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Beste leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de Retailvisie Centrum Oosterbeek ter kennisname aan, welke wij op 17 

augustus hebben vastgesteld. 

In mei 2020 stelde u de Ruimtelijke Visie Centrum Oosterbeek vast.
Deze Ruimtelijke visie is kaderstellend en geeft richting en inspiratie aan initiatiefnemers, 
ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Initiatieven kunnen aan deze visie worden getoetst.

De Ruimtelijke visie is voornamelijk ruimtelijk ingestoken en houdt rekening met bekende 
economische ontwikkelingen en trends.

We hebben, samen met Rialto Vastgoedontwikkeling B.V., eind 2020 opdracht verstrekt aan Bureau 
Stedelijke Planning om een Retailvisie op te stellen voor het centrum van Oosterbeek waarbij de 
vastgestelde Ruimtelijke visie als basis dient.
De reden voor deze opdracht was tweeledig:

A. Er is een concreet verzoek van Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. om op de locatie van het 
voormalige ABN Amro gebouw op het Raadhuisplein een supermarkt te ontwikkelen.
Los van alle ruimtelijke en andere aspecten, dient middels een distributieplanologisch onderzoek 
(DPO) aangetoond te worden dat er voldoende marktruimte is voor uitbreiding van 
supermarktoppervlakte in Oosterbeek.

B. Als een extra verdiepingsslag op de ruimtelijke visie en daarmee als onderbouwing voor 
(toekomstige) ontwikkelingen is er behoefte aan een economische oplegger voor de ruimtelijke 
visie. Een verdiepende retailanalyse en –visie geeft inzicht in het huidig functioneren van het 
centrum van Oosterbeek en geeft een doorkijk naar de toekomst. Op basis hiervan kunnen we een 
goede afweging maken van ruimtelijke initiatieven in het centrum. 

De Retailvisie is een oplegger op de Ruimtelijke visie en fungeert als spoorboekje voor de verdere 
ontwikkeling van Centrum Oosterbeek. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we echter altijd moeten 
kijken naar huidige trends en ontwikkelingen en bestaande marktvraag.
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De Retailvisie is namelijk gebaseerd op huidige en verwachte toekomstige trends en 

ontwikkelingen. Dit is uiteraard slechts een voorspelling; er kunnen altijd nieuwe onverwachte 

ontwikkelingen plaatsvinden (zoals de Coronacrisis) waarop geanticipeerd dient te worden.

Ook voor de afbakening van het centrumgebied geldt, dat we dit altijd moeten bekijken binnen de 

bestaande marktsituatie. Als gemeente kunnen we in sommige gevallen hierin een rol vervullen 

m.b.t. het wijzigen van de ruimtelijke kaders, maar er worden ook suggesties gedaan om de ‘markt’ 

te bewegen. Uiteraard blijft dit een keuze van de ondernemer en heeft de gemeente hier (in de 

meeste gevallen) geen actieve rol in. 

De Retailvisie Oosterbeek Centrum is openbaar.

Met vriendelijke groet,
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Onderwerp

Datum Ons kenmerk Pagina

130956 2 van 2


