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Beste mevrouw de Vries,  
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over vitaliteit dorpskernen.  
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1  
Op welke wijze is geconcludeerd dat het bedrag van EUR 80.000,- het beste kan worden besteed 
aan het aantrekken van centrummanagers, het vaststellen van een agenda en het afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten om voornoemde doelen te realiseren? Welke afwegingen zijn 
hierbij gemaakt? Is dit in samenspraak met ondernemers bepaald of zijn ondernemers hierover 
geconsulteerd? En hoe ziet het vervolgtraject er uit?  
 
Antwoord 1 
De subsidieaanvraag van de gemeente Stichtse Vecht is gebaseerd op het kader dat de provincie 
Utrecht in 2020 heeft opgesteld voor de “pilot ter versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen”. 
De provincie Utrecht gaf de gemeenten hierover het volgende mee: “Uitgangspunt voor 
ondersteuning van gemeenten is gericht op (het versterken van) de samenwerking tussen 
ondernemers, eigenaren en overheid en leidt concreet tot een aanpak ter versterking van de 
(langjarige) vitaliteit van een binnenstad/dorpskern. Die samenwerking is een belangrijke 
voorwaarde om effectief maatregelen in binnensteden/dorpskernen op te kunnen pakken.”. De 
subsidieaanvraag geeft hierbij invulling aan het speerpunt “Stimuleren van kwaliteit van 
centrumgebieden” in het gemeentelijk programma Economie 2020-2023. Het programma 
Economie is participatief tot stand gekomen in samenspraak met de ondernemers(verenigingen) in 
onze gemeente. In het vervolgtraject zal uitgebreid gesproken worden met de vertegenwoordigers 
van de winkelgebieden Maarssen-Dorp en Breukelen om zo gezamenlijk tot de meest wenselijke 
verbeteringen te komen. De aan te trekken centrummanager(s) zal/ zullen hieraan uitvoering 
geven. 
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Vraag 2 
Welke criteria hanteert de Provincie Utrecht voor de besteding van de subsidiegelden? Welke 
mate van vrijheid heeft Stichtse Vecht om de juiste prioriteiten te stellen indachtig het voornoemde 
programma economie?  
 
Antwoord 2 
Volledigheidshalve verwijzen we u voor wat betreft de criteria van de provincie Utrecht naar het 
kader voor de “pilot ter versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen” dat u als bijlage aantreft. 
De subsidieaanvraag is opgesteld met inachtneming van deze criteria en geeft invulling de doelen/ 
speerpunten uit het programma Economie 2020-2023.  
 
Vraag 3 
Hoe kijkt u tegen het huidige aanbod aan in de twee dorpskernen? Betreft dit een juiste balans om 
de aantrekkelijkheid en levendigheid te vergroten? In de kern Maarssen lijkt het erop dat het aantal 
dienstverlenende winkels (zoals makelaars en kapsalons, etc) de afgelopen jaren toeneemt en 
daarmee een verschraling van het aanbod van detailhandel laat zien. Bent u dat men ons eens? 
En kunt u aangeven welke beleid u hierop voert om een divers aanbod te stimuleren en daarmee 
de aantrekkelijkheid en levendigheid te vergroten? En indien dit nog niet gebeurt, op welke wijze 
kan dit worden meegenomen in de centrumagenda? 
 
Antwoord 3 
Wat wij zien is dat met name de toekomstbestendigheid van de non-food detailhandel behoorlijk 
onder druk staat door de toenemende concurrentie van internetaankopen. Ook in de horeca zien 
wij regelmatig een wisseling van eigenaren. Dit wordt nog versterkt door de coronamaatregelen. 
De gemeente heeft  begin 2015 in Stichtse Vecht een Retailvisie vastgesteld waarin aangegeven 
wordt wat we kunnen doen om de detailhandel zoveel mogelijk te stimuleren. Onder andere wordt 
hierin benoemd; terugbrengen van het aantal winkelmeters en het compacter maken van het 
centrumgebied om een levendig centrum te behouden.  
Omdat het stimuleren van de kwaliteit van centrum gebieden een speerpunt is binnen programma 
Economie 2020-2023 en omdat we geluiden horen van ondernemers dat er wellicht geen goede 
balans, diversiteit en levendigheid is binnen onze winkelgebieden, hebben wij besloten deze 
subsidie aan te vragen. Door deel te nemen aan deze provinciale pilot kunnen we samen met 
vastgoedeigenaren en ondernemers tot een concreet en gedragen actieplan (in de vorm van een 
centrumagenda) komen om de vitaliteit van de centrumgebieden in dorpskernen Maarssen-Dorp 
en Breukelen te versterken. Deze centrumagenda’s moeten leiden tot een toename van 
toekomstbestendige compacte en levendige centra, met een divers voorzieningenpakket voor 
inwoners en bezoekers, met enkele publiekstrekkende jaarlijkse evenementen, waar het prettig 
werken, winkelen en vertoeven is. 
 
Vraag 4 
We kunnen begrijpen dat een dergelijk eenmalig subsidiebedrag het beste kan worden 
aangewend voor eenmalige activiteiten die een goede basis leggen voor duurzame maatregelen 
waar de ondernemers jarenlang profijt van hebben. Is in dat kader ook overwogen om te kijken 
naar digitale bereikbaarheid? Naar voorbeeld van Warenhuis Groningen zou een vorm van 
samenwerking kunnen liggen in een online winkelstraat van Stichtse Vecht waar lokale 
ondernemers kunnen worden gesteund, een centraal podium krijgen en in feite een online etalage. 
Is dit een aspect dat meegenomen wordt? Zo nee, waarom niet? En zo ja, op welke wijze? En is 
de aanpassing van de openbare ruimte als optie bekeken? 
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Antwoord 4 
In samenspraak met de vastgoedeigenaren, ondernemers en winkeliers wordt er binnen de 
provincie meegegeven kaders/ subsidievoorwaarden gekeken naar de meest wenselijke invulling 
van deze pilot. Interessante suggesties als deze nemen wij graag mee in de overweging. Op dit 
moment zitten wij echter nog in de verkennende fase. Vanuit de provincie is duidelijk aangegeven 
dat subsidie is bedoeld voor de inzet van menskracht en niet voor bijvoorbeeld aanpassingen in de 
openbare ruimte. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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DATUM 10-11-2020 

AAN Pilot gemeenten versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

VAN Toon Verschuren 

DOORKIESNUMMER 0636144376 

ONDERWERP Kader aanvraag subsidie pilot ter versterking vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

 

Pilot Versterking Vitale Binnensteden/Dorpskernen 

 

Voorgeschiedenis: 

Door de huidige coronacrisis is de problematiek van een vitale binnenstad of dorpskern wederom urgent 

geworden. We zien een versnelde doorontwikkeling van binnensteden en dorpskernen door het wegvallen van 

een deel van de aantrekkingskracht (o.a. minder detailhandel, minder horeca). Sommige binnensteden en 

dorpskernen dreigen een minimaal voorzieningenniveau te benaderen.  

 

In februari 2018 heeft Provinciale Staten de Retailvisie vastgesteld. In deze Visie wordt een vrij somber beeld 

geschetst van de te verwachten ontwikkelingen in de Utrechtse detailhandel. Vooral de groeiende invloed van 

internetaankopen zal zorgen voor een sterke terugloop van het aantal winkelmeters in met name de middelgrote 

steden. De groeiende bevolking en toenemende bestedingsruimte zouden het verlies aan fysieke winkels niet 

kunnen compenseren. In de Visie werd een tweesporen beleid uitgezet om de effecten van deze ontwikkelingen 

te beperken; het creëren van een “gelijk speelveld” via het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium en een beleid 

gericht op versterking van de bestaande binnensteden. In de Herijking van de PRS/PRV in 2016 was het 

ruimtelijk beleid al aangescherpt door een verbod op het toevoegen van nieuwe winkelmeters buiten – op de 

plankaart – aangewezen (171) winkelgebieden. Bij het beleid gericht op “vitale binnensteden” is nadrukkelijk 

vastgesteld dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten, de retailers en de vastgoedeigenaren. De 

provincie heeft via het Fonds Binnenstedelijke Ontwikkeling met name het processen ondersteunend door 

netwerkvorming en financiële bijdragen.  

 

Tevens biedt de provincie ondersteuning door middel van kennisoverdracht. In 2021 wordt wederom een nieuw 

Koopstromenonderzoek Randstad gestart (net als in 2016 en 2018). Dit onderzoek geeft ook gemeenten inzicht 

in de ontwikkeling van de verschillende koopstromen en de aantrekkingskracht van winkelconcentraties. 

Daarnaast starten we een pilot met het gezamenlijk monitoren (samen de gemeenten Amersfoort en Utrecht) van 

de ontwikkeling van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) om de vinger aan de pols te 

houden en beleidsmatig bij te kunnen sturen. 

 

Uitgangspunten 

De vitaliteit van binnensteden en dorpskernen staat onder druk door de coronacrisis. We starten een pilot met 

drie gemeenten dit jaar en een bredere regeling voor meer gemeenten in 2021. Op deze manier kunnen de 

verschillende gemeente beter het hoofd bieden aan de veranderde omstandigheden rondom de 

aantrekkingskracht van een binnenstad/dorpskern. 

 

Uitgangspunt voor ondersteuning van gemeenten is gericht op (het versterken van ) de samenwerking tussen 

ondernemers, eigenaren en overheid en leidt concreet tot een aanpak ter versterking van de (langjarige) vitaliteit 

van een binnenstad/dorpskern. Die samenwerking is een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in 

binnensteden/dorpskernen op te kunnen pakken. Voor de pilot is per gemeente EUR 80.000,00 beschikbaar (in 

totaliteit EUR 240.000,00). 



 
 
 
 

2 
 

 

Het betreft hier in eerste instantie een pilot met drie gemeenten. Mede op basis van de pilot wordt een bredere 

regeling opgezet voor 2021, waarin meer gemeenten ondersteund kunnen worden. We gaan in gesprek met 

andere gemeenten om te zien hoe zij zouden kunnen worden ondersteund in de subsidieregeling voor 2021. 

 

 

1. Ondersteunen van de opzet of versterking van een (professionele) samenwerkingsvorm, gericht op de 

vitaliteit binnensteden/dorpskernen 

• Versterken van de organisatiekracht in centrumgebieden (ondernemers, eigenaren, overheid, en 

eventueel andere betrokken partijen) vormt een essentiële voorwaarde om stappen te kunnen zetten in 

de versterking van de vitaliteit van binnensteden/dorpskernen. 

• Door middel van een (professionele) samenwerkingsvorm kan samen gewerkt worden aan het 

versterken van de aantrekkingskracht van binnensteden/dorpskernen, met daarbij aandacht voor de 

mogelijkheden voor clustering van voorzieningen, behoud van een goede mix van functies en niet te 

eenzijdig transformeren (alleen wonen). 

• Een vitale (toekomstbestendige) binnenstad/dorpskern zorgt voor het behoud van het minimaal 

voorzieningenniveau. Dit ter voorkoming van ‘uitholling’, wanneer dorpen/steden uiteindelijk te weinig te 

bieden hebben door minder bezoekers en minder bewoners, en een verdere neerwaartse spiraal. 

• Naast een restrictief beleid op het toevoegen van detailhandel en het delen van kennis en ervaringen 

(leren van elkaar), kan het ondersteunen/ontwikkelen van organisatiekracht een derde belangrijk 

element zijn om te komen tot toekomstbestendige binnensteden/dorpskernen. 

 

2. Verstrekken van een subsidie van EUR 80.000,00 voor drie pilot-gemeenten 

• Met het beschikbare bedrag per gemeente kunnen we op korte termijn gaan werken aan versterking van 

de vitaliteit van binnensteden/dorpskernen. Juist daar waar de gevolgen van de coronacrisis direct 

voelbaar zijn en waar actie urgent is. 

• Door te werken met drie pilot-gemeenten kunnen we zien of de ondersteuning ter versterking van de 

samenwerking tussen overheid, ondernemers en eigenaren tot zichtbare resultaten leidt. Het vormt de 

opstap voor een bredere ondersteuning in 2021. 

• Met de inzet van bovengenoemde subsidie is de verwachting dat een gemeente binnen 1 jaar komt tot 

een (versterkte) manier van samenwerken komt (bijvoorbeeld Stichting, Verenging (van Eigenaren), 

Ondernemersfonds, BIZ, of andere vormen), die als doelstelling heeft het versterken van de vitaliteit 

(toekomstbestendigheid) van de binnenstad/dorpskern en werkt volgens een concreet 

actieplan/stappenplan. 

• De versterkte manier van samenwerking moet concreet leiden tot een resultaat, bijvoorbeeld in de vorm 

van een - gezamenlijk - actieplan, stappenplan, plan van aanpak, maatregelenpakket, 

binnenstadsagenda, voorstel voor versterking binnenstad/dorpskern, etc. In zo’n plan nemen alle 

betrokken partijen deel en wordt de verantwoordelijkheid voor acties/concrete maatregelen gedeeld. 

• Met een bedrag van EUR 80.000,00 kan een aanzienlijke stap gezet worden in de versterking van de 

samenwerking bijvoorbeeld door capaciteit in te huren om dit soort processen van versterkte 

samenwerking te begeleiden of ondersteunen. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om procesgeld. 

• We kiezen er bewust voor om de uitgangspunten van dit kader niet heel strak en heel gericht op te 

zetten, maar gemeente ook aanzienlijk vrijheid te geven om zelf in te schatten waar de ondersteuning 

het meeste tot zijn recht zou kunnen komen. De gemeenten beschikken over de meeste kennis van de 

lokale marktpartijen. 

• In het verleden is er vanuit het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling ook ondersteuning geweest 

voor versterking van de structuur van binnensteden/dorpskernen (Zeist, Houten, Nieuwegein). De focus 

van dit programma ligt nu vooral op de versnelling van de woningbouw. Bij het omzetten van 

detailhandel naar woningen ligt de betrokkenheid van dit programma wel voor de hand. Naar 

verwachting is dit meer in de fase van een concreet stappenplan. 
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Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp 

 
Vitaliteit dorpskernen 

Inleiding 
 

Stichtse vecht ontvang EUR 80.000,- aan 
subsidie van de Provincie Utrecht voor het 
project Versterking vitaliteit dorpskernen 
Maarssen-dorp en Breukelen. We hebben 
begrepen dat de gemeente voor dit geld een 
of twee centrummanagers voor deze twee 
kernen zal aantrekken, een centrumagenda 
zal vaststellen en 
samenwerkingsovereenkomsten zal afsluiten. 
 
Op 18 februari 2020 heeft het college van 
B&W het programma Economie Stichtse 
Vecht 2020-2023 vastgesteld. Dit programma 
geeft focus aan en is gericht op activiteiten 
rondom een 3-tal doelen: 
1) Een krachtig ondernemersklimaat 
2) Betere toekomstbestendigheid van 
economische gebieden 
3) Verhogen van de aantrekkingskracht van 
de historische dorpen en recreatieve gebieden 
De randvoorwaarden om de ambitie van dit 
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programma te verwezenlijken zijn onder 
andere veiligheid, bereikbaarheid en 
openbare ruimte. 
 
In het kader van een krachtig 
ondernemingsklimaat is in het programma 
aangegeven dat dit onder andere ziet op het 
verhogen van de organisatiegraad. In het 
kader van toekomstbestendigheid is aandacht 
gegeven aan een (digitale)infrastructuur en 
innovatie. Bij het verhogen van de 
aantrekkingskracht wordt expliciet aandacht 
gegeven aan het stimuleren van kwaliteit van 
centrumgebieden. 
Met het oog op het stimuleren van de kwaliteit 
van centrumgebieden is expliciet geduid dat 
een aantrekkelijk en levendig centrumgebied 
van wezenlijk belang is. De gemeente draagt 
hier aan bij door te zorgen voor 
bereikbaarheid, openbare ruimte en onder 
andere beleid op thema’s zoals retail, horeca, 
evenementen en standplaatsen. 
 

Vraag 1 
 

Op welke wijze is geconcludeerd dat het 
bedrag van EUR 80.000,- het beste kan 
worden besteed aan het aantrekken van 
centrummanagers, het vaststellen van een 
agenda en het afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten om 
voornoemde doelen te realiseren? Welke 
afwegingen zijn hierbij gemaakt? Is dit in 
samenspraak met ondernemers bepaald of 
zijn ondernemers hierover geconsulteerd? En 
hoe ziet het vervolgtraject er uit? 

Vraag 2 
 

Welke criteria hanteert de Provincie Utrecht 
voor de besteding van de subsidiegelden? 
Welke mate van vrijheid heeft Stichtse Vecht 
om de juiste prioriteiten te stellen indachtig het 
voornoemde programma economie? 

Vraag 3 
 

Hoe kijkt u tegen het huidige aanbod aan in 
de twee dorpskernen? Betreft dit een juiste 
balans om de aantrekkelijkheid en 
levendigheid te vergroten? In de kern 
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Maarssen lijkt het erop dat het aantal 
dienstverlenende winkels (zoals makelaars en 
kapsalons, etc) de afgelopen jaren toeneemt 
en daarmee een verschraling van het aanbod 
van detailhandel laat zien. Bent u dat men ons 
eens? En kunt u aangeven welke beleid u 
hierop voert om een divers aanbod te 
stimuleren en daarmee de aantrekkelijkheid 
en levendigheid te vergroten? En indien dit 
nog niet gebeurt, op welke wijze kan dit 
worden meegenomen in de centrumagenda? 

Vraag 4 
 

We kunnen begrijpen dat een dergelijk 
eenmalig subsidiebedrag het beste kan 
worden aangewend voor eenmalige 
activiteiten die een goede basis leggen voor 
duurzame maatregelen waar de ondernemers 
jarenlang profijt van hebben. Is in dat kader 
ook overwogen om te kijken naar digitale 
bereikbaarheid? Naar voorbeeld van 
Warenhuis Groningen zou een vorm van 
samenwerking kunnen liggen in een online 
winkelstraat van Stichtse Vecht waar lokale 
ondernemers kunnen worden gesteund, een 
centraal podium krijgen en in feite een online 
etalage. Is dit een aspect dat meegenomen 
wordt? Zo nee, waarom niet? En zo ja, op 
welke wijze? En is de aanpassing van de 
openbare ruimte als optie bekeken? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee    
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