
De economische crisis, de demografische krimp, de 
sterke opkomst van internetshopping, maar bovenal 
de te omvangrijke vloeroppervlakten hebben 
ernstige gevolgen (gehad) voor de detailhandel in 
Limburg. De leegstand is nog nooit zo hoog geweest 
als nu. Om de gevolgen van deze ontwikkelingen 
voor de detailhandel in beeld te brengen heeft 
MKB-Limburg onlangs haar Detailhandelsvisie 
uit 2011 vervroegd laten herijken door advies- 
projectenbureau Arvalis. Hoe staat de detailhandel 
er anno 2015 voor? Waar liggen de problemen 
precies en waar liggen de kansen? Enkele feiten op 
een rijtje gezet:

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de 
detailhandelsvisie 2011:
-  er is een omvangrijke leegstand van 300.000 m2 die bij 

ongewijzigd beleid verder zal oplopen. Functieverandering 
en eventueel sanering zijn noodzakelijk;

-  700.000 m2 oftewel een derde van het 
winkelvloeroppervlak bestaat uit solitaire of verspreide 
locaties, hetgeen bedreigend is voor het perspectief van 
de winkelcentra;  

-  buurtcentra en detailhandel in kleine kernen hebben 
weinig toekomstperspectief. 

-  er worden teveel plannen ontwikkeld voor uitbreiding van 
winkelcentra en solitaire detailhandel;

- concentratie van retail in levensvatbare, elkaar 
aanvullende winkelgebieden is van groot belang;

-  provinciale en regionale afstemming bij 
retailontwikkelingen is noodzakelijk.

MKB-Limburg 
luidt noodklok! 

Detailhandel in Limburg 
wordt ernstig bedreigd door 
overaanbod aan winkels.



Ontwikkelingen sinds 2011: 
-  de winkelvoorraad is, de laatste jaren, alleen maar 

toegenomen en wel met 150.000 m2 (op basis van de  
Etil-Winkelmonitor);

-  de leegstand is, de laatste jaren, verder toegenomen met 
50.000 m2 (op basis van de Etil-Winkelmonitor);

-  eind 2014 hebben bijna alle regio’s in Limburg een 
leegstandspercentage van meer dan 11%. In sommige 
individuele winkelcentra schiet het percentage door 
richting de 20%;

-  leegstand komt overal voor, waarbij stadscentra 
de grootste leegstandspercentages kennen en 
kernverzorgende centra de kleinste;

-  Limburg heeft de meeste m2 vloeroppervlak per  
1000 inwoners van heel Nederland;

-  desondanks zijn er nog steeds plannen voor uitbreiding 
van nieuwe winkelvoorraden met ruim 350.000 m2;

-  voor retailparken bedraagt de planvorming ruim  
150.000 m2 en voor bedrijventerreinen en solitaire 
locaties 95.000 m2;

-  van provinciale of regionale afstemming van plannen is 
nog weinig sprake;

-  de Provincie heeft de handschoen opgepakt en het beleid 
ten aanzien van retail als speerpunt opgenomen in het 
POL 2014. De drie regio’s werken in het verlengde van het 
POL momenteel aan de vorming van regionale visies.

Enkele harde conclusies uit de nieuwe 
detailhandelsvisie van MKB-Limburg:
-  de aanbevelingen uit de detailhandelsvisie 2011 zijn 

slechts voor een deel in praktijk gebracht. De verspreide 
bewinkeling is echter toegenomen en kansarme clusters 
zijn niet uit de markt gehaald;

-  er is nog steeds onvoldoende sturing en afstemming van 
nieuwe plannen waardoor het winkeloppervlak alleen 
maar verder is toegenomen in plaats van afgenomen; 

-  de grote omvang van harde en zachte plannen voor 
de komende jaren, bovenop het reeds aanwezige 
overaanbod, bedreigt het toekomstperspectief van de 
bestaande centra;

-  het marktaandeel van internetshopping loopt komende 
jaren op naar 10% - 15%;

-  scherpe keuzes moeten gemaakt worden bij nieuwe 
plannen in de regio’s, waarbij het toekomstperspectief 
van centrumgebieden, themaparken en kernverzorgende 
centra leidend zal (moeten) zijn;   

-  aan sanering en verplaatsing van winkelvoorraden 
valt niet te ontkomen. De huidige wijd vertakte 
voorzieningenstructuur behoeft aanpassing;

-  nieuwe dynamiek in de retail in Limburg vraagt om 
investeren in kwaliteit en transformatie en zonodig 
saneren van weinig levensvatbare delen; 

-  winkelcentra zullen zo compact mogelijk worden gemaakt. 
Verplaatsingen van bv. supermarkten naar locaties buiten 
de centra stroken strookt daar niet mee;

-  gemeenten zullen nadrukkelijk en zo spoedig mogelijk 
regionale visies moeten ontwikkelen waarbij nieuwe 
en bestaande plannen worden afgestemd in (boven-)
regionaal perspectief, waarbij ook aandacht wordt besteed 
aan functieverandering en sanering;

-  nieuwe instrumenten zijn nodig om de gewenste 
bijsturing mogelijk te maken, incl. financiële instrumenten;

-  voor de tussenfase roepen wij de Provincie op om een 
onafhankelijke scheidsrechter rol te vervullen bij de 
afstemming van uitbreidingsplannen; 

-  bestaande winkelcentra die kansrijk zijn moeten verder 
versterkt worden.
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Teveel wordt nog bij de visievorming en bij de uitwerking daarvan over, maar niet met het MKB gesproken. Het 
verkrijgen van een evenwichtige en toekomstbestendige detailhandel in Limburg is echter een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en vastgoed. MKB-Limburg pakt daarom graag de handschoen 
op om samen met de Provincie, gemeenten en vastgoedbedrijven een nieuw en kansrijk perspectief te 
ontwikkelen voor onze detailhandel. Ieder succes begint met een eerste stap!! 


