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Onderwerp

Eindrapport advies leegstand Gooi en Vechtstreek

Geachte heer Van Vliet, geachte themagroep Leegstand,
Namens de portefeuillehouders Economie 8i Innovatie van de zeven gemeenten in Gooi en
Vechtstreek, wil ik u graag danken voor het gedegen eindrapport Advies Leegstand Gooi en
Vechtstreek. Uw inzet om vanuit ondernemersperspectief te werken aan nieuwe oplossingen voor
knelpunten rond de detailhandel in onze regio, waarderen we zeer. Graag dank ik u en de leden van
uw themagroep voor uw inzet en bijdrage aan dit aansprekende rapport.
We onderkennen uw heldere analyse van het probleem en uw advies is actueel. De detailhandel in
middelgrote steden staat zeer onder druk, zoals de laatste gegevens van het Koopstromenonderzoek
2016 laten zien. Ook het openbaar bestuur is zich bewust van de toenemende leegstand in
winkelstraten. De tekst over het project in Huizen in het rapport komt niet overeen met het beeld dat
de gemeente heeft. Maar dat doet geen afbreuk aan de gedeelde urgentie, om net als u te zoeken
naar toekomstbestendige oplossingen voor de 'Straten in Transitie'.
Samen met u zijn wij van mening dat samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig is om te
zorgen voor een optimaal toekomstperspectief voor de veranderende winkelstraten in onze regio.
Het is zeer te waarderen dat u zich in uw advies richt op al deze partijen. Daarbij vraagt u van alle
partijen een proactieve houding en actiegerichte instelling. Uw advies aan ons als gemeenten is om
te zorgen voor flexibiliteit in bestemmingsplannen, om open gesprekken tussen markt en overheid te
voeren en om te denken in kansen in plaats van problemen.
Wij nemen uw advies graag ter harte. In de actualisatie van de regionale retailvisie zullen we de
mogelijkheden om uw advies over te nemen verder verkennen. Dit project zal dit jaar, in 2017,
worden opgepakt. Graag vragen wij u bij voorbaat om ook in dit proces uw kennis en expertise
beschikbaar te stellen, en betrokken te blijven bij de versterking van de detailhandel in Gooi en
Vechtstreek.
, Met vriendelijke groet,

LĄ
Wimar Jaeger ļ
Voorzitter Stuurgroep Economie 8ŕ Innovatie
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