


Agenda
• Aanleiding en doel
• Conclusies analyse (sept. 2021)

• Ambities en visie
• Aandachtspunten
• Terugkoppeling klankbordgroep
• Visie als instrument
• Verdere proces



Wat is detailhandel? 

“Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, 

waaronder begrepen de uitstalling ten 

verkoop, het verkopen en/of leveren 

van goederen aan personen die die 

goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in 

de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit alsmede anders dan 

voor verbruik ter plaatse.”



Visie op de detailhandelsstructuur 
Noordoostpolder

• Beleid en toetsingskader 
voor toekomstige 
detailhandelsontwikkelin
gen

• Ruimtelijke keuzes
• Bestemmings-/

omgevingsplannen

Strategische koers 
Omgevingsvisie

Sectorale 
visies/program

ma’s

Juridische instrumenten





Ambities

 Behoud van voorzieningenniveau in de gemeente Noordoost 
polder, zowel in Emmeloord als de dorpen

 Prioriteit bij behoud/versterking van de (bovenlokale) 
verzorgingsfunctie van Emmeloord-Centrum

 Beperking detailhandelsontwikkelingen buiten de gewenste 
winkelgebieden
 Ter versterking van de gewenste detailhandelsstructuur: winkels in 

winkelgebieden
 Stringente voorwaarden voor uitzonderingen (o.a. woonboulevard)



Visie op de
detailhandelsstructuur



Detailhandel buiten gewenste 
winkelgebieden
• Uitzonderingen op de gewenste detailhandelsstructuur

• Woonboulevard e.o.: clustering van detailhandel in volumineuze goederen (o.a. wonen en 
doe-het-zelf)

• Behoud van spreiding tuincentra en bouwmarkten over de gemeente (verplicht aantonen 
behoefte)

• Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit (o.a. verkoop groente en fruit bij een 
boerderij)

• Trafficlocatie (o.a. tankstation, busstation): enkel detailhandelsactiviteiten gericht op reiziger

• Afhaalpunt
• Consumentaantrekkende werking? >> detailhandel!
• Gewenste ontwikkeling in winkelgebieden omdat ook hier personen op af komen



Maatwerk waar nodig



Terugkoppeling klankbordgroep
• Duidelijk draagvlak voor de 

uitgangspunten en ambities
• Druk op centrum herkenbaar

• Gewenst: Meer dynamiek mogelijk 
maken in het kernwinkelgebied met 
ruimere centrumbestemming

• Kwetsbaarheid kleine supermarkten 
in de dorpen, maar wel behoefte aan 
een lokale dagelijkse 
boodschappenvoorziening
• Bijdrage aan leefbaarheid
• Medewerking aan lokale initiatieven 

• Discussie koopzondag: niet onderdeel 
van ruimtelijk detailhandelsbeleid



De visie als instrument

• Afwegings-/toetsingskader voor toekomstige 
ontwikkelingen 

• Vervolg: Actualiseren 
bestemmings-/omgevingsplannen
(visie creëert voorzienbaarheid)

• Handhaving



Het verdere proces

• 18 januari Behandeling visie in college
• 14 februari Behandeling visie in commissie 

BFE
• 28 februari Besluitvorming in gemeenteraad



Vragen?
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