
Welkom

Koopstromen Metropoolregio



Bronnen

CBS, Locatus, Lisa

Pintransacties, Jaarrekeningen, Chartale 

stortingen (excl. internetbestedingen)



De vijf issues

1. Onderdeel van een regio

2. Onderscheidend vermogen laag

3. Verdien capaciteit is laag

4. Te veel vierkante meters

5. Innovatiekracht is laag



Het onderzoek

Hoe komen we tot de issues?



Trekkracht bestedingen



Grote verschillen tussen gemeenten 
Winkelaanbod in de MRE



Focus bepaalt positie winkelkern
Binding, afvloeiing en focus



Winkelkernen en -regio’s

Bij toegestane focus <7%



De echte subregio’s

Bij toegestane focus <11%



Meeste gemeenten zijn winkelkern 

Bij toegestane focus <15%



Issue 1
Je bent onderdeel van een regio!



Aantrekkingskracht bestedingen





Issue 2
Onderscheidend vermogen mist!



• Vloerproductiviteit: omzet per vierkante meter

• Winkelomzet: omzet per verkooppunt

Bij lage vloerproductiviteit ….

….is een hoge winkelomzet nodig!

…. en andersom!

Prestatie detailhandel



Vloerproductiviteit



Omzet per vkp



Issue 3
Verdien capaciteit is laag!



Niet meer euro’s
Dus minder aanbod!



250.000 m2 minder aanbod ….

…. om een gezonde structuur te hebben!

Dat is zonder de leegstand

Gezonde regio



250.000 m2 minder aanbod ….

…. om een gezonde structuur te hebben!

Dat is zonder de leegstand

Gezonde regio







Samen 410.000 m2
Te veel aan meters

op 1,7 MLN



Issue 4
Te veel vierkante meters



Innovatie is nodig 

meer dan ooit!



Issue 5
Innovatiekracht is laag



Enorme opgave
Kan alleen gezamenlijk

Kan alleen als de wil er is

Kan alleen als u er voor gaat

Kan alleen met innovatie



• Provinciale ontwikkeldagen/MRE werkprogramma 2018 levert basis

• MRE faciliteert de bijeenkomsten

• De issues (sub)regionaal aanpakken

• De issues lokaal borgen; eigen opgave uitwerken

• Inhoudelijke ambtelijke voorbereiding; periode maart-mei

• Bestuurlijke conferentie eind juni als bestuurlijke start

• Eigen opgave in uitvoering

Het voorstel



• Kennis om issues goed aan te pakken

• wat werkt, welke dilemma’s, welke valkuilen

• Met een opdracht terug naar huis

• Om tot een lokaal voorstel te komen

• Passend in een regionale aanpak

• Ondersteund/gecoacht vanuit expertise

Werken aan morgen

Per (sub)regio aan het werk …. nu!



• Opdracht leidt tot een lokaal voorstel

• Voorstellen in regionaal perspectief

• Leidt tot een keuze voor nieuwe bestuurders

Werken aan morgen

Opdracht wordt uitgewerkt …. tot mei!

Bestuurlijke conferentie medio juni



Doet u mee?


