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Inleiding 

 

In dit jaarverslag doet de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland verslag van haar 

werkzaamheden in 2021. Met dit jaarverslag voldoet de adviescommissie aan de 

verplichting zoals verwoord in artikel 5 van het Reglement adviescommissie detailhandel 

Zuid-Holland. 
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Opdracht 

 

Gedeputeerde Staten heeft in 2015 de onafhankelijke adviescommissie detailhandel 

ingesteld op initiatief van Provinciale Staten. Het initiatief van 2014 kwam voort uit de 

wens de toetsing van bestemmingsplannen, die nieuwe detailhandel mogelijk maken, te 

hervormen en advisering en afstemming van elkaar los te koppelen. Vandaag de dag is 

dit vastgelegd in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. 

Een eerste zittingsperiode van de commissie was van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 

2019. De tweede zittingsperiode van de commissie is per 1 juli 2019 ingegaan. 

De commissie heeft tot taak te beoordelen of voldoende is aangetoond dat de nieuwe 

detailhandelsontwikkelingen het woon- en leefklimaat niet onevenredig aantasten, er 

geen onaanvaardbare leegstand ontstaat of duurzame ontwrichting van het 

voorzieningenniveau waar het gaat om de eerste levensbehoeften. Daartoe toetst zij 

gebruikte behoefteramingen, de ruimtelijke gevolgen en de omvang van het gebied 

waarbinnen zich ruimtelijke gevolgen voordoen. De commissie brengt advies uit aan 

gemeenten en de provincie. Mede op basis van dit advies beslist de provincie of een 

bestemmingsplanwijziging wel of niet aanvaardbaar is. 

De commissie buigt zich over bestemmingsplannen waarin nieuwe detailhandels-

ontwikkelingen zijn opgenomen met een omvang van meer dan 2.000 m² bruto 

vloeroppervlak binnen de centra (voor Rotterdam en Den Haag geldt 4.000 m2) en 1.000 

m² bruto vloeroppervlak buiten de centra. 

De commissie adviseert tevens over inpassingsplannen van de provincie Zuid-Holland. 

De commissie werkt volgens het Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland, 

dat op 12 juni 2019 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. 
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De commissie 

 

Leden 

 

Gedeputeerde Staten benoemt de leden van de adviescommissie per zittingsperiode van 

vier jaar.  

Samenstelling van de adviescommissie in het verslagjaar: 

 

Elrie Bakker-Derks (voorzitter),  

voorzitter AmbachtNederland en de Ambachtsacademie 

voorzitter Stichting Ascert  

 

Ellen van Vugt (plaatsvervangend voorzitter),  

eigenaar MRKT, ruimtelijke economisch advies optimaliseren winkelgebieden 

 

Linda van Enkhuijzen,  

jurist bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 

 

Caroline de Jager,  

eigenaar eigen bedrijf 3isacrowd, voor en met lokale winkeliers  

 

Patrick Manning,  

zelfstandig adviseur gespecialiseerd in distributie planologisch onderzoek 

 

Han Olden,  

zelfstandig adviseur regionale economie en vastgoed 

 

Caspar Wortmann,  

eigenaar adviespraktijk Ovidius, strategisch advies vastgoed- en gebiedsontwikkeling 

 

Secretariaat: Maarten de Graaf te Den Haag.   
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Werkwijze  

 

Een adviesaanvraag kan worden ingediend door een gemeente of de provincie Zuid-

Holland. Een gemeente kan voorafgaand aan een formeel advies ook om een ‘Eerste 

Reactie’ vragen.  

 

Eerste Reactie 
 

Bij een Eerste Reactie wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om tijdens de 

commissiebijeenkomst haar aanvraag mondeling toe te lichten en vragen te stellen. De 

commissieleden kunnen vragen ter verduidelijking aan de vertegenwoordigers van de 

gemeente stellen. Naar aanleiding van de bespreking wordt door de adviescommissie een 

concept Eerste Reactie opgesteld.  

Een definitieve Eerste Reactie wordt per e-mail uitgebracht aan de ambtenaar die de 

Eerste Reactie heeft aangevraagd. Een Eerste Reactie is geen advies en wordt mede 

daarom ook niet gepubliceerd. 

 

Adviesaanvraag 
 

Een adviesaanvraag wordt schriftelijk (met alle relevante stukken) voorgelegd aan de 

commissieleden. Periodiek, veelal eens per maand, komt de commissie bijeen om de 

aanvragen en de bevindingen te bespreken en er een advies over uit te brengen. Bij 

ontbrekende stukken kan de commissie geen advies uitbrengen. 

Het definitieve Advies wordt gericht aan het college van Burgemeester en wethouders via 

het bij het secretariaat bekende e-mailadres. De adviescommissie verstuurt een afschrift 

aan de provincie. 

De commissie streeft er naar adviesaanvragen binnen 3 weken na behandeling in de 

commissievergadering te beantwoorden. Na beantwoording wordt na vijf weken het 

gegeven formele advies via de CDZH-website openbaar gemaakt.  
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Criteria bij adviesaanvraag 

 

Bij het komen tot een advies bestudeert de commissie de ingekomen stukken en 

behandelt onder andere de volgende vragen: 

• Past het initiatief in de provinciale structuur reguliere detailhandel? 

• Is duidelijk dat het initiatief een meerwaarde voor de lokale/regionale 

detailhandelsstructuur heeft? 

• Is er sprake van een nieuw concept dat zich onderscheidt (kwaliteit, specialisatie, 

doelgroep)? 

• Brengt het initiatief een versterking van de bestaande detailhandel? 

• Is het initiatief in overeenstemming met het vastgestelde gemeentelijke en/of 

regionale beleid t.a.v. detailhandel? Heeft het initiatief geen (blijvende) negatieve 

effecten op de bestaande detailhandelsstructuur en/of op beleidsmatig reeds 

verankerde ontwikkelingen daarin? 

• Is voldoende aangetoond dat er geen bezwaren zijn van ruimtelijke aard, vanuit 

de regio en van andere stakeholders? 

• Zijn de gevolgen voor de relevante regio voldoende in kaart gebracht en 

inhoudelijk aan de relevante regionale gesprekspartners voorgelegd en 

afgewogen? 
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Bijeenkomsten 

 

Vergaderingen 

 

De commissie is in 2021 zeven keer bijeen geweest.  

De commissie streeft ernaar om haar vergaderingen fysiek te laten plaatsvinden. Na de 

afkondiging van de coronamaatregelen was het echter alleen mogelijk te vergaderen via 

videobellen. 

In de vergadering van 26 januari 2021 bereidde de adviescommissie een overleg met de 

afdeling economie van de provincie in februari voor, over de denkrichting van die 

afdeling om tot regionale visies te komen, met als insteek een strak en streng ruimtelijk 

of flankerend beleid, om gemeenten te helpen hij hun regionale beleid en het draagvlak 

bij gemeenten te vergroten. 

Gedurende de bijeenkomst op 17 februari 2021 heeft de adviescommissie een aanvraag 

voor een Eerste Reactie van de gemeente Goeree-Overflakkee over een 

detailhandelsuitbreiding in Sommelsdijk behandeld.  

Tevens vond het overleg plaats met de afdeling economie van de provincie over 

regionale detailhandelsvisies. 

Op 21 april 2021 kwam de adviescommissie bijeen voor twee adviesaanvragen van de 

gemeente Rotterdam, over detailhandel in het herontwikkelingsplan Tamboer-

Crooswijkseweg in Kralingen-Crooswijk en een verplaatsing van detailhandel aan de 

Jacques Dutilhweg.  

Verder besloot de adviescommissie om, op uitnodiging van de Regio Midden-Holland, te 

klankborden over de realisatie van een regionale detailhandelsvisie en om een signaal af 

te geven aan de provincie over de kwaliteit en wijze van gebruik van het 

distributieplanologisch onderzoek(DPO).  

Op 19 mei 2021 concipieerde de adviescommissie een Advies voor de gemeente 

Krimpenerwaard over detailhandel in de voorgenomen transformatie van het 

bedrijventerrein Galgoord en de locatie ‘De kleine Betuwe’ te Haastrecht.  

De adviescommissie besprak tevens haar deelname aan het ambtelijk overleg Regio 

Midden-Holland over de realisatie van een regionale detailhandelsvisie en besloot, op 

uitnodiging van de provincie, tot deelname aan de Klankbordgroep 

Koopstromenonderzoek 2021.  

Ook besloot de adviescommissie, naar aanleiding van een eerdere adviesaanvraag, om 

voortaan bij een adviesaanvraag met een uitgebreide procedure voor een 

omgevingsvergunning ook om de vergunningaanvraag van de initiatiefnemer te 

verzoeken bij de aan te leveren informatie. 

Tijdens de vergadering van 14 juli 2021 heeft de adviescommissie een adviesaanvraag 

van de gemeente Nissewaard over de ontwikkeling van detailhandel aan de Korte 

Schenkeldijk te Spijkenisse behandeld.  

Daarnaast besprak de adviescommissie een memo van de provincie met betrekking tot 

de adviezen van de commissie. Het memo gaf de adviescommissie inzicht in wat er met 

de adviezen is gedaan door de provincie en in hoeverre deze een rol hebben gespeeld in 

haar besluitvorming. 
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In de vergadering van 17 november 2021 formuleerde de adviescommissie het Advies 

voor de gemeente Goeree-Overflakkee over de uitbreiding en verplaatsing van 

detailhandel in Middelharnis. De adviescommissie besprak ook de voortgang van het 

Koopstromenonderzoek 2021. Op verzoek van de provincie heeft de adviescommissie 

medewerking verleend aan een interview voor aanvullend onderzoek door de provincie 

over hoe de regionale afstemming m.b.t. (grootschalige) detailhandel beter op elkaar kan 

aansluiten. 

Daarnaast besloot de adviescommissie, naar aanleiding van een initiatief van de 

Provinciale Retailcommissie provincie Noord-Brabant, om, zo mogelijk samen met meer 

provinciale detailhandelsadviesraden, aandacht te vragen voor de kwaliteit van 

distributieplanologisch onderzoek(DPO) middels een nog uit te werken notitie.   

In de bijeenkomst van 15 december 2021 discussieerde de adviescommissie over een 

advies aan provincies tot verbetering van distributieplanologisch onderzoek (DPO), 

specifiek voor een betere onderbouwing van de noodzaak tot versterking of 

transformatie. Een concept, zo mogelijk samen met meer provinciale 

detailhandelsadviesraden, wordt uitgewerkt ter vaststelling begin 2022.  

Ook besprak de adviescommissie een eerste aanzet tot een verslag aan Gedeputeerde 

Staten, eind 2022, over de doeltreffendheid en effecten van het ‘Reglement 

adviescommissie detailhandel Zuid-Holland’ in de praktijk.  

 

Overige bijeenkomsten 

 

Deelname overleg Regio Midden Holland 

Een vertegenwoordiging van de adviescommissie heeft 18 mei 2021 deelgenomen aan 

een ambtelijk overleg Regio Midden-Holland over de realisatie van een regionale 

detailhandelsvisie. In gesprek blijven en vroegtijdig met elkaar afstemmen zijn 

samengevat de conclusies voor een goede invulling van regionale afstemming. Een 

specifieke uitdaging hierin is de gemeentelijke autonomie. 

Deelname Klankbordgroep Koopstromenonderzoek 2021  

Op 12 mei 2021 hebben de voorzitter en secretaris een oriënterend overleg gehad met 

de provincie over de deelname aan de Klankbordgroep Koopstromenonderzoek 2021. 

Een vertegenwoordiging van de adviescommissie heeft 9 juni 2021, 6 oktober 2021 en 8 

december 2021 deelgenomen aan de Klankbordgroep Koopstromenonderzoek 2021. Het 

onderzoek wordt begin 2022 afgerond. 
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Advies 

 

De adviescommissie bracht in het verslagjaar vijf adviezen uit. Hieronder is dit kort 

samengevat. Het volledige advies kunt u lezen op de website van de adviescommissie: 

www.adviescommissiedetailhandel.nl. 

 

Rotterdam: Verplaatsing Lidl Jacques Dutilhweg 
Adviesaanvraag  07-04-2021 

Advies uitgebracht  17-05-2021 

Advies    Negatief 

Het aan de adviescommissie voorgelegde plan beschrijft de verplaatsing van supermarkt 

Lidl van de Jacques Dutilhweg 193–205 (uit het ‘Koopcentrum Mast’) naar de Jacques 

Dutilhweg 481–483 in aansluiting op het winkelcentrum Mia van IJperenplein.  

Clustering van detailhandelsmeters in de dagelijkse sector op het Mia van IJperenplein 

kan volgens de adviescommissie een versterking van het winkelcentrum betekenen. De 

adviescommissie mist in de aanvraag echter een uitwerking of onderbouwing van de in 

de gebiedskoers beoogde kwalitatieve versterking van het Mia van IJperenplein. Het plan 

is naar de mening van de commissie vooral ingegeven door de beschikbaarheid van een 

in onbruik geraakte locatie in de directe omgeving van het winkelcentrum. Deze locatie 

sluit door haar ligging niet direct aan op het bestaande winkelcentrum (er ligt nog een 

gebouw met kantoorbestemming tussen). Mede door de ‘eigen’ parkeerkelder onder de 

nieuwe Lidl-supermarkt zal dit niet of nauwelijks bijdragen aan combinatiebezoek met de 

andere winkels. Door dit alles is onzeker of de Lidl daadwerkelijk de beoogde kwalitatieve 

versterking van het winkelcentrum zal brengen. 

 

Daarnaast vindt de commissie het ontbreken van inzicht in de door de gemeente 

beoogde functionele invulling van de achtergebleven locatie een ernstige tekortkoming in 

de adviesaanvraag. 

 

Rotterdam – Herontwikkeling Tamboerlocatie 
Adviesaanvraag  07-04-2021 

Advies uitgebracht  17-05-2021 

Advies    Positief 

Het aan de adviescommissie voorgelegde plan beschrijft het herontwikkelingsplan 

Tamboer – Crooswijkseweg. Met deze herontwikkeling wordt ingezet op een toevoeging 

van detailhandel, zijnde twee complementaire supermarkten. Het voorliggende plan 

beoogt een uitbreiding ten behoeve van de verplaatsing van de Aldi aan de Linker 

Rottekade en de vestiging van een nieuwe Jumbo. 

Het herontwikkelen van de Tamboerlocatie met de toevoeging van twee supermarkten 

kan volgens de adviescommissie een versterking van en voor de wijk betekenen.  

De commissie plaatst de volgende kanttekeningen: er ontbreekt een duidelijke visie op 

het perspectief voor de Crooswijkseweg als winkelstraat; er ontbreekt een harde 

zekerheid over de achterblijvende locatie van de Aldi aan de Linker Rottekade en het 

distributieplanologisch onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling op het voorzieningenaanbod in de omliggende wijken. 
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Krimpenerwaard: Plan De Kleine Betuwe 
Adviesaanvraag  12-04-2021 

Advies uitgebracht  03-06-2021 

Advies    Negatief 

De combinatie die in het aan de adviescommissie voorgelegde plan mogelijk wordt 

gemaakt, bestaat uit wonen, een supermarkt en bedrijfskavels, waarbij de supermarkt 

uit het centrum van Haastrecht naar de locatie ‘De Klein Betuwe’ wordt verplaatst.  

De adviescommissie Detailhandel betreurt het dat de gemeente Krimpenerwaard voor 

deze voorgenomen transformatie geen Eerste Reactie bij haar heeft aangevraagd. 

Mogelijk had het eerder aanvragen van een Eerste Reactie tot een beter onderbouwde 

adviesaanvraag en tot een andersluidend advies kunnen leiden.  

De adviescommissie is van mening dat de gemeente Krimpenerwaard onvoldoende heeft 

aangetoond dat de voorgenomen vergroting en verplaatsing van de supermarkt uit het 

centrum van Haastrecht naar de locatie ‘De Klein Betuwe’ noodzakelijk is vanuit het 

oogpunt van leefbaarheid en dat de effecten op de consumentenverzorging en de 

retailstructuur onvoldoende in beeld zijn gebracht.  

 

Nissewaard: Plan Korte Schenkeldijk, Spijkenisse 
Adviesaanvraag  29-06-2021 

Advies uitgebracht  04-08-2021 

Advies    Positief 

Het plan Korte Schenkeldijk Spijkenisse betreft de realisatie van een tuincentrum, een 

sportaccommodatie en een restaurantfunctie.  

De adviescommissie Detailhandel constateert dat de branchering van het voorliggende 

plan ten opzichte van de eerdere planvorming (mei 2020) is beperkt tot een 

(omvangrijker) tuincentrum. Alhoewel sprake is van een tuincentrum dat geëxploiteerd 

gaat worden door twee ondernemers, benadrukt de adviescommissie Detailhandel dat 

uitsluitend sprake kan zijn van een assortiment dat behoort bij de definitie van een 

tuincentrum.  

Daarnaast is in het plan ruimte gereserveerd voor een sportschool; de combinatie 

tuincentrum-sportschool is opvallend te noemen en zal naar verwachting geen synergie 

opleveren. 

 

Goeree-Overflakkee: Plan verplaatsing en vergroting supermarkt 

Middelharnis  
Adviesaanvraag  04-10-2021 

Advies uitgebracht  02-12-2021 

Advies    Negatief 

Het plan betreft de verplaatsing en uitbreiding van een Lidl-supermarktvestiging naar de 

overzijde van de straat. Het beoogde perceel is in eigendom van Lidl en wordt deels 

gebruikt voor de bestaande Lidl als parkeerterrein. 

De adviescommissie heeft begrip voor de wens tot uitbreiding van Lidl naar een meer 

hedendaagse maatvoering, maar zij is van mening dat die uitbreiding in of nabij het 

centrum van Middelharnis moet plaatsvinden. Bovendien constateert zij dat de gemeente 



13 

 

Jaarverslag 2021 Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland 

Goeree-Overflakkee het plan voor verplaatsing en uitbreiding van deze supermarkt 

onvoldoende heeft onderbouwd, zowel voor wat betreft de locatiekeuze als het 

voorgestelde volume van de uitbreiding. De commissie komt daarom tot een negatief 

advies op de voorgenomen verplaatsing en uitbreiding van de Lidl aan De Hofjes in 

Middelharnis. 
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Eerste Reactie 

 

De adviescommissie heeft in het verslagjaar een keer een Eerste Reactie uitgebracht. 

Goeree-Overflakkee: uitbreiding tuincentrum Sommelsdijk 

Aanvraag Eerste Reactie  06-01-2021 

Eerste Reactie uitgebracht  01-03-2021 

 

Een Eerste Reactie heeft geen formele status en wordt dus door de adviescommissie ook 

niet gepubliceerd. Op de website van de adviescommissie wordt wel aangegeven welke 

Eerste Reacties door de adviescommissie zijn uitgebracht.  
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Bevindingen 

 

De adviescommissie hecht er aan haar bevindingen op basis van de voorgelegde 

aanvragen voor Advies of Eerste Reactie te delen. Hiermee hoopt de adviescommissie 

een bijdrage te leveren aan de verdere verbeteringen van de aanvragen en toekomstige 

plannen waarin detailhandelsontwikkelingen aan de orde zijn. De adviescommissie doet 

hierbij een aantal constateringen. 

• De distributieplanologisch onderzoeken (DPO's) zijn veelal van slechte kwaliteit en 

de wijze van gebruik is zorgelijk. 

• De adviescommissie ontvangt vaak stukken die niet alle relevant zijn. 

• Uit de meeste aanvragen is lastig op te maken wat de bestaande situatie is en wat 

de nieuwe plannen zijn (incl. een plattegrond/visualisatie van de toekomstige 

situatie). 

• Gegevens die ouder zijn dan twee jaar zijn gedateerd en dienen te worden 

geactualiseerd (danwel er dient onderbouwd te worden dat deze nog van 

toepassing zijn). Er wordt onvoldoende gewerkt met de meest actuele gegevens 

zoals actueel koopstromenonderzoek en bijvoorbeeld de actuele gegevens uit de 

Omzetkengetallen 2020 (gepubliceerd in juli 2021) en de Notitie Vaststelling 

uniforme definities winkeloppervlakten (gepubliceerd in mei 2017). 

• Projecten in de aanvragen staan te veel op zichzelf en worden te weinig benaderd 

vanuit de gewenste veranderingen binnen de totale detailhandelsstructuur. 

• De aanvragen geven over het algemeen te weinig inzicht in de lokale en regionale 

effecten. Te makkelijk lijkt verondersteld te worden dat deze effecten gering zijn. 

• In geval van verplaatsing van bestaande detailhandel worden voornemens tot 

transformatie en herbestemming van de vrijkomende locatie onvoldoende 

expliciet vermeld en/of hard gemaakt. Ook de gemeenten waar 

detailhandelsruimte wordt wegbestemd om de winkelstructuur te versterken en 

onaanvaardbare leegstand te voorkomen zijn (te) terughoudend in het expliciet 

benoemen van de transformatie respectievelijk het voornemen om de bestaande 

detailhandel weg te bestemmen. 

• Het gebruik van de Eerste Reactie is nu gangbaar. De in 2019 geïntroduceerde 

mogelijkheid een aanvraag voor een Eerste Reactie mondeling toe te lichten, 

heeft duidelijk meerwaarde voor een vervolgtraject. De aanvankelijke aarzelingen 

in de oriëntatiefase voor een aanvraag bij een gemeente worden weggenomen bij 

de feitelijke mondelinge behandeling van een Eerste Reactie. Het vroegtijdig 

vragen van een Eerste Reactie aan de adviescommissie en een mondelinge 

behandeling geven de gemeente meer ruimte in het eventueel bijsturen en/of 

beter onderbouwen van plannen. Hiermee wordt ook het risico van relatief zware 

ingrepen door de provincie voorkomen. 

• Soms blijkt de formele adviesaanvraag nagenoeg ongewijzigd te zijn t.o.v. het 

aangereikte dossier bij de aanvraag voor een Eerste Reactie. 

• De ladderonderbouwingen, die de behoefte aan nieuwe winkels moeten aantonen, 

zijn vaak erg oppervlakkig en/of gestuurd. Hierdoor is het niet goed mogelijk om 
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eenduidige conclusies te trekken over de daadwerkelijke behoefte aan nieuwe 

winkelmeters en over de mogelijke effecten voor wat betreft winkelleegstand. 

• Een enkele keer is het voorgekomen dat de gemeente zelf geen oordeel heeft 

over een gewenste uitbreiding en de bijbehorende ladderonderbouwing. Hier is 

een adviesaanvraag niet voor bedoeld. De adviescommissie gaat ervan uit dat de 

gemeente de uitbreiding wenst en dat dit dan ook het vertrekpunt is voor de 

ingediende adviesaanvraag. 

• In gevallen waarin met een laddertoets de behoefte aan nieuwe winkelmeters 

wordt onderbouwd, wordt voorbij gegaan aan de vraag op welke wijze (lees: op 

welke plek, ter versterking van welk centrum) deze capaciteit dan het beste zou 

kunnen worden ingezet. Beantwoording van die vraag zou er namelijk niet per se 

toe leiden dat deze capaciteit ook in het voorgelegde initiatief zou 'landen'. 

• Volgend op vorig punt: gemeenten acteren veelal reactief. Een meer proactieve 

houding, gebaseerd op een eigen visie, kan verhelderend werken naar 

initiatiefnemers en kan daarmee veel vruchteloos werk voorkómen. 

• Regionale afstemming vindt nauwelijks plaats en beperkt zich veelal tot het 

informeren over het initiatief dan wel tot een bestuurlijke uitruil op andere 

gronden. 

• Regionale afstemming is nog te veel gericht op bestuurlijke regio’s en houdt te 

weinig rekening met het feitelijke verzorgingsgebied van een initiatief. 
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Communicatie 

 

Website 

 

De adviescommissie heeft een eigen website www.adviescommissiedetailhandel.nl   

met SSL-certificatie1.  

Jaarlijks of zo vaak als nodig wordt de website geactualiseerd en ook de adviezen worden 

erop gepubliceerd. 

Deze website geeft inzicht in de werkwijze en de beoordeling van de adviescommissie. 

De site is met name bedoeld voor gemeenten die een advies willen aanvragen.  

De adviescommissie vindt het van groot belang dat met actuele en correcte cijfers wordt 

gewerkt. Vandaar dat de adviescommissie op de website ook links heeft geplaatst naar: 

• Handreiking Omzetkentallen 2020 ten behoeve van ruimtelijk economisch 

onderzoek (gepubliceerd juli 2021); 

• Notitie Vaststelling uniforme definities winkeloppervlakten (gepubliceerd mei 

2017); 

• Koopstromenonderzoek 2018; 

• Verdieping Koopstromenonderzoek 2018 t.b.v. detailhandelsbeleid provincie Zuid-

Holland; 

over perifere detailhandel-locaties (PDV-locaties): 

• Onderzoek aanpak PDV-locaties Zuid-Holland; 

• Factsheets PDV-locaties Zuid-Holland; 

en ter bevordering van de regionale afstemming: 

• Routekaart “Bestuurlijke regionale samenwerking detailhandel”. 

 

Publicatie adviezen 

 

De adviescommissie publiceert de uitgebrachte adviezen op de website van de 

adviescommissie. Om de gemeente zelf in de gelegenheid te stellen het advies openbaar 

te maken publiceert de adviescommissie de adviezen niet eerder dan na vijf weken na 

het verzenden aan de aanvragende gemeente.  

De Eerste Reacties en daaraan verbonden bevindingen bij een gemeentelijke aanvraag 

worden niet gepubliceerd. 

 

1 SSL is de populaire naam voor het TLS-protocol dat gebruikt wordt om internetverkeer te beveiligen.. 

http://www.adviescommissiedetailhandel.nl/
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