INLEIDING

De binnenstad, economisch hart van de stad

De veelheid aan ideeën en stukken over de binnenstad van
Deventer vraagt om een verdere uitwerking, maar vooral een
concretisering en integratie in één duidelijk plan van aanpak
binnenstad Deventer. In de afgelopen jaren is er veel gesproken
en geschreven over de ontwikkelingen in de binnenstad. Het is nu
tijd om van praten en schrijven over te gaan naar doen. In dit plan
van aanpak worden de doelstellingen vertaald naar ambities en
acties voor het binnenstadmanagement en zijn belangrijkste
stakeholders: ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente.
Nadrukkelijk moet hierbij aangetekend worden dat dit plan zich
uitsluitend richt op de economische functie van de binnenstad
welke voortkomt uit de activiteiten vanuit de winkels, horeca,
markt en de commerciële vastgoed partijen.
Dit plan van aanpak is een integraal onderdeel van de totaal
aanpak binnenstad. Vanuit deze integrale aanpak zal er ook een
brede afstemming en samenwerking zijn met alle
binnenstadpartijen. Gezien de urgentie is er echter voor gekozen
om een specifiek plan van aanpak vast te stellen voor dit deel van
de economische functie van de binnenstad.

De Deventer binnenstad is het economisch hart van de stad. In de
binnenstad zijn ruim duizend bedrijven gevestigd die met elkaar
aan 6.465 mensen een arbeidsplaats geven. Hiermee voorziet de
binnenstad in ruim 15% van de arbeidsplaatsen in Deventer. Van
de totale detailhandelsomzet in Deventer wordt 18% van de
dagelijkse aankopen(food) en 54% van de niet-dagelijkse
aankopen (non-food) gedaan in de binnenstad. De gemiddelde
besteding per inwoner van Deventer bij de detailhandel in dit
gebied is € 1.688,00 per jaar; ruim 35% van de totale
detailhandelsomzet in Deventer.
Om deze cruciale economische functie van de binnenstad voor
Deventer te behouden in de nabije toekomst is het nu tijd om
concrete plannen te gaan uitvoeren. Meerdere indicatoren laten
een zorgelijke trend zien, het aantal bezoekers van de binnenstad
is in vijf jaar tijd gedaald met 34% en het aantal leegstaande
winkels is in deze periode meer dan verdubbeld van 35 naar 75!
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Totstandkoming plan van aanpak
Het plan van aanpak is specifiek vormgegeven op basis van de
ervaringen die ik heb opgedaan vanuit mijn betrokkenheid in de
binnenstad van Deventer vanaf maart 2016 en mijn ervaring en
kennis van de retailmarkt in zijn algemeen. Deze ervaring is
aangevuld door middel van gesprekken met betrokkenen in
andere steden en met deskundigen op het gebied van
binnenstadmanagement. Naast bovengenoemde gesprekken
hebben plannen voor vergelijkbare steden ook als inspiratiebron
gefunctioneerd. In dit plan wordt niet specifiek ingegaan op de
huidige ontwikkelingen in binnensteden c.q. de veranderingen in
het winkellandschap in Nederland. Deze staan reeds uitgebreid
beschreven in eerdere rapporten over de ontwikkelingen in
binnensteden en Deventer wijkt hierin ook niet sterk af van de
landelijke trends.

De volgende documenten en rapporten over de binnenstad van
Deventer zijn, voor zover relevant, geïntegreerd in dit plan van
aanpak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEVisie 2020, economische visie, agenda en
uitvoeringsstrategie (Economische kopgroep, december 2012)
Ruimte maken voor vernieuwing (visie op de detailhandel
structuur 2015 - 2020)
Economisch actieplan binnenstad Deventer (BRO Adviseurs,
2013)
Deventer Boeiende Be-leefstad (mei 2013)
Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden (Goudappel Coffeng
april 2015)
Richtingendocument… in Deventer (juni 2016)
Binnenstadsmonitor 2015
KSO Oost-Nederland 2015
Horecabeleid 2016-2020 (augustus 2016)
Rapport DNWS oktober 2016 (juni-oktober 2016)

3

Retailagenda

De consument centraal

De retail- en vastgoedsector en de Rijksoverheid hebben in de
landelijke Retailagenda (maart 2015) gezamenlijke afspraken
gemaakt om de retail toekomstbestendig te maken. De gemeente
Deventer heeft in mei 2016 de Retaildeal met het Ministerie van
Economische Zaken ondertekend. Voorliggend plan van aanpak
geeft mede invulling aan de intentie welke de gemeente Deventer
heeft aangegeven in het ondertekenen van de vijf punten
benoemd in de RetailDeal. Deze vijf punten zijn:

Bij de totstandkoming van dit plan van aanpak is de consument
centraal gesteld. De consument bepaalt waar, wanneer en in
welke mate hij onze binnenstad bezoekt, zijn aankopen verricht,
verblijft en graag terugkomt. Het winkelaanbod is daarvoor allang
niet meer alleen de onderscheidende factor. Immers, op korte
afstand van Deventer vindt de consument ongeveer hetzelfde in
Apeldoorn, Zwolle en Zutphen en op kleinere schaal Twello, Raalte
en Lochem.

1. Stakeholders: In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (detailhandel, vastgoed, horeca, kunst en cultuur) een
visie op de detailhandel en/of bredere binnenstad te
(door)ontwikkelen.
2. Actie: Concreet beleid en een actieplan met prioriteiten
ontwikkelen.
3. Keuzes maken: Daarin het toekomstig winkelareaal te
benoemen en duidelijke keuzes te maken welk deel kansrijk is
en welk kansarm.
4. Regio: De visie, het beleid en het actieplan in regionaal
verband af te stemmen, zo nodig onder regie van de provincie.
5. Continuïteit: De continuïteit en progressie van de RetailDeal te
waarborgen door het onderwerp actief in het overdrachtsdossier voor de volgende zittingsperiode van het college van
burgemeester en wethouders op te nemen.

De hedendaagse consument is kritisch. In zijn afwegingsproces
welk gebied hij bezoekt om te winkelen heeft hij veel te kiezen.
Natuurlijk spelen zaken als bereikbaarheid en parkeren een rol.
Maar de consument laat bij zijn keuze veel meer zaken
meewegen. De consument zoekt sfeer en beleving naast een
compleet, gevarieerd en onderscheidend aanbod om het winkelen
aangenaam te maken. Horeca speelt hierin ook een belangrijke
rol.
De blik moet nu veel meer dan in de afgelopen jaren gericht
worden op de kwaliteit, uitstraling en beleving van het bestaande
aanbod en de openbare ruimte en minder op uitbreiding in
vierkante meters winkeloppervlakte. Het gaat er anno 2016 en in
de toekomst om hoe de consument de binnenstad ervaart en
verleid wordt om naar Deventer te komen. Hierbij dient de focus
vooral te liggen bij de consument uit Deventer en omstreken.
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Deventer moet nog sterker een Boeiende be-leefstad worden,
winkels, horeca en de markt spelen hierin gezamenlijk een
cruciale rol in. Dit in een uitgebalanceerde combinatie met het
historisch erfgoed, de cultuur-, woon- en werkfunctie in de
binnenstad.

Compacte rapportage
De veelheid aan ideeën en onderliggende stukken vraagt om een
verdere uitwerking, concretisering en integratie in een ‘Plan van
aanpak binnenstad Deventer’. Voorliggend rapport is hier het
resultaat van. Gezien de beschikbaarheid aan onderliggende
adviezen is ervoor gekozen om compact te rapporteren zonder al
te veel achtergrondinformatie.

Leeswijzer
Achtereenvolgens komen in deze rapportage de volgende
onderwerpen aan bod. Elk onderwerp wordt afgesloten met een
overzicht van de acties welke uitgezet dienen te worden, door wie
deze moeten worden opgepakt en wanneer de actie gereed moet
zijn.

•

Hoofdstuk 1

•
•
•
•
•

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6

Doelstellingen, ambities en
gebiedsafbakening
Programma plan van aanpak
Organisatie en samenwerking
Leegstand en ondernemerschap
Bereikbaarheid en parkeren
Promotie en marketing

De hoofdstukken 5 en 6 volgen in de komende periode. In eerste
instantie is alles erop gericht om zo spoedig mogelijk te komen tot
een slagvaardige organisatie en het aanpakken van de groeiende
leegstand in de binnenstad. Direct hierop volgend zullen de
hoofdstukken 5 en 6 worden geschreven, beide thema’s zullen
inhoud worden gegeven in nauwe samenwerking met de
ondernemers in de binnenstad.

Peter Brouwer
Binnenstadsmanager Deventer
Deventer, oktober 2016
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Hoofdstuk 1
DOELSTELLINGEN, AMBITIES EN GEBIEDSAFBAKENING

Doelstelling Deventer binnenstad
Het doel en streven is de binnenstad van Deventer het “winkel- en
horecahart“ van Oost Nederland te laten worden. Dit doel sluit
aan bij de ambitie zoals beschreven in de detailhandelsvisie 20152020; 'een optimaal, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod voor
eigen bevolking en versterking van haar landelijke positie om de
toeristisch-recreatieve doelgroep aan zich te binden'.

Een sterke binnenstadorganisatie is nodig om deze doelstellingen
te realiseren. De organisatorische doelstellingen voor de binnenstad van Deventer zijn:
•
•
•

Om de bovenstaande ambitie verder te onderbouwen en te
concretiseren zijn de volgende doelen gesteld voor de binnenstad:

•

• Toename van de bestedingen door consumenten vanuit
Deventer en omstreken
• Meer bezoekers trekken bovenregionaal en langere
verblijfsduur creëren
• Basis op orde brengen in plaats van meer vierkante
meters winkelvloeroppervlakte toevoegen
• Verhogen van de verblijfswaarde (parkeren, bereikbaarheid, sfeer)
• Accent leggen op onderscheidende winkels en horeca
• Versterken van het merk/DNA van Deventer als
winkelstad(marketing en promotie)

•

Meer organiserend vermogen initiëren
Beter en intensiever contact tussen gemeente,
ondernemers en vastgoedeigenaren opzetten
Toename van de samenwerkingsbereidheid onder de
ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad
Hogere participatiegraad onder ondernemers en
vastgoedeigenaren voor collectieve doeleinden in de
binnenstad
Bundelen van kennis en budgetten
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Ambitie binnenstadmanagement

Gebiedsafbakening

De ambities voor de binnenstad van Deventer, gezien vanuit het
perspectief van het binnenstadmanagement, zijn erop gericht de
lokale en de regionale verzorgingspositie te versterken door:

De afbakening van het geografisch werkgebied van het
binnenstadmanagement is van belang om de betrokken partijen
duidelijkheid te verschaffen.

Structurele samenwerking te creëren tussen ondernemers,
vastgoedeigenaren en gemeente Deventer, met als doel
het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van
de binnenstad voor de inwoners van Deventer en
omstreken, ondernemers en bezoekers te verbeteren.
Realisatie van de ambitie wordt gedaan door middel van
een praktische, uitvoeringsgerichte organisatie.

Wanneer er bijvoorbeeld een ondernemersfonds wordt
ingevoerd, zullen de publieksgerichte voorzieningen (winkels,
horeca en dienstverlening) en vastgoedeigenaren binnen het
werkgebied een structurele bijdrage gaan leveren aan de
financiering. In de figuur op de volgende pagina is het werkgebied
van het binnenstadmanagement globaal afgebakend. Met het oog
op het invoeren van een ondernemersfonds is te zijner tijd een
nauwkeurigere afbakening van het werkgebied op pandniveau
noodzakelijk. Met de direct aanpalende gebieden; Sluiskwartier,
IJssel oevers en havenkwartier, zal gestreefd naar een nauwe
samenwerking.

Binnenstadmanagement Deventer dient vooral neergezet te
worden als een praktische, uitvoeringsgerichte organisatie zonder
te vervallen in een cultuur van vergaderen en rapporteren zonder
duidelijke doelen. Naast (pragmatisch) beleid en coördinatie
houdt men zich vooral bezig met projecten en projectmatig
werken.
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Figuur 1: Gebiedsafbakening werkgebied binnenstadmanagement Deventer
Economische samenwerking
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Hoofdstuk 2
PROGRAMMA PLAN VAN AANPAK
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De indeling van de thema's voor het binnenstadmanagement
Het projectenprogramma van het binnenstadmanagement stoelt
gedeeltelijk op het voorwerk dat gedaan is in het voorjaar 2016.
Binnenstadmanagement heeft op basis van de beschikbare
informatie uit beleidsstukken, interviews met betrokkenen, en de
bijeenkomst met ondernemers uit de binnenstad op 18 april een
plan van aanpak voor de binnenstad opgesteld.
De projecten worden ondergebracht in de volgende vier belangrijke
thema’s en werkgebieden van het binnenstad-management:
•
•
•
•

Organisatie en samenwerking
Leegstand en ondernemerschap
Bereikbaarheid en parkeren
Promotie en marketing

In de volgende hoofdstukken worden de projecten organisatie en
samenwerking, leegstand en ondernemerschap uitgewerkt en per
project volgt er een concreet plan van aanpak.
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Hoofdstuk 3
ORGANISATIE EN SAMENWERKING
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Samen eigenaar worden van een gezamenlijk doel

Binnenstadmanagement als gebiedsgerichte organisatie met eigen
identiteit

Opbouw organisatie
Binnenstadmanagement is noodzakelijk om de concurrentiestrijd
aan te kunnen om de consumenteneuro en om (bij) te sturen op de
grote dynamiek in binnensteden. Sleutelbegrippen hierbij zijn
‘samenwerking’ en ‘positionering’. Gezamenlijk moeten keuzes
gemaakt worden, met draagvlak voor zowel de visie, de strategie,
positionering als ook voor de uitvoering. Het gaat dan om
samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de
gemeente. Allemaal verschillende belanghebbenden, met een te
verdedigen eigen positie, moeten met elkaar mede-eigenaar
worden van een gezamenlijk doel.
In dit hoofdstuk wordt een organisatie opzet geschetst welke in de
huidige situatie het best voldoet. Aan het eind van het eerste jaar
(2017) dienen alle betrokken partijen de opzet te evalueren en
indien gewenst bij te sturen.

Binnenstadmanagement richt zich primair op de binnenstad van
Deventer, het stadshart. Hieraan ontleent het binnenstadmanagement zijn identiteit en hieraan zullen de (beoogde) partners
ook hun meerwaarde wensen te ontlenen. De bereidheid om
financieel te participeren, via welke lijn dan ook, zal vooral projecten gebiedsgericht zijn.

Binnenstadmanagement als samenwerkingsorganisatie
Het binnenstadmanagement is een samenwerkingsorganisatie. Het
centrale doel ervan is versterking van de economische positie van
de hele binnenstad. Partnership staat daarbij voorop. Behartiging
van individuele deelbelangen hoort niet thuis op het niveau van het
partnership, maar is en blijft de verantwoordelijkheid van de
individuele ondernemer, ondernemersorganisaties en eventueel de
organisatie van vastgoedeigenaren. De organisatie richt zich op alle
tactische, operationele en beleidsmatige zaken die volledig en in
zeer overwegende mate betrekking hebben op de binnenstad.
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Partners

Bewoners geen rechtstreekse partner

In de binnenstadorganisatie Deventer participeren alle partijen die
een direct economisch belang en betrokkenheid hebben bij de
realisatie van de omschreven doelstellingen.

Het is verheugend dat er in steeds bredere mate in de binnenstad
wordt gewoond en gewerkt. Het is goed dat bewoners betrokken
zijn in de vorm van wijkoverleg en de wijk aanpak (WIJDeventer).
Dit plan van aanpak richt zich specifiek op de economische
aspecten in de binnenstad en vanuit deze invalshoek zullen de
bewoners niet bestuurlijk deelnemen. De betrokkenheid van
bewoners is echter wel van belang in de totale context van de
binnenstad. Afhankelijk van het onderwerp zullen de bewoners dan
ook via de klankbord betrokken worden bij de besluitvorming.

De partners van het binnenstadmanagement zijn in eerste instantie
de volgende partijen:
• Ondernemers: retail, horeca, markt
• Vastgoedeigenaren
• Gemeente
Iedere groepering is vertegenwoordigd namens en met mandaat
van de achterban. Dit zal er voor zorgen dat de terugkoppeling van
de activiteiten en resultaten van het binnenstadmanagement beter
worden gecommuniceerd met de individuele ondernemer en
eigenaar. In dit kader is het naast het feit dat alle groeperingen zijn
vertegenwoordigd, ook van belang dat geografisch alle
deelgebieden uit de Deventer binnenstad vertegenwoordigd zijn.
Naast bovengenoemde partijen zullen de individuele
belangenorganisaties; MKB Deventer, Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Deventer, VCOD, de VVV en de Vereniging Ambulante
Handel binnen de stichting een adviserende rol vervullen in de
klankbord. De leden van de klankbord kunnen individueel
geraadpleegd worden door de gemeente en/of SDBM m.b.t.
economische vraagstukken aangaande de binnenstad.

Bestaande entiteiten
Bestaande entiteiten en overlegstructuren worden zoveel mogelijk
opgeheven. Het takenpakket en eventueel beschikbare middelen
worden ondergebracht in de stichting.

Stichting als rechtspersoon
Het is wenselijk het binnenstadmanagement Deventer via een
stichting te organiseren. De huidige Stichting Deventer Binnenstadmanagement (SDBM) kan hiervoor als basis dienen. Een
stichtingsvorm bevestigt de onafhankelijke status en het belang van
de samenwerking. De stichting kan als rechtspersoon activiteiten en
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projecten sneller van de grond tillen. Daarnaast is het als
onafhankelijke partij ook eenvoudiger om contracten aan te gaan.
Tenslotte is het voor stichting mogelijk om te beschikken over eigen
middelen. De huidige stichting kan door het wijzigen van de
statuten eenvoudig worden aangepast aan de nieuw te wensen
structuur.

Organisatiestructuur binnenstadmanagement Deventer
De organisatie binnenstadmanagement is zo klein mogelijk
gehouden, met directe lijnen richting de publieke en private
partners. Het binnenstadmanagement Deventer zal bestaan uit de
volgende geledingen:
• Stichtingsbestuur
• Binnenstadsmanager en secretariaat
• Werkgroepen

Stichtingsbestuur: rol en samenstelling
Het stichtingsbestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een
Algemeen Bestuur (AB).
Het binnenstadmanagement wordt uitvoerend bestuurd door het
DB bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en een
penningmeester. Van belang is de aanwezigheid van een
gezaghebbend, onafhankelijk voorzitter voor de stichting met bij
voorkeur bestuurlijke ervaring en affiniteit met het stad Deventer.
Dit bevordert de slagkracht van het bestuur. Het DB draagt zorg
voor de continuïteit van de organisatie en het financieel beheer,
het opstellen van de jaarlijkse begroting en de terugkoppeling van
het financiële beheer door het DB aan de eigen achterban. Het
bestuur heeft tevens de leiding en de eindverantwoordelijkheid
over het binnenstadmanagement.
Het AB bestaat uit circa tien leden, komende vanuit ondernemers
en vastgoedeigenaren uit de binnenstad. Het AB wordt voorgezeten
door de voorzitter van het DB. Het AB is verantwoordelijk voor de
vaststelling van het beleid. Het AB is samengesteld uit leden met
een direct economisch belang in de binnenstad. Iedere groepering
(retail, horeca, vastgoed en ambulante handel) is vertegenwoordigd
namens en met mandaat van de achterban. Dit zal ervoor zorgen
dat de terugkoppeling van de activiteiten en resultaten van het
binnenstadmanagement beter worden gecommuniceerd met de
individuele ondernemer en eigenaar.
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In dit kader is het naast het feit dat alle groeperingen zijn vertegenwoordigd, ook van belang dat geografisch alle deelgebieden uit de
Deventer binnenstad vertegenwoordigd zijn. Om in de komende
belangrijke periode gebruik te kunnen blijven maken van de kennis,
ervaring en netwerk van de huidige partners en bestuursleden van
SDBM zal de nieuwe structuur gefaseerd worden ingevoerd.

Gemeente is niet formeel vertegenwoordigd in de Stichting
Een sterke basis voor een professionele binnenstadorganisatie
wordt gevormd door een structureel samenwerkingsverband
tussen publieke en private partijen, op basis van gelijkwaardigheid
en met een gezamenlijke inzet van middelen. In de meeste gevallen
in Nederland vertaalt zich dit in een binnenstadmanagementorganisatie waarin zowel gemeente als ondernemers formeel
vertegenwoordigd zijn. Zoals hierboven uiteengezet, is de
gemeente Deventer niet direct vertegenwoordigd in het bestuur
van SDBM. Reden hiervoor is vooral dat de gemeenteraad in
Deventer moeite heeft met bestuurlijke vertegenwoordiging in
private organisaties in verband met afbreukrisico, vermenging van
rollen en financiën. Voorkeur bestaat voor “besturen op afstand en
gescheiden verantwoordelijkheden”.
￼￼￼

Communicatie en afstemming tussen
binnenstadmanagement en gemeente
Op verschillende niveaus is er sprake van wederzijdse interactie
tussen binnenstadmanagement en gemeente. Deze interactie
speelt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. De ervaring met
andere binnenstadgebieden in Nederland leert dat het voor het
goed functioneren van het binnenstadmanagement van groot
belang is dat het onderlinge overleg, afstemming en wederzijdse
informatieverstrekking adequaat en goed gecoördineerd is. Het is
aan te raden in dit kader hiervoor ook een gezaghebbende
coördinerend ambtenaar aan te wijzen, gemeentelijk
opdrachtgever, die zorg draagt voor een integrale afstemming over
de diverse beleidsvelden heen.

Overkoepelend voortgangsoverleg
Per kwartaal zal er een overkoepelend voortgangsoverleg plaats
vinden waarbij aanwezig zijn; de wethouder economische zaken,
coördinerend ambtenaar, voorzitter SDBM en de binnenstadmanager. Tijdens dit overleg wordt de voortgang met betrekking
tot de binnenstad in hoofdlijnen besproken.
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Binnenstad-brede stuurgroep
Met de economische partners in de binnenstad: ondernemers
(retail, horeca en markt), vastgoedeigenaren en de gemeente wordt
een sterke samenwerking opgezocht. Het samenspel tussen deze
partners dient bij te dragen aan het gezamenlijk behalen van de
gestelde economische doelen voor de binnenstad. De stuurgroep
geeft inhoudelijk advies aan het binnenstadmanagement en de
gemeente over de voorgenomen plannen, de uitwerking en de
uitvoering van de vastgelegde plannen.
De binnenstad-brede stuurgroep bestaat uit het AB van de
stichting, aangevuld met een afvaardiging vanuit de gemeente en
het binnenstadmanagement. De binnenstad-brede stuurgroep zal
worden voorgezeten door de voorzitter van de SDBM. De
stuurgroep komt één keer per maand bij elkaar. Het streven is deze
stuurgroep van start te laten gaan zodra de voorliggende plannen
en de daarbij behorende begroting zijn goedgekeurd door het
huidige bestuur van SDBM.

Klankbord
Zoals eerder genoemd zullen MKB Deventer, Koninklijke Horeca
Afdeling Deventer, de VCOD, vereniging ambulante handel en de
VVV een adviserende rol vervullen voor het stichtingsbestuur en de
gemeente met betrekking tot economische vraagstukken
aangaande de binnenstad. Naast deze belangorganisaties zullen

ook de vertegenwoordigers vanuit de sectoren; historisch erfgoed,
cultuur en bewoners een klankbord rol vervullen. De organisaties
en vertegenwoordigers van bovenstaande groeperingen zullen op
uitnodiging van het stichtingsbestuur en/of de gemeente de
vergaderingen van het bestuur of de binnenstad brede stuurgroep
bijwonen en om advies gevraagd worden.

De binnenstadsmanager
De binnenstadsmanager en het secretariaat vormen de spin in het
web in de binnenstadorganisatie. De binnenstadsmanager is
onafhankelijk (geen publieke of private belangen in de binnenstad)
en wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, waaraan hij of zij
verantwoording aflegt. De binnenstadsmanager draagt in nauwe
samenspraak met het dagelijks bestuur zorg voor de afstemming,
communicatie en uitvoering van activiteiten.
De binnenstadsmanager stelt het jaarplan op en legt dit ter
goedkeuring voor aan het algemeen bestuur. Hij of zij informeert
het dagelijks bestuur over alle praktische zaken die het
binnenstadmanagement
betreffen.
Daarnaast
houdt
de
binnenstadsmanager contact met de personen bij de gemeente die
op tactisch en operationeel niveau het meest betrokken zijn de
binnenstad. In de praktijk werken de binnenstadsmanager en de
betrokken ambtenaren nauw samen. Daarnaast stuurt de
binnenstadsmanager de werkgroepen aan.

17

De taken van de binnenstadsmanager kunnen op hoofdlijnen
worden afgeleid van de niveaus waarop het binnenstadmanagement werkzaam is, te weten:
• Het initiëren en ontwikkelen van beleid
• Het signaleren van relevante zaken die de binnenstad
betreffen en hierop acteren
• Het initiëren van nieuwe projecten
• Het bewaken van de uitvoering van de diverse projecten die,
zo mogelijk, onder de werkgroepen uitgevoerd worden
• Coördinatie van de uitvoeringsorganisatie

Het secretariaat
Een professioneel secretariaat is essentieel voor het
binnenstadmanagement. Het heeft een ondersteunende functie
voor het bestuur, de stuurgroep, de binnenstadsmanager en de
werkgroepen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de
coördinatie, planning, verzending van stukken, verslaglegging en
archivering van de bijeenkomsten van het bestuur, de stuurgroep
en de werkgroepen. Mogelijk zal het secretariaat ook toezien op
het nakomen van actiepunten. Het is belangrijk dat door middel van
secretariaatsvoering en goede verslaglegging een borging van
afspraken tot stand komt. De binnenstadsmanager stuurt het
secretariaat aan.

De werkgroepen
De uitvoering van de plannen van het binnenstadmanagement zal
zoveel mogelijk gebeuren via werkgroepen. Deze werkgroepen
hebben een structureel of een tijdelijk karakter. De structurele
werkgroepen worden aangestuurd door de binnenstadsmanager,
de tijdelijke werkgroepen kunnen zowel aangestuurd worden
vanuit de binnenstad brede stuurgroep als vanuit de
binnenstadsmanager. De werkgroepen zullen enerzijds fungeren als
centrale ontmoetingsplek voor beleids-, plan-, ideevorming en
afstemming over bepaalde onderwerpen waarbij alle betrokken
partijen aan tafel zitten en afspraken maken. Anderzijds kan een
werkgroep ook heel pragmatisch, oplossings- en taakgericht
ingesteld zijn.
Naast de binnenstadsmanager en de directe partners in het
binnenstadmanagement is het van groot belang dat de gemeente
vertegenwoordigd is in werkgroepen. Dit om te voorkomen dat de
gemeente en de werkgroepen langs elkaar heen werken op
bepaalde onderwerpen maar ook om efficiënte werkafspraken te
kunnen maken en daarmee ook zichtbare resultaten te boeken.
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De werkgroepen worden gekoppeld aan de thema’s uit het plan van
aanpak. Het voorstel is om door te gaan met 4 werkgroepen in de
eerste fase. Deze werkgroepen zijn gebaseerd op de projecten
benoemd in hoofdstuk 2:
• Werkgroep organisatie en samenwerking
• Werkgroep leegstand en ondernemerschap
• Werkgroep parkeren en bereikbaarheid
• Werkgroep marketing en promotie
Schematische weergave van deze opzet:

SDBM

Gemeente

Bestuur

Gemeentebestuur

Retail-Horeca-Markt-Vastgoed

Binnenstadsmanagement

Binnenstad
brede
stuurgroep

Werkgroepen

Bestuur
+
Binnenstadsmanagement
+
Gemeente

Huisvesting
Het Binnenstadmanagement dient een eigen postadres te hebben.
In de opstartfase is het niet gewenst om te veel te investeren in
huisvesting. Als op een goede wijze kan worden voorzien in
vergaderfaciliteiten, bereikbaarheid en secretariaat dan is dit in
principe voldoende. Na de opstartfase liggen er ook kansen om dit
te combineren met de huisvesting (en activiteiten) van andere
organisaties. Dit zorgt voor besparingen op de huisvestingslasten en
zal leiden tot synergie en onderlinge kruisbestuiving. In de
vervolgfase zal ook de behoefte toenemen om het binnenstadmanagement zichtbaar aanwezig te laten zijn in de stad.

Gemeentelijk
opdrachtgever

Ambtelijke
organisa3e

Klankbord binnenstad
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3.1 FINANCIERING

Financiering Binnenstadmanagement vanaf 2018
In de loop van 2017 moet duidelijkheid ontstaan over de doorgroei
naar een structurele vorm van financiering. In de visie van SDBM
heeft het binnenstadmanagement uiteindelijk het meeste
bestaansrecht, en daarmee ook meerwaarde, als uiteindelijk
gestreefd wordt naar structurele financiering.

Structurele bijdrage ondernemers en vastgoedeigenaren: het
ondernemers-, vastgoedfonds
Het fonds is bedoeld om de economische kwaliteit van de
binnenstad te verbeteren en om alle gebruikers de kosten en de
opbrengsten daarvoor te laten delen. Het fonds versterkt tegelijk
de saamhorigheid. Het fonds geeft ondernemers en
vastgoedeigenaren een stem en maakt hen samen sterk richting
partijen die zich allen inzetten voor het belang van de Deventer
binnenstad.
Zoals aangegeven in de bovenstaande paragraaf, wordt er
gestreefd naar een structurele private bijdrage (ondernemers en
vastgoedeigenaren) vanaf 2018. Dit bedrag dient als vaste bijdrage
in het dekken van de programma- en beheerskosten van het
binnenstadmanagement. Het grootste deel van deze private

bijdrage dient aangewend te worden voor de financiering van de
programmakosten. De programmakosten vallen uiteen in twee
delen; het eerste deel zal worden ingezet binnenstad breed en het
tweede deel zal worden ingezet in deelgebieden van de binnenstad.
De beheerskosten moeten zoveel mogelijk gedekt worden door
publieke bijdrage of bijdragen van derden. Het fonds dient ook als
een financieringsbron voor langlopende projecten, bijvoorbeeld
feestverlichting.
Momenteel is er sprake van circa 400 ondernemers (zowel
detailhandel, horeca, markt als dienstverlening). Er zijn circa 600
panden in de binnenstad voor commerciële doeleinden in gebruik,
waarvan een aantal worden aangewend voor de exploitatie van de
eigen onderneming. In de komende 4 jaar, 2017-2020, wordt er
naar gestreefd een totale private bijdrage (ondernemers en
vastgoedeigenaren) te generen van circa
€ 200.000 per
jaar. Het jaar 2017 zal het jaar zijn voor het creëren van draagvlak
voor deze private bijdrage. 2018 zal het jaar zijn dat de bijdrage
daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. Uiteindelijk wordt er door
middel van een ingroeiscenario naar gestreefd dat 75% van de
totale kosten van de organisatie wordt opgebracht door
ondernemers/vastgoedeigenaren en 25% van de kosten door de
gemeente Deventer/provincie en derden worden gedekt. Hiermee
is er een structureel fonds van en voor ondernemers en
vastgoedeigenaren opgebouwd, dat een belangrijke verbindende
bouwsteen gaat vormen om eenheid en slagkracht in de binnenstad
te realiseren.
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Communicatie en draagvlak

3.2 VERVOLGSTAPPEN

De ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, politiek zullen met
grote regelmaat op de hoogte gesteld en gehouden moeten
worden van de activiteiten van het binnenstadmanagement.
Communicatie is niet alleen een middel om te informeren, maar
ook om het binnenstadmanagement intern te promoten en om
ondernemers en andere belanghebbenden enthousiast te maken.
Daarom dient er frequent gecommuniceerd te worden in de vorm
van:
• Frequente nieuwsbrief binnenstadmanagement
• Presentatie- en informatieavonden binnenstadmanagement
• Relatiebeheer binnenstadmanagement

Voortvarend aan de slag gaan
Het is gewenst om voortvarend en op praktische wijze aan de slag
te gaan met de uitvoering van het binnenstadmanagement. Om tot
de gewenste organisatiestructuur en slagkracht van het binnenstadmanagement te komen zoals beschreven, dienen de nodige voorbereidingen en besluiten genomen te worden.
De volgende acties moeten hiervoor worden opgestart (zie
volgende pagina)
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ACTIE

WIE

WANNEER

•

Instemming (van alle betrokken partners) met de ambities,
doelstellingen en gebiedsafbakening binnenstadmanagement

Peter Brouwer, Hein te Riele

okt-16

•

Instemming (van alle betrokken partners) met de beoogde
organisatiestructuur

Peter Brouwer, Hein te Riele

okt-16

•

Instemming (van alle betrokken partners) met het plan van
aanpak organisatie en samenwerking

Peter Brouwer, Hein te Riele

okt-16

•

Fasering bepalen organisatie wijziging SDBM

bestuur SDBM

okt-16

•

Formatie nieuw bestuur SDBM binnenstad

SDBM

najaar-16

•

Bepalen welke overleg structuren in de binnenstad
geïntegreerd worden in de stuurgroep binnenstad

SDBM, gemeente

najaar-16

•

Opstellen en vaststellen begroting 2017
binnenstadmanagement op hoofdlijnen

Peter Brouwer, bestuur SDBM

okt-16

•

Organiseren financiering binnenstadmanagement 2017

Peter Brouwer, bestuur SDBM

nov-16

•

Organisatie (binnenstadsmanager + secretariaat) invullen voor
2017-18

Bestuur SDBM

nov-16

Bestuur SDBM

najaar-16

Peter Brouwer + bestuur

nov-16

Starten verkenning opzet financiering binnenstadorganisatie

Binnenstadmanagement + werkgroep

okt-16

•

Start stuurgroep overleg binnenstad

Binnenstadmanagement + gemeente

jan-17

•

Voor- en nadelen financieringsvormen benoemen

Binnenstadmanagement + werkgroep

jan-17

•

Definitieve keuze financieringsinstrument/vorm maken

Binnenstadmanagement + werkgroep

jan-17

•

Uitwerken financieringsvorm

Binnenstadsmanagement + werkgroep

febr-april 17

•

Uitwerken marketing/promotieplan

Binnenstadsmanagement + werkgroep

febr-april 17

•

Draagvlak creëren voor keuze financieringsinstrument

Binnenstadmanagement + werkgroep

mei-aug 17

•

Go/no-Go ondernemers/vastgoedfonds

sept-17

•

Sart ondernemersfonds/vastgoedfonds binnenstad Deventer

jan-18

•

Onafhankelijk voorzitter werven t.b.v. SDBM

•

Communicatie plan van aanpak binnenstad aan alle
betrokkenen

•
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3.3 SAMENVATTEND
Mensen, activiteiten en middelen moeten worden samengebracht
in een binnenstadorganisatie met als uitgangspunt:
Samen eigenaar worden van een gezamenlijk doel
Alleen als alle betrokkenen het lef en de wilskracht hebben hun
eigen belang ondergeschikt te laten zijn aan het collectieve belang
in Deventer, kan wilskracht worden omgezet in daadkracht en
worden gezamenlijke doelen met elkaar gerealiseerd.

Hoofdstuk 4
LEEGSTAND EN ONDERNEMERSCHAP
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Inleiding
Deventer beschikt over een eeuwenoude binnenstad, fraai gelegen
aan de IJssel en omringd door groene parken en singels. De
hoofdstraten en -pleinen (A1) zijn de Brink, Korte Bisschopstraat en
de Lange Bisschopstraat tot de aansluiting met de Broederenstraat.
In dit gebied zijn vooral de landelijke ketens gevestigd en op de
Brink is een breed aanbod van horeca met terrassen aanwezig.
De binnenstad heeft een aantal aanloopstraten: Nieuwstraat,
(lange) Smedenstraat, Keizerstraat, Walstraat, Zandpoort en het
Grote Kerkhof. Naast de aanloopstraten zijn er veel ringstraten:
(korte) Smedenstraat, Broederenstraat, Engestraat, Kleine en Grote
Overstraat, Vleeshouwerstraat, Grote Poot, Spijkerboorsteeg,
Walstraat en de Boreel. Met name in de ringstraten zijn opvallend
veel onderscheidende winkels en horecazaken aanwezig. Er is naast
de aanloop- en ringstraten een aantal fraaie pleinen, vaak met
terrassen. De branchering en uitstraling is echter wisselend en er is
in sommige delen veel leegstand. Dit tast de belevingskwaliteit in
negatieve zin aan van de gehele binnenstad. Ook de aansluiting van
de ringstraten op de hoofdwinkelstraten is niet overal optimaal als
gevolg van leegstand (Proosdijpassage, Broederenplein, Achteren
den Broederen, Duivengang).

De uitdaging is om de herkenbare filiaalbedrijven in de kern(A1) te
behouden en verrassende onderscheidende zelfstandige horeca- en
winkelvestigingen in de gebieden daarom heen, ringstraten en
aanloopstraten, te versterken, zowel commercieel, ruimtelijk als
organisatorisch. Een aantrekkelijke “Be-leefstad” biedt een mix van
functies. De basis ingrediënten zijn in Deventer ruim voorhanden.
De uitdaging is om deze elementen goed op elkaar af te stemmen.
Door economische stagnatie in de afgelopen jaren en
veranderingen in koopgedrag als gevolg van met name de sterke
opkomst van online winkelen, staat het bezoek aan binnensteden
onder druk, Deventer is hierop geen uitzondering. Ten opzichte van
het jaar 2008 is het gemiddeld aantal bezoekers per week aan de
binnenstad van Deventer gedaald met 34%.
Een probleem, maar ook een kans die uit deze ontwikkeling
voortkomt, is de leegstand. Er is beperkte leegstand in de
hoofdwinkelstraten (A1); als deze ontstaat wordt het pand relatief
snel weer ingevuld. Buiten de hoofdwinkelstraten, in de aanloopen ringstraten, is duidelijk meer structurele leegstand aanwezig.
Met name in het gebied rondom Stromarkt, Lange Bisschopstraat
vanaf Proosdijpassage en het gebied rondom het Broederenplein is
de leegstand zorgelijk. Op de volgende pagina staat de leegstand
(peildatum augustus 2016) geografisch weergegeven.
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Leegstand in cijfers
In het onderstaande overzicht staat de leegstand in het centrum van Deventer weergeven in aantal verkooppunten (VKP) en in
winkelvloeroppervlakte (WVO) in de periode januari 2010 tot januari 2016. (Bron: Locatus)

WINKELGEBIED
Centrum Deventer VKP

_Leegstand Y/N
Gevuld

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

januari

januari

januari

januari

januari

januari

januari

589

573

561

564

562

539

35

47

70

68

72

73

75

58.839

58.451

56.677

58.228

56.928

55.845

55.501

5.932

6.416

11.009

10.750

11.382

11.161

11.486

Leegstand
WVO

Gevuld
Leegstand

WINKELGEBIED

_Leegstand Y/N
% leegstand VKP
% leegstand WVO

538

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

januari

januari

januari

januari

januari

januari

januari

5,6%

7,6%

11,1%

10,8%

11,4%

11,9%

12,2%

6,3%

6,8%

11,5%

11,0%

11,8%

11,8%

12,1%

*Definitie leegstand volgens Locatus:
Een pand wordt door Locatus als leegstaand geregistreerd, indien het redelijkerwijs de verwachting is dat het leegstaande pand als een
verkooppunt in de detailhandel, horeca of consumentgerichte dienstverlening zal terugkomen. Bovendien geldt het volgende:
• Het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg, of
• het pand is op dat moment niet meer als winkel in gebruik, maar op het pand staat wel aangegeven dat het te koop of te huur is als
verkooppunt.
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Conclusie bij de cijfers
De ontwikkeling van leegstaande panden (WVP) en beschikbare
vierkante meters winkelvloeroppervlakte (WVO) in de binnenstad
van Deventer is zorgelijk. In januari 2016 stonden in de binnenstad
van Deventer 75 panden leeg, dat is 12,2% van het aantal
beschikbare panden. Landelijk stond op dit moment 7,4% van de
panden leeg en in de provincie Overijssel 8,9%. Met name de
ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2010 (5,6% leegstand
binnenstad Deventer, landelijk eveneens 5,6% leegstand) is
zorgwekkend. Dit onderstreept zeer duidelijk de noodzaak om op
korte termijn tot actie over te gaan.
Gezien het feit dat winkelgebieden niet alleen een economisch,
maar vaak ook maatschappelijk en historische belang
vertegenwoordigen, is het belangrijk grip te krijgen op de leegstand
in de binnenstad. Leegstand kan leiden tot verpaupering en
daarmee de leefbaarheid van de binnenstad en direct omliggende
gebieden bedreigen.

Op elkaar aangewezen: Lange of korte remweg?
Belangrijk is dat de betrokken partijen; retail, horeca, vastgoed en
gemeente, tegelijkertijd in actie komen. Zij zijn op elkaar
aangewezen om samen leegstand in de binnenstad van Deventer te
verminderen en/of te voorkomen.

Grote vraag is of de verschillende partijen gezamenlijk bereid en in
staat zijn harde en duidelijke beslissingen te nemen. In een aantal
gevallen is saneren noodzaak om tot een compacter, maar wel
sterker, winkelgebied te komen. Creativiteit en lef zullen in alle
opzichten nodig zijn, aangezien met name financiële middelen om
te investeren in aanpak van leegstand niet altijd voor handen zijn.
Op de volgende pagina’s wordt een Achtpuntenplan gepresenteerd,
dat de betrokken partijen gezamenlijk kunnen (moeten) gaan
oppakken. Met dit plan kan verdere toename in leegstand, in zowel
aantal winkels als in ongebruikte vierkante meters winkelvloeroppervlakte, worden afgeremd en worden omgebogen naar een
daling. Zes van de acht actiepunten zijn erop gericht de leegstaande
panden structureel een nieuwe invulling te geven, twee van de acht
actiepunten zijn erop gericht de leegstand te camoufleren.
Het Achtpuntenplan is mede tot stand gekomen door de inbreng
van het DOE-team leegstand en ondernemerschap. Het team heeft
juni 2016 een groot aantal suggesties aangereikt aan het
binnenstadmanagement.
Het Achtpuntenplan biedt een rem aan, waarmee de groeiende
winkelleegstand in de binnenstad gestopt kan worden. Hoe lang of
hoe kort de remweg is, hangt echter af van de bereidheid en
mogelijkheden van belanghebbenden om deze rem met elkaar hard
in te trappen en aansluitend gas te geven op het creëren van extra
creatief ondernemerschap.

PLAN VAN AANPAK LEEGSTAND EN ONDERNEMERSCHAP

Aandachtsgebieden
Als het gaat om aanpak van leegstand zijn er drie specifieke
geografische aandachtsgebieden in de binnenstad te benoemen
welke prioriteit moeten krijgen. Deze prioriteitsstelling wil niet
zeggen dat de 8 actiepunten benoemd in dit plan van aanpak ook
niet worden ingezet buiten de 3 aandachtgebieden, het actie plan is
bedoeld voor het gehele stadshart van Deventer. De panden in de 3
aandachtsgebieden veroorzaken echter samen meer dan 40% van
de leegstand in de binnenstad. Het tegengaan en bestrijden van
leegstand in deze 3 gebieden is belangrijk omdat dit de locaties zijn
waar leegstand het meest zichtbaar is en afbreuk doet aan de
gehele stad. Initiatieven in deze gebieden moeten volop de ruimte
krijgen en maximaal ondersteund worden vanuit alle betrokken
partijen. In het gebied Stromarkt is door de ondernemers in
samenwerking met de RABO bank en INRetail het project De
Nieuwe Winkelstraat(DNWS) reeds opgestart, in dit project is
invullen en voorkomen van leegstand ook een belangrijk thema.
De drie aandachtsgebieden zijn:
• Stromarkt en omgeving
• Broederenplein en omgeving
• Lange Bisschopstraat vanaf Proosdijpassage tot aan het
Grote Kerkhof

Gebiedsprofielen opstellen
Alvorens aan de slag te gaan met de acht actiepunten, is het van
belang dat voor de drie aandachtsgebieden gebiedsprofielen
worden opgesteld. Hierin wordt het gewenste toekomstbeeld
geschetst waar we naar toe willen werken. Een gebiedsprofiel geeft
inzicht in het (gewenste) karakter en de identiteit van het gebied in
ruimtelijk en functioneel opzicht. Anders gezegd: hoe willen we dat
een straat er in de toekomst uit gaat zien? Denk daarbij aan het
type bedrijven dat gevestigd is in het gebied, het karakter van het
gebied en de doelgroepen die het gebied bezoeken, de inrichting en
het gebruik van de openbare ruimte en de uitstraling van de
panden. Initiatieven welke worden ontplooid moeten passen in het
vast te stellen profiel.
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HET ACHTPUNTENPLAN
1. Initiatiefteam aanpak leegstand binnenstad formeren
Om verandering in de binnenstad zo veel mogelijk van de grond te
krijgen is het belangrijk dat nieuwe initiatieven vanuit de markt zo
goed mogelijk en centraal worden gefaciliteerd. Daarom wordt een
initiatiefteam binnenstad opgezet, hier kunnen nieuwe en huidige
ondernemers uit de binnenstad met initiatieven zich melden. Het
team heeft de volgende taken:
• Marktpartijen aanzetten en stimuleren tot het nemen van
nieuwe initiatieven
• Verbinden van alle benodigde partijen
• Initiatieven snel en goed door de gemeentelijk organisatie
leiden
• Contact leggen met vastgoedeigenaren om ze te verleiden
leegstand tegen te gaan door creatief mee te denken
2. Winkelfunctie verdichten en verkleinen
Steeds breder lijkt het besef door te dringen dat de winkelmarkt
een transformatiemarkt moet worden (of deels al geworden is).
De kanttekening daarbij is dat er altijd een deelbehoefte zal zijn aan
vernieuwende winkelmeters voor bijvoorbeeld nieuwe
winkelformules en nichespelers, maar dat voor het overige nieuwe
‘betere’ meters alleen maar kunnen worden toegevoegd als

ze bestaande en ‘slechte’ meters vervangen. Het kan betekenen dat
die laatste meters goedkoper moeten worden (afwaardering en
lagere huren) of eventueel proactief aan de markt onttrokken
moeten worden. Verdichting en verkleining van de binnenstad is
een middel om meters uit de markt te halen en naar een compacter
winkelgebied toe te werken. De achterliggende gedachte is dat de
vraag naar winkelruimte dusdanig is afgenomen, dat bepaalde
leegstaande panden nooit meer opgevuld worden met winkels.
Door het maken van keuzes komen we tot een compacter,
toekomstbestendiger winkelgebied in de binnenstad. Hierbij
kunnen gehele panden een andere bestemming (verdichting)
krijgen of delen van panden kunnen een andere functie krijgen
(verkleining).
3. Kennis delen met marktpartijen
Van belang is dat op de eerste plaats het initiatiefteam, maar ook
makelaars en ondernemende partijen beschikken over de juiste
informatie over beschikbare panden enerzijds en de wensen van
nieuwe initiatieven anderzijds. Om eigenaren, makelaars en
ondernemende partijen te ondersteunen moeten de volgende
instrumenten beschikbaar zijn:
• Pandenbank
Voor de binnenstad moet een centrale digitale pandenbank
worden opgezet. Deze pandenbank biedt een actueel overzicht
van leegstaande panden, aangevuld met informatie over het
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bestemmingsplan, huurniveaus en gebiedsprofiel. De pandenbank heeft tot doel, het initiatiefteam, het acquisitieteam en
intermediaire partijen als makelaars te ondersteunen bij hun
zoektocht naar geschikte huurders.
• Bidbook / website
Aan de hand van een bidbook / website dient onze bruisende
Be-leefstad aan ondernemende partijen te worden
gepresenteerd. Met een bidbook / website kunnen potentiele
investeerders, huurders en andere ondernemende partijen
gericht worden benaderd en worden verleid om naar Deventer
te komen. Het bidbook bundelt feiten, cijfers en ervaringen van
sleutelfiguren en stakeholders. Als basis kan hiervoor fungeren
de website: Start je winkel in Deventer.
• Monitoring leegstand
De leegstand in het centrum van Deventer moet op regelmatige
basis eenduidig worden gemonitord. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van de winkelinventarisaties van Locatus. Dit
is in Nederland de meest gangbare bron van gegevens over
(onder meer) detailhandelsleegstand. De cijfers van Deventer
kunnen dan worden vergeleken met die van overeenkomstige
steden.

4. Aantrekken van nieuwe ondernemers en koesteren van de
“local heroes”
Het actief gaan aantrekken en stimuleren van vernieuwende
concepten en/of startende ondernemers, zowel retail als horeca, is
een van de oplossingen voor het invullen van leegstaande panden.
De nadruk moet hierbij liggen op onderscheidende concepten. Het
aantrekken van nieuwe concepten is in eerste instantie een opgave
voor de markt zelf. Hierbij kan de markt wel terugvallen
op/gebruikmaken van het initiatiefteam binnenstad. Gezamenlijk
met de belangrijkste stakeholders moet bepaald worden wat de
meest gewenste aanpak is; werken met een externe acquisiteur,
gebruik maken van bestaande krachten in de stad of een
combinatie van deze twee opties.
Bovenal moeten we lokale ondernemers koesteren en de ruimte
geven om zich te ontwikkelen. Deze “Local Heroes” zijn
beeldbepalende ondernemers. Juist de ‘Local Heroes” geven de
Deventer binnenstad een specifieke eigenheid, zorgen voor
vernieuwing en maken Deventer anders dan andere winkelsteden.
De samenwerking tussen de “Local Heroes” onderling dient te
worden gestimuleerd en gezamenlijk moet worden gekeken welke
ideeën gerealiseerd en ondersteund kunnen worden om de positie
van de “Local Heroes” te versterken en Deventer als bijzondere
winkelstad beter te vermarkten. Dit kan gaan om
vestigingsmogelijkheden en vernieuwende conceptontwikkeling.
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Alvorens nieuwe initiatieven worden aangetrokken of gestimuleerd,
moet er een inventarisatie worden gemaakt van de mate van
aanwezigheid van de verschillende branches/activiteiten in zowel
retail als horeca. Op basis van deze inventarisatie kan bepaald
worden welke concepten/branches ontbreken en een sterke
toevoeging kunnen zijn in de binnenstad.
5. Versoepelen regelgeving
Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken
met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten
voldoen. Ruimtelijke regels, verkeersregels, economische regels,
arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de
meerderheid van stemmen en de beste bedoelingen ingevoerd.
Tegelijkertijd vraagt de consument vernieuwing en beleving en
ondernemers spelen daarop in. In binnenstad ontstaan daardoor
mengvormen van cultuur, dienstverlening, horeca en retail
(‘blurring’).
Als gevolg hiervan vervagen grenzen tussen sectoren.
Regelgeving is echter veelal langs de scheiding van traditionele
sectoren georganiseerd. Dit werkt belemmerend voor
vernieuwende concepten. Door vermenging toe te staan, ontstaat
er meer diversiteit en innovatie. Het gevolg: een aantrekkelijker
binnenstad en stimulansen voor de economische ontwikkeling.
Belangrijk is dat er een level playing field blijft bestaan voor horeca
en retail. Het uiteindelijke doel van een versoepelde regelgeving
moet zijn het versterken van ondernemerschap en innovatie en

samenwerking
tussen
retailers,
vastgoedeigenaren stimuleren.

horecaondernemers

en

6. Koppelen van ondernemers en kennis
In de ringstraten zitten veel typisch Deventer bedrijfjes met een
sterk eigen karakter, “Local Heroes”. Zowel “lang” zittende
ondernemers als nieuwe jonge starters treffen we hier aan. De
gevraagde competenties en vaardigheden van ondernemers
veranderen continu. Er wordt nu bijvoorbeeld meer dan voorheen
vaardigheid en/of kennis verwacht op het gebied van gastvrijheid,
beleving en ontwikkeling van eCommerce. Het koppelen van kennis
en ervaring zorgt voor een nog beter ondernemersklimaat in deze
straten. Kennisuitwisseling heeft duidelijk meerwaarde. Voor
startende ondernemers is het vaak lastig om een plek te verwerven.
Door het voeren van specifiek beleid, gericht op het (onder)steunen
van startende ondernemers (broedplaats creëren) kunnen deze een
duwtje in rug krijgen van de markt. De steun kan bestaan uit
advisering, delen van informatie, hulp bij het opstellen van een
ondernemingsplan.
Naast uitwisseling van kennis en ervaring tussen ondernemers
onderling, heeft Deventer ook kennisinstellingen in de vorm van
Het Ondernemershuis, het MKB en Saxion Hogescholen welke
kunnen bijdragen aan ondersteuning. Het Ondernemershuis/MKB
kan zowel startende ondernemers als de ondernemers die reeds
gevestigd zijn in de binnenstad door middel van het inzetten van
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coaches ondersteunen. Naast Het ondernemershuis heeft ook
Saxion ervaring opgedaan met inzet van studenten, zowel in de
vorm van het opzetten van een leeromgeving, stageplaatsen als het
analyseren van bedrijf en omgeving ten behoeve van een
adviesrapport. Op deze manier leren de studenten wat het is om in
een levensechte omgeving te werken en stimuleert het hen een
bedrijf te starten. Tegelijkertijd ontvangen (startende)ondernemers
bruikbare adviezen voor een betere bedrijfsvoering of kunnen zij
gebruik maken van extra werkkracht. Een voorbeeld is
ondernemers adviseren als het gaat om mogelijkheden van
webwinkelen of het gebruik van online media.
7. Leegstaande panden tijdelijk invullen
Tijdelijke invulling van leegstaande panden is een goede manier om
het straatbeeld aantrekkelijk te maken of te houden. Er zijn veel
tijdelijke functies denkbaar, zoals pop-up-stores, start-up-stores
(Saxion), expositieruimten of tijdelijke werkruimten voor zzp'ers.
Niet zelden zijn tijdelijke invullingen zo succesvol, dat ze uiteindelijk
permanent worden. Tijdelijke invullingen hebben vaak als voordeel
dat ze makkelijker kunnen worden gerealiseerd dan structurele
voorzieningen. Het tijdelijk invullen van leegstaande panden kan
een gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn van het initiatief- en
acquisitieteam.

8. Camoufleren winkelleegstand
Leegstaande winkelpanden doen afbreuk aan de aantrekkelijkheid
van een winkelstraat of winkelgebied. De aantrekkelijkheid en
beleving die daar onderdeel van uitmaakt is een steeds belangrijker
factor voor consumenten om te kiezen voor een bezoek aan de
binnenstad. Camouflage is met beperkte middelen te realiseren.
Het lost de leegstand niet op, maar verlaagt de negatieve impact op
de uitstraling die de bestaande leegstand heeft. Er zijn meerdere
mogelijkheden om leegstand te camoufleren, voorbeelden hiervan
zijn:
• Leegstaande panden op de eerste plaats schoonhouden en
ontdoen van niet relevante informatie. Eigenaren van
panden hierop aanspreken
• Ruiten van leegstaande winkels eenduidig afdichten. Ruimte
gebruiken voor communicatie. Bijvoorbeeld; Folie met
voorbeeldwinkel, standaardformat makelaarsgegevens en
QR-code naar www.startjewinkelindeventer.nl
• Leegstaande etalageruimte kwalitatief laten invullen door
omliggende winkels of door kunstenaars
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VERVOLGSTAPPEN
Onderstaand volgt de actielijst behorende bij het achtpuntenplan leegstand en ondernemerschap:
ACTIE
•

Initiatiefteam leegstand binnenstad formeren

•

Financiering opzetten aanpak leegstand

•

Gebiedsprofielen opstellen aandachtgebieden

•

Panden welke vanuit de markt niet meer ingevuld
worden met een winkel of horeca activiteit een bredere
bestemming geven

•

WIE
Peter Brouwer + VCOD +
gemeente
SDBM + gemeente

WANNEER
okt-16
nov-16

Binnenstadmanagement +
Ondernemers
Gemeente

Q1 2017

Pandenbank opzetten

Binnenstadmanagement

Q1 2017

•

Bidbook/website ontwikkelen

Binnenstadmanagement

Q2 2017

•

Leegstand monitoren

Binnenstadmanagement

Q1 2017

•

Acquisiteur binnenstad benoemen

n.t.b.p.

Q1 2017

•

O.b.v. huidige samenstelling winkel- en horeca bedrijven,
acquisitielijst opstellen

Binnenstadmanagement

Q1 2017

2017

Gemeente

Vanaf heden

Kennis en ervaring inzetten Ondernemershuis, MKB en
Saxion

n.t.b.p.

Q1 2017

•

Leegstaande panden tijdelijke invulling geven

n.t.b.p

Q1 2017

•

Leegstaande panden camoufleren

n.t.b.p

Q4 2016

•

Vernieuwende concepten mogelijk maken door
versoepeling regelgeving

•
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