2021



Even voorstellen



Agenda

• Trends detailhandelsmarkt

• Conclusie analyse

• Ambities en uitgangspunten

• Visie

• Beleidskader



Actualisatie detailhandelsvisie



















Aanbodontwikkeling
2009-2021



Conclusie analyse

• Logische en toekomstbestendige structuur

• Afname winkelbezoek, minder winkels 

• Behoud voorzieningen in dorpen en wijken belangrijk

• Verspreid aanbod, verrommeling bedrijventerreinen

• Dynamiek door beleid: helderheid



Ambities en uitgangspunten

• Aantrekkelijke voorzieningenstructuur

– Versterken centrum als ontmoetingslocatie en recreatief winkelgebied

– In wijk- en dorpscentra lokale boodschappen

– Clustering aanbod volumineuze branches

– Daarbuiten geen nieuwe winkels





Beleidskader

• Winkels en afhaalpunten in winkelgebieden

• Volumineus en ABC-goederen op clusters

• Spreiding bouwmarkt en tuincentrum

• Ondergeschikte detailhandel

• Ongewenste ontwikkelingen detailhandelsontwikkeling op 

bedrijventerreinen tegen gaan

• Schrappen afwijkingsbevoegdheid volumineuze branches



Beoordelingsschema





Detailhandelsstructuurvisie (concept)
Gemeente Woerden 07-10-
2021



Relatie met Omgevingsvisie en -plan

• Omgevingsvisie

• Beleidskader 

• Gebiedsgerichte aanpak in Omgevingsplannen

30-9-2021



Besluitvormingsproces en inspraak
• Collegebesluit vrijgave concept DSV voor inspraak (12 oktober)

• Publicatie en 4 weken ter inzage (14 oktober t/m 11 november)

• Informatiebijeenkomst (na herfstvakantie)

• Opstellen reactienota en vertaling naar eindconcept DSV (half november) 

• Collegebesluit eindconcept DSV -inclusief reactienota- (30 november)  

• Raadsbehandeling:

– 1e Politieke avond (16 december) 

– debat en besluit (23 december) 

30-9-2021



Voorstel voor besluitvorming

• Vaststellen detailhandelsstructuurvisie

• Schrappen van afwijkingsbevoegdheid volumineuze branches

30-9-2021
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