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Geacht college, 

Op 9 december heeft het algemeen bestuur van de MRDH de Agenda Detailhandel MRDH 
2016-2021 vastgesteld. Deze Agenda Detailhandel is in een gezamenlijk proces met de 23 
gemeenten tot stand gekomen. Een mijlpaal is bereikt. 

Hierbij wordt deze Agenda ter bekrachtiging aan de deelnemende gemeenten aangeboden. 
Wij vragen uw gemeente deze Agenda te bekrachtigen, waarbij de gemeente zich committeert 
aan de onderling overeengekomen afspraken èn eventuele strijdigheden met uw lokale 
detailhandelsbeleid oplost. 

Inhoud Agenda Detailhandel 
In de Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 zijn de beleidsdoelen, de trends en 
ontwikkelingen, de beleidsrichtlijnen, het toetsingskader, de bestaande winkelstructuur en de 
planvoorraad beschreven. De Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 is te zien als een update 
van de strategieën van de voormalige stadsregio's. Die strategieën zijn opgesteld in 2012 en 
2013 en met het oog op de aanstaande oprichting van de MRDH al goed op elkaar afgestemd. 
Er waren dus geen verschillen te overbruggen. 

Het belangrijkste doel van de Agenda Detailhandel is dat het een handvat biedt voor de 
regionale afstemming van initiatieven die een bovenlokale invloed kunnen hebben. Initiatieven 
in de ene gemeente kunnen immers gevolgen hebben voor de winkels in de andere gemeente. 
Het centrale uitgangspunt is het in stand houden en versterken van de bestaande 
winkelstructuur. Door dit handvat levert deze Agenda een positieve bijdrage aan een gezonde 
winkelstructuur in de regio. 

Deze Agenda Detailhandel MRDH kan ook worden gezien als een continuering van het beleid 
van de voormalige regio's. Alle onderwerpen zijn overgenomen uit die beleidsstukken. Die 
onderwerpen zijn opnieuw bediscussieerd, maar dat heeft niet geleid tot andere standpunten 
over bijvoorbeeld afhaalpunten of perifere detailhandel. De huidige trends en ontwikkelingen in 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den Ussel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ussel, Lanslngerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vtaardlngen, Wassenaar, Wesdand, Westvoome, Zoetermeer, 



de detailhandel laten ook zien dat een breuk met het (recente) verleden niet is gewenst. De 
Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 is daarom restrictief van aard. 

Tot slot: doorkijk 
De vaststelling van de Agenda is een mijlpaal. De MRDH heeft hiermee een afwegingskader 
voor nieuwe initiatieven. Tijdens het totstandkomingsproces van deze Agenda is gebleken dat 
er bij veel gemeenten behoefte bestaat aan een uitgebreidere benadering van de vraagstukken 
in de winkelmarkt. Dus meer dan alleen het toetsen van nieuwe initiatieven. In 2017 wordt 
vanuit de 23 gemeenten een Taskforce gevormd, die zich hierover zal buigen. Deze Taskforce 
zal zich in ieder geval bezighouden met de volgende onderwerpen; de revitalisering van 
centra, de beknelling van sommige centra in een sterke regio en de aanpak van leegstand. 

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

mw. mr. drs. A.W.H. Bertram Aboutaleb 
secretaris voorzitter 

2 


