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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Agenda Detailhandel MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Agenda Detailhandel 2016-2021 van de MRDH te bekrachtigen. 
 
Inleiding 
Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heef op 9 december 2016 
de Agenda Detailhandel 2016-2021 vastgesteld. Deze Agenda is aangeboden aan de colleges van de 
deelnemende gemeenten met het verzoek deze te bekrachtigen. 
 
De nieuwe Agenda Detailhandel ligt in het verlengde van de detailhandelsvisies van de voormalige 
Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Na de vorming van de MRDH werd 
samenvoeging van de beide visies gewenst geacht. De belangrijkste functie van de Agenda is het bieden 
van een kader voor regionale afstemming. 
 
De MRDH heeft geen bevoegdheden op het terrein van (ruimtelijk) detailhandelsbeleid. De gemeenten 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun detailhandelsbeleid. De provincie en in mindere mate het Rijk geven 
de kaders en richtlijnen aan. Bovendien toetst de provincie of gemeentelijk plannen voor nieuwbouw op 
een juiste manier zijn gemotiveerd en of de eventuele regionale vraag deugdelijk is onderbouwd. 
De gemeenten in de MRDH hebben afgesproken om initiatieven met regionale effecten eerst onderling af 
te stemmen, hierover een advies op te stellen en deze aan de provincie te sturen. De Agenda 
Detailhandel biedt het kader voor deze regionale afstemming. 
 
Beoogd effect 
Het bekrachtigen van de Agenda Detailhandel. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Agenda Detailhandel conflicteert niet met het Ridderkerkse beleid ten aanzien van detailhandel, zoals 
onder meer vastgelegd in de Toekomstvisie Detailhandel uit 2015. Omdat de Agenda Detailhandel in lijn 
is met het beleid zoals eerder door de Stadsregio Rotterdam was geformuleerd, is er ook geen sprake 
van een koerswijziging. 
 
Argumenten 

1.1 Met het bekrachtigen van de Agenda Detailhandel wordt aan de wens van de MRDH 
voldaan. 

1.2 Regionale afstemming draagt bij aan een evenwichtige regionale detailhandelsstructuur, 
waarbinnen Ridderkerk kan werken aan het vitaal houden van de lokale 
detailhandelsstructuur. 

1.3 Er is geen sprake van een koerswijziging; de Agenda ligt in lijn met de detailhandelsvisie van 
de stadsregio Rotterdam uit 2013. 
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1.4 De Agenda Detailhandel conflicteert niet met het Ridderkerkse ruimtelijk detailhandelsbeleid, 
zoals onder meer vastgelegd in de Toekomstvisie Detailhandel uit 2015. 

 
Overleg gevoerd met 
n.v.t. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Een van de adviseurs economie neemt zitting in de ambtelijke Taskforce Detailhandel van de MRDH, 
waar meer en andere detailhandelsvraagstukken aan bod zullen komen. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Centraal in de Agenda Detailhandel staat het in stand houden van de bestaande detailhandelsstructuur 
en het voorkomen van (extra) leegstand als gevolg van nieuwe initiatieven. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Concept raadsbesluit 
2. Aanbiedingsbrief Agenda Detailhandel 
3. Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 

 
 
 


