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Nieuwe detailhandelsstructuurvisie  
De afgelopen periode heeft de gemeente onder begeleiding van Seinpost Adviesbureau samen met 
ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan een nieuwe detailhandelsstructuurvisie met 
uitvoeringsprogramma. De vorige detailhandelsstructuurvisie dateerde uit 2002 en was sterk 
achterhaald gezien de ontwikkelingen in de branche. In de nieuwe visie staat het realiseren van 
compacte centrumgebieden centraal. Vanaf woensdag 1 februari 2017 ligt de inspraakversie van de 
detailhandelsstructuurvisie gedurende 6 weken ter inzage. In deze nieuwsbrief informeren wij u kort 
over de stand van zaken.  
 
Hoe is het proces tot het opstellen van de detailhandelsstructuurvisie verlopen? 
De nieuwe detailhandelsstructuurvisie is samen met ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld. 
In de afgelopen maanden is er een online enquête gehouden en zijn er diverse kleine en grote 
bijeenkomsten georganiseerd om te spreken over de toekomst van de detailhandel onze gemeente. 
Het proces is gecoördineerd door twee ‘kopgroepen’, één voor Hardenberg en één voor 
Dedemsvaart. In de kopgroepen hebben diverse partijen zitting genomen: 
Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg, Stichting Centrum Management Dedemsvaart, 
ondernemers, vastgoedeigenaren en plaatselijk belang Dedemsvaart. 
 
Dit is allemaal verwerkt in de detailhandelsstructuurvisie voor de komende vijf jaar, die bestaat uit 
een algemeen detailhandelsbeleid voor de gemeente en een specifieke visie voor de kernen 
Hardenberg, Dedemsvaart en de kleine kernen die over een winkelfunctie beschikken. 
 
Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de detailhandelsstructuurvisie? 
In de nieuwe detailhandelsstructuurvisie staat de volgende ambitie, de zogenaamde ‘stip op de 
horizon’: over 5 jaar beschikt de gemeente Hardenberg over een vitale detailhandelsstructuur van 
complementaire winkelgebieden. Er is sprake van een compleet aanbod in een comfortabele 
winkelomgeving. Er is sprake van een goede spreiding van de dagelijkse voorzieningen over de gemeente 
in het kader van de leefbaarheid. De leegstand is teruggebracht tot enkele procenten frictie-leegstand, 
de winkelgebieden bieden een eigentijds detailhandelsaanbod, aangevuld met ondersteunende 
centrumfuncties, ambulante handel en evenementen. De verspreide bewinkeling is in omvang beperkt. 
De randvoorwaarden zoals een goede bereikbaarheid en parkeren, schoon-heel-veilig en een prettige 
belevingswaarde zijn op orde. 
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Daarbij hoort de volgende ruimtelijk-functionele visie voor de gemeente Hardenberg: 

Winkelgebied Verzorgings- 
functie 

Toelichting  Toekomst 

Hardenberg 
centrum 

Regionaal Compleet aanbod dagelijkse 
en niet-dagelijkse winkels en 
breed aanbod horeca/leisure. 
Verblijfsfunctie 

Compactiseren 
kernwinkelgebied, 
clustering en stimuleren 

Hardenberg 
buurtwinkelcentra 

Buurtfunctie Boodschappenfunctie Behoud bestaand aanbod 

Dedemsvaart 
centrum 

Bovenlokaal  Compleet aanbod dagelijkse 
winkels en basispakket niet-
dagelijkse winkels en 
ondersteunend aanbod 
horeca en diensten 

Compactiseren 
kernwinkelgebied, 
clusteren en 
optimaliseren 

Kleine kernen Lokaal Boodschappenfunctie Behoud bestaand aanbod 
en concentreren 

PDV Regionaal Compleet aanbod PDV Consolideren en waar 
mogelijk concentreren op 
Haardijk 

 
In de detailhandelsstructuurvisie staan tevens diverse (beleid)uitgangspunten geformuleerd voor de 
toekomst van de detailhandel. Waar is detailhandel wel of niet toegestaan? Waar wordt ingezet op 
behoud van winkels en waar moet worden gekeken naar transformatie naar andere functies zoals 
dienstverlening of wonen?  

Tot slot is het uitvoeringsprogramma een belangrijk onderdeel van de detailhandelsstructuurvisie. 
Hierin staan diverse acties en maatregelen benoemd om de gewenste ‘stip op de horizon’ te 
bereiken. Voorbeelden hiervan zijn: het uitbouwen van de startersondersteuning, het herijken en 
handhaven van bestemmingsplannen en een haalbaarheidsonderzoek voor het oprichten van een 
transformatiefonds. Dit fonds kan worden ingezet om bijvoorbeeld vastgoedeigenaren te stimuleren 
hun pand geschikt te maken voor andere functies. Deze acties en maatregelen zijn aanvullend op de 
acties in de actieplannen die zijn opgesteld voor Hardenberg en Dedemsvaart.  

Inspraak 
De detailhandelsstructuurvisie ligt vanaf woensdag 1 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage. 
De laatste dag van de termijn is dinsdag 14 maart 2017. U kunt het document zowel digitaal (via 
onderstaande link) als op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg 
raadplegen. Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende met een zienswijze 
reageren op de detailhandelsstructuurvisie. Meer informatie op:  
https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen/structuurvisies/detailhandelsstructuurvisie-inspraak.html  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u contact opnemen met Cindy 
Elsman, Cindy.Elsman@ommen-hardenberg.nl of 14 0523. 
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