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Betreft: Evaluatie detailhandelsbeleid 207 5-2020
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Kenmerk

Geachte leden,

1134952/1163073

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u hierbij de evaluatie
detailhandelsbeleid 201 5-2020 toe.

Uw kenmerk

In het provinciale Detailhandelsbeleid 201 5-2020 is aangegeven om na
afloop van deze periode, of eerder wanneer daarvoor aanleiding is, het
beleid en de instrumenten te evalueren. Veranderingen in de
Retailsector zoals de veranderde vraag naar nieuwe winkelmeters, in
leegstandsniveau, de tussenuitspraak van het Europese Hof over de
dienstenrichtlijn maar ook de continuering van de landelijke
Retailagenda gaven aanleiding om het provinciale detailhandelsbeleid
201 5-2020 vervroegd te evalueren.
Doel van deze evaluatie was het verkrijgen van inzicht in de mate van
doeltreffendheid van het provinciale detailhandelsbeleid 201 5-201 8 en
de mate van aansluiting tussen het provinciale detailhandelsbeleid en
de te verwachten detailhandelsopgaven de komende vijf jaar.
Belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de Noord-Hollandse
gemeenten en andere betrokken stakeholders over het algemeen goed
te spreken zijn over het huidige detailhandelsbeleid van de provincie.
Het beleid is doordacht en consistent. De provincie laat veel over aan de
regio’s. Dit werkt goed, omdat de beleidskaders helder zijn. De
instrumenten werken goed, zeker ook in combinatie met elkaar. Zowel
de ervaringen van stakeholders als de documentanalyse wijzen erop dat
de instrumenten doeltreffend worden ingezet. Zo leveren de regionale
adviescommissies een sterke bijdrage aan het doel prioriteit geven aan
hoofdwinkelgebieden en kent Noord-Holland de minste leegstand met
daarbij een bovengemiddelde afname van de leegstand.
De beleidsdoelen mogen concreter en meer samenhang krijgen maar de
echte verbeterpunten voor het detailhandelsbeleid hangen vooral
samen met de toekomstige opgaven en geven aan op welke onderdelen
het detailhandelsbeleid nog beter kan.
De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook om:

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
201 2 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.R.08

NH 0001

212

1.

2.
3.

4.

1163073/1134952

de afweging te maken of het de taak van de provincie is om ook
financiële middelen beschikbaar te stellen voor fysieke
maatregelen om toekomstbestendige winkelgebieden te
realiseren.
het detailhandelsbeleid onderdeel te maken van een breder
ruimtelijk-economisch beleid;
gemeenten proactief te ondersteunen in de eventuele
consequenties die de uitspraak van het Europese Hof over
toepassing van de dienstenrichtlijn op detailhandel met zich
meebrengt voor perifere detailhandelslocaties;
in te zetten op clustering van het voorzieningenaanbod om
toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren en behouden
die genoeg te bieden hebben.

Aan het nieuwe college wordt dan ook de vraag voorgelegd of deze
evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het beleid.
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