De
instrumenten
koffer

De instrumentenkoffer |

1

Inhoudsopgave

Contact en nadere informatie
Gemeente Breda
Breda, januari 2020
1e druk
Projectteam leegstand & transformatie
leegstand@breda.nl
Fotografie
Edwin Wiekens fotografie/ Gemeente Breda
Tekst
Projectteam leegstand en transformatie i.s.m. Patricia Theuws;
Bureau Queste en Nienke van Boom; Derde Ruimte

1

Inleiding					4

1.1
1.2
1.3

Leegstand						 4
De instrumentenkoffer				
4
Leeswijzer						 4

2

[On]Benut Breda				5

2.1
2.2
2.3
2.5

Inleiding						 5
Tijdelijke invulling					 5
Zichtbaar maken					 5
Leren van ervaringen					
8

3

Aanpak leegstand: Krachten bundelen

3.1
3.2
3.3
3.4

Inleiding						 9
Brabantse aanpak leegstand				
9
Nationaal Programma Stedelijke Transformatie		
11
Studies en voorbeelden uitgelicht			
11

4

Gemeentelijke instrumentenkoffer

4.1
4.2

Inleiding						15
Instrumenten van de gemeente				
15

9

15

uws;
De instrumentenkoffer |

3

1

Inleiding
1.1 Leegstand
De vastgoedwereld is in beweging. Veel woningzoekenden en ondernemers zijn in Breda op
zoek naar ruimte om te wonen, te werken of te recreëren. De druk op de woningmarkt is hoog.
Tegelijkertijd is er ook vastgoed in Breda dat leeg staat: van agrarische locaties (VAB’s) tot
kantoren, maatschappelijk vastgoed, winkels, militair en religieus vastgoed. Alhoewel het
percentage leegstand in aantal m2 de laatste jaren terugloopt, staan er nog steeds
honderdduizenden m2 leeg. Dat biedt kansen om met een gerichte strategie vraag en aanbod
bij elkaar te brengen en de bestaande bebouwde ruimte beter of opnieuw te benutten.
Het leegstandsvraagstuk kent geen generieke oplossing. Wat de beste aanpak is, varieert per
locatie en gebied en is afhankelijk van de specifieke mogelijkheden en beperkingen. Soms is
de stap naar herbestemming te groot. Bijvoorbeeld omdat de investering te hoog is, de locatie
op een ‘vergeten’ plek ligt of een eigenaar moeilijk te bewegen is. Soms kan transformatie als
tijdelijke strategie in een meerjarenontwikkeling een oplossing zijn of biedt het de mogelijkheid
om erfgoed voor de stad te behouden. Gemeente Breda hanteert een aanpak om leegstand
tegen te gaan die nauw samenhangt met gebiedsontwikkelingen zoals Via Breda, Gasthuisvelden, de Claudius Prinsenlaan en met afzonderlijke locatieontwikkelingen. Daardoor zijn
er keuzes te maken en beoogt de gemeente een zo hoog mogelijk effect op transformatie te
behalen. Om transformaties (waaronder ook een nieuwe functie/gebruiker binnen de
bestaande bestemming) te realiseren, zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Deze notitie
geeft het overzicht van bestaande instrumenten. Toch geldt ook hier de titel van het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Met lef en liefde’: hoeveel instrumenten je ook hebt, lef en liefde (en ook
creativiteit en een lange adem) zijn evenzeer of zelfs belangrijkere ingrediënten om tot een
succesvolle transformatie te komen.
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1.2 De instrumentenkoffer
In 2017 heeft de gemeente het plan van aanpak Leegstand & Transformatie vastgesteld en
onder de noemer [On]Benut Breda wordt hieraan gewerkt. Dagelijks werkt de gemeente met
initiatiefnemers, ontwikkelaars, bouwers aan stedelijke ontwikkeling. [On]Benut Breda wil de
kansen van leegstand uitdragen en transformaties bevorderen. Dit door aandacht te genereren
voor succesvolle nieuwe gebruikers of transformaties, door in gesprek te gaan en blijven met
initiatiefnemers en stakeholders, door te leren van elkaars ervaringen en nieuwe (tijdelijke)
invulling te stimuleren en te faciliteren. In dit kader is in april 2019 de bril naar binnen gericht.
Als de gemeente een plek te lang leeg vindt staan, wat kan zij doen? Werkt de gemeente
bewust aan faciliteren en/of initiëren? Onder de noemer ‘de instrumentenkoffer’ zijn deze
vragen in een workshop verkend en vertaald naar voorliggende notitie.

1.3 Leeswijzer
Doel van deze notitie is inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn om bij te dragen aan
succesvolle transformaties en inzichtelijk te maken dat die mogelijkheden divers van aard zijn.
Één beproefd recept voor alle transformaties bestaat immers niet. Naast inzicht wordt met deze
notitie bewustwording gecreërd en het binnen de gemeente verbinden van diverse disciplines
die al dan niet een rol kunnen hebben bij transformatie. Hoofdstuk 2 gaat in op het project
[On]Benut Breda en tot slot, hoofdstuk 3 laat zien dat op meerdere plekken instrumentarium
geduid en ingericht is. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de workshop en eindigt met een
overzicht aan maatregelen dat door de gemeente ingezet kan worden.
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[On]Benut Breda
2.1 Inleiding

Onder de noemer [On]Benut Breda vestigt Gemeente Breda aandacht op leegstaande
ruimten en richt zij zich met de stad op de vraag hoe deze weer en/of beter te benutten.
Transformatie is daarbij een mogelijkheid. Naast de grote gebiedsontwikkelingen (Via Breda,
Gasthuisvelden en Claudius Prinsenlaan) richt [On]Benut Breda zich op het stimuleren van een
nieuwe al dan niet tijdelijke invullingen van leegstaande ruimtes. Dit met het oog op leefbaarheid en de kwaliteit van de bebouwde omgeving, de vraag naar ruimte en het aanbod beter bij
elkaar te brengen. Breda kent in deze vele succesvolle voorbeelden die uit particulier initiatief
zijn ontstaan. Dit hoofdstuk zet op een rij hoe getracht wordt leegstand verder terug te dringen.

2.2 Tijdelijke invulling

In de vastgoedwereld wordt een tijdelijke invulling als strategie ingezet om de waarde van een
pand en/of locatie te behouden of te verhogen. De gemeente past deze strategie zelf ook toe,
bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Havenkwartier en de Gasthuisvelden. In november
2018 opende de Teruggave daar haar deuren. Door deze transformatie doet het oude Belastingkantoor nu dienst als werkruimte en ontmoetingsplek, waar gebruikers worden uitgedaagd om
iets terug te geven aan het gebouw of de omgeving. Daarnaast nodigt de gemeente inwoners,
ondernemers, creatievelingen, makelaars en leegstandsbeheerders ook uit om ideeën voor
leegstaande ruimtes tot uitvoering te brengen. Zij heeft hiertoe een menukaart (zie pagina 1213) ontwikkeld waarin verschillende voorbeelden van tijdelijke invulling worden gepresenteerd.
Enkele van deze mogelijkheden worden door de gemeente actief gestimuleerd, zoals via het
makelaarsbord met de uitdagende vraag ‘wat zou jij met mij doen?’. Ondernemers of andere
initiatiefnemers worden op deze manier uitgenodigd om contact op te nemen als zij een goed
idee hebben voor een leegstaand pand. Daarnaast kan de gemeente pandeigenaren in contact
brengen met leegstandbeheerders die de eigenaren kunnen ontzorgen bij het zoeken en
beheren van een tijdelijke invulling voor leegstaande panden.

2.3 Zichtbaar maken

Uiteindelijk is de eigenaar van een locatie of pand verantwoordelijk om leegstand te voorkomen. Door inspirerende voorbeelden onder de aandacht te brengen, tracht de gemeente
eigenaren op een positieve manier te beïnvloeden. Eerder dit jaar presenteerde de gemeente
[On]Benut Breda, een publicatie over het transformatieprogramma met 35 succesvolle
voorbeelden van transformatie in de stad. Deze publicatie was de opvolger van het in 2018
gepresenteerde eerste boekje Breda Binnenste Buiten met 41 projecten van initiatiefnemers die
hun creativiteit, lef en ontwikkelvermogen hebben ingezet om leegstaande panden een nieuwe
bestemming te geven. Deze projecten zijn ondertussen ook digitaal op kaart vastgelegd.
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Hiertoe lanceerde de gemeente de website www.transformatiebreda.nl. Om de kwaliteit van
de omgeving te behouden, de leefbaarheid te vergroten en tot een efficiënt ruimtegebruik te
komen, werken eigenaren en Gemeente Breda samen aan oplossingen in de vorm van sloop,
herbestemming of tijdelijke invulling. Door succesvolle transformaties zichtbaar te maken,
hoopt de gemeente inspiratie te bieden aan initiatiefnemers, eigenaren en andere betrokken
partijen. Breda is trots op geslaagde transformaties en draagt dit dan ook graag uit!

2.4 Verbinding zoeken

De gemeente gaat en blijft in gesprek met de initiatiefnemers en eigenaren. Dat gebeurt één
op één, maar ook middels bijeenkomsten. Voor de lancering van de twee boekjes werden twee
ontbijtbijeenkomsten georganiseerd voor ontwikkelaars die succesvolle transformaties hebben
gerealiseerd. Ook organiseert de gemeente in nauwe samenwerking met andere organisaties
en pandeigenaren open panden routes waarmee aandacht gegenereerd wordt voor de straat
en ondernemers worden verbonden met de eigenaren. Vorig jaar werd voor het eerst een open
panden route georganiseerd voor de Haagdijken. In januari 2019 heeft er een open panden
route plaatsgevonden in de binnenstad met specifieke aandacht voor wonen boven winkels.
Afgelopen juni stond de openpandenroute in het teken van nieuwe mogelijkheden in de lege
panden aan de Nieuwe Ginnekenstraat.

2.5 Leren van ervaringen

Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, kunnen we leren van elkaars ervaringen,
ontstaan verbindingen en daarmee ook vaak nieuwe ideeën. In een workshop voor ambtenaren
van Gemeente Breda en de Provincie Noord Brabant zijn mogelijke instrumenten inzichtelijk
gemaakt en gebundeld. Dit omdat veel verschillende afdelingen eigen instrumenten en werkwijzen hebben. Niet iedereen weet dat van elkaar. Aan de hand van de workshop is kennis en
ervaring gebundeld en met de voorliggende instrumentenkoffer wordt informatie toegankelijk
gemaakt. De instrumentenkoffer is opgenomen in hoofdstuk 4.

Makelaarsbord

Open panden route

Kunst op het raam

POP-UP

Kansen voor
leegstand
Kunst in de etalage
24-uurs beveiliging

Verlichting

Leegstandsbeheerder
Doe het samen!

Figuur 2.1 kansen voor leegstand
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Voor een tijdelijke periode is een pop-up winkel een
eenvoudige invulling voor een leegstaand pand. Binnen dit
concept wordt een winkelruimte tijdelijk gebruikt voor
bijvoorbeeld een sample verkoop van een nieuw product.
Pop-up winkels zorgen ervoor dat winkelstraten gevuld blijven
en dragen bovendien bij aan een divers aanbod. Niet alleen
hebben pop-up concepten een waardevolle bijdrage voor de
gehele winkelstraat, ook krijgen eigenaren en beheerders van
het pand toch inkomsten uit hun vastgoed. En de ondernemer
kan op een tijdelijke manier zijn passie uitoefenen. Een
win-win situatie voor alle partijen. Een leegstaand pand kan
ook tijdelijk gevuld worden met een pop-up restaurant. De
lege ruimte wordt dan benut door het om te bouwen tot
tijdelijk restaurant of bar. Hiervoor is wel (vaak) een drank- en
horecavergunning voor nodig.

Makelaarsbord [On]Benut Breda ophangen
Met het makelaarsbord [On]Benut Breda wil de Gemeente
Breda iedereen met een idee uitdagen de eigenaren van
panden te benaderen om te komen tot een nieuwe invulling
voor een leegstaand gebouw. Op het bord staat een QR code
waarmee naar een website of emailadres naar keuze gegaan
wordt. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de eigenaar.

Maak iets moois op het raam
Bijvoorbeeld door middel van een illustratie met kalkstiften
kan een verhaal van het pand, de straat of bijvoorbeeld een
toekomstdroom voor het gebied verbeeld worden op de ramen
van een leeg pand. De aangebrachte kunst kan vanaf de
binnenzijde van het pand aangelicht worden waardoor het
ook in de avonduren er mooi uit ziet. Door een mooie tekening
en de verlichting springen de panden in het oog en wordt er
positieve aandacht gevestigd op de plek.

Organiseer een Open Panden route

Plaats een lichtprojectie in het pand

Organiseer een route langs lege panden en nodig (startende)
ondernemers/creatieve ondernemers uit. Positieve ervaring is
opgedaan met een Open Panden route langs de Haagdijk en
een in de Binnenstad van Breda. In de Haagdijk was deze
route erop gericht om de lege ruimtes op de benedenverdiepingen weer in te vullen. De route in de binnenstad liep
langs drie geslaagde voorbeelden waar woningen zijn
gecreëerd op leegstaande bovenverdiepingen.
www.zakenexpert.nl

Zorg dat het pand mooi aangelicht is of laat een projectie
maken zodat het pand in de avonduren opvalt. In Breda zijn
inmiddels ook enkele makelaars in de stad die dit op deze
manier doen.

Doe het samen en laat je pand opvallen
Betrek buren bij nieuwe ideeën, plannen en ontwikkelingen.
Soms kan het betrekken van buren de sleutel zijn om een
ontwikkeling van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door
buitenruimte te creëren of een goede ontsluiting te kunnen
maken.

Plaats kunst in de etalages
Inmiddels zijn hier diverse mooie voorbeelden van in de stad.
OOg-en-blik wil de mensen op straat laten genieten van kunst
door lege etalages in de binnenstad van Breda mooi te maken
met kunst van Bredase kunstenaars. Ook kunstacademiestudenten van AKV St. Joost hebben projecten in de stad.
Betrek studenten en kunstenaars bij het leegstaande pand. In
de lege ruimte van het NS station zijn inmiddels twee studieprojecten. https://oog-en-blik.weebly.com

Betrek een leegstandsbeheerder
In Breda zijn diverse leegstandsbeheerders actief. Betrek hen
om kraken van het pand te voorkomen. Deze partijen weten
vaak wat binnen het bestemmingsplan mogelijk is, maar ook
welke procedures benodigd zijn om een tijdelijk initiatief verder
te helpen indien het niet binnen een bestemmingsplan past.

Schakel 24 uurs beveiliging in
Mochten bovenstaande ideeën niet mogelijk zijn voor het
pand dan is het verstandig 24 uur beveiliging in te schakelen.
Dit om uw pand te beschermen voor risico’s van binnen- en
buitenaf. Er zijn diverse bewakings- en of beveiligingsorganisaties actief in Breda.

Figuur 2.2 menukaart tijdelijke invullingen
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Krachten bundelen
3.1 Inleiding
Het tegengaan van leegstand en het bevorderen van transformatie staat bij meerdere
overheden al enkele bestuursperiodes prominent op de beleidsagenda. Veel methodes zijn
beproefd, veel instrumenten zijn ontwikkeld, getest of (opnieuw) inzichtelijk gemaakt, veel
lessen zijn geleerd. Dit hoofdstuk licht enkele daarvan uit. Dit overzicht pretendeert zeker
niet uitputtend te zijn, maar plaatst het thema in een bredere context waar de gemeente aan
toevoegt respectievelijk uit put.

3.2 Brabantse Aanpak Leegstand
In het Bestuursakkoord 2019 -2023 houdt de Provincie Noord-Brabant focus op het versterken
van haar inzet om transformaties van (binnenstedelijke) locaties te stimuleren. Enerzijds als
facilitering van de grote woningbouwopgave die Brabant komend decennium kent; anderzijds
de focus houdend op locaties waar functies te combineren zijn. In de vorige bestuursperiode
startte zij het Programma Brabantse Aanpak Leegstand. Dit programma is erop gericht de
stijgende lijn van leegstand in winkelcentra, maatschappelijk vastgoed, bedrijven, kantoren,
boerderijen, kloosters en kerkgebouwen die zichtbaar was, te doorbreken.
Met de Brabantse Aanpak Leegstand zet de provincie Noord-Brabant in op het versterken
van de omgevingskwaliteit in Brabant door in nauwe samenwerking met Brabantse partners
verdere uitbreiding van leegstand te voorkomen en de omvang op termijn terug te brengen tot
frictieniveau. Dit wil zij realiseren met transformaties van leegstaand vastgoed (herbestemming
en sloop) die aantoonbaar bijdragen aan maatschappelijke behoeften en opgaven.
De Provincie hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
• De eigenaar is altijd verantwoordelijk.
• Gemeenten staan als eerste overheid aan de lat.
• Niet alle vormen van leegstand zijn een probleem en niet alle leegstand is oplosbaar.
• Kansen door verbinding met andere Brabantse opgaven.
De aanpak bestaat uit:
1.	
Met partners op lokale en regionale regionale schaal agenda’s opstellen om leegstand
terug te dringen en transformaties te stimuleren en uit te voeren.
2. Het provinciale instrumentarium hiertoe optimaal inzetten.
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Het Provinciaal instrumentarium is als volgt samen te vatten:
Richting geven

Beweging stimuleren

Mogelijk maken

Gemeenten en provincie
aan zet

Eigenaren en nieuwe
ruimtegebruikers aan zet

Financiers aan zet

Provinciaal instrument:
• Structuurvisie ruimtelijke
ordening en Verordening
ruimte zijn kaderstellend
•  Taskforce ondersteunend
aan gemeenten bij hun
visievorming en aanpassing
verordening
• Effeciever gebruik ‘Ladder
voor duurzame verstedelijking’
•  Afspraken maken, (de) en
(vraaggericht) programmeren
bevorderen, plus toezien
naleving
• Ondersteuning bij toezicht en
handhaving in buitengebied
en eventueel stedelijk gebied
(bedrijfslocaties)
• Leegstandsafspraken samen
met gemeenten ook borgen in
andere gremia, zoals regionale
ruimtelijk overleggen.

Provinciaal instrument:
• Ondersteuning eigenaren
en nieuwe ruimtegebruikers
in beginstadium planproces
(processteun)
• Helder communiceren mogelijkheden en onmogelijkheden
vanuit provinciale optiek
• Deelnemen in lobby op thema’s
waardoor in beweging komen
aantrekkelijker wordt
(bijvoorbeeld fiscale lobby)
• Regie pakken om partijen bij
elkaar te brengen of tot
beweging te komen
(parkmanagement, bedrijvenloketten, e.d.)
• Pilots en (sub)regionale aanpak
stimuleren
• Kenniscirculatie transformaties,
best practices, ervaringen uit
living labs, e.d.

Provinciaal instrument:
• m
 2 voor m2 regelingen effectief
inzetten, ook voor stedelijk
gebied
• B
 estaande financiële
regelingen effectief benutten,
vooral landelijk gebied
• N
 ieuw instrumentarium samen
met anderen ontwikkelen
• Inzet Ontwikkelbedrijf voor
transformaties
• H
 andreiking nul-euro sloop
om transformatiekosten te
minimaliseren

Instrumenten:
• leegstand@breda.nl
• ophangen bord
• krantartikel
• aanvraag tijdelijke
expositie

Boekhandel

Tijdelijk leeg
Kapper

Haagdijk 71

Yay! Taart

Groothandel
in kaas

Figuur 3.1 Transformatie in de tijd

3.3 Nationaal Programma Stedelijke Transformatie
Overheidsinstellingen, marktpartijen en kennisinstellingen werken samen in het Nationaal
Programma Stedelijke Transformatie. Dit platform biedt kennis, kunde voor stedelijke
transformatie. Doel is de woningproductie binnen de bestaande stad te versnellen en/of op
te schalen. Daarbij is aandacht voor actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie,
mobiliteit en arbeidsmarkt. Het programma Stedelijke Transformatie richt zich op:
• Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen.
• Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen.
• Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen.
We benutten de kennis die wordt opgedaan vanuit het nationale programma.

3.4 Studies en voorbeelden uitgelicht
SteenGoedChallenge
Ook in andere provincies wordt ingezet om leegstand terug te dringen. Het programma van de
Provincie Gelderland legt het accent op faciliteren. Zij omschrijft dit als procesondersteuning,
kennis en kunde delen en mogelijkheden voor (voor)financiering.
Een voorbeeld is de SteenGoedChallenge. Hiermee worden:
• leegstaande gebouwen in de spotlight gezet;
• oproep gedaan tot aanmelden van leegstaande locaties;
• commitment gevraagd van de eigenaren van deze locaties;
• selectie gemaakt van drie meest kansrijke locaties door expertteam en jury;
• oproep geplaatst tot ideeën voor de drie meest kansrijke locaties;
• expertteam en jury kiest beste plan per locatie;
•	prijs = coaching (geen geldbedrag) voor procesondersteuning, netwerk, uitwerking en
haalbaarheidsonderzoek;
• dat alles uitgebreid gevolgd en geregistreerd door social media en tv;
•	faciliteren van het SteenGoedInformatieplein: Online platform waar eigenaren en initiatiefnemers met elkaar in contact komen.
Instrumentenwaaier gebiedsontwikkeling
Medio 2017 publiceerde de afdeling Bouwkunde van de TUDelft de publicatie ‘Gebiedstransformaties: Ruimte voor durf en diversiteit’. Zij verkent daarin de vraag hoe gestuurd kan
worden op de business cases en alliantievorming om stedelijke transformaties mogelijk te
maken. De analyse van diverse cases in binnen- en buitenland resulteert in de volgende
instrumentenwaaier (zie volgende pagina).
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Instrumentenwaaier voor sturing op
gebiedstransformaties afhankelijk van rol
Sturen op afstand

Richtinggevend

Regulerend

• Gebiedsvisie en planoptimalisatie
• Interactieve planvorming
• Gebiedsbranding

Zachte sturing
(communicatief/
relationeel)

• P arkeernormen aanpassen
Gebiedsconcessie
• Flexibel bestemmingsplan
• Stedelijke herverkaveling
• Private ontwikkelbijdragen

Faciliterend

Stimulerend

• Afstemmen investerings-agenda’s
• Ketensamenwerking
• Wervende coalitie
• Selectie private ontwikkelpartner

• Revolverend fonds
• Publieke ontwikkelingsmaatschappij
• Gebiedsinvesteringszone
• Maatschappelijk fonds
• Privaat gebiedsinvesteringsfonds
• Incentive/up-zoning
• Tax increment financing
• Crowd funding
• (Eeuwigdurende) erfpacht
• Privaat beheer openbare ruimte

Sturen in overleg

Harde sturing
(juridisch/
financieel)

Legenda
• Rijp instument
• Groen instrument

Figuur 3.2 Sturing op gebiedstransformaties
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4

Gemeentelijke
instrumentenkoffer
4.1 Inleiding

Alhoewel een eigenaar uiteindelijk de invulling van een pand en/of locatie bepaalt, heeft een
gemeente een scala aan instrumenten tot haar beschikking om die invulling te beïnvloeden.
Hoe die instrumenten in te zetten is afhankelijk van het te behalen doel. In april 2019
organiseerde Gemeente Breda een workshop voor medewerkers van verschillende disciplines
om te verkennen welke instrumenten ingezet kunnen worden als de gemeente enerzijds een
verandering wil initiëren of anderzijds een ontwikkeling wilt faciliteren. Onderstaande geeft
een overzicht, waarbij de kanttekening te plaatsend is dat deze aangevuld kan worden als
blijkt dat deze toch niet compleet is. De instrumenten die de provincie inzichtelijk heeft gemaakt en ook de TU Delft zijn als handvat gebruikt om tot onderstaand overzicht te komen.

4.2 Instrumenten die gemeenten kunnen inzetten

Onderstaand worden ter beschikking staande instrumenten van de gemeente weergegeven.
Er is onderscheid gemaakt tussen communicatieve, tijd ruimtelijke, financiële en juridische
instrumenten.
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Communicatieve instrumenten
Wat is het instrument?

Hoe werkt het instrument?

Informatie beschikbaar

Toegankelijke, begrijpelijke en relevante informatie beschikbaar stellen voor initiatiefnemers.

Voorbeelden uitlichten

Zichtbaar maken, waarderen en benadrukken van
goede voorbeelden biedt inspiratie voor nieuwe
initiatieven (positieve prikkel).

Accountmanagement

Aanspreekpunten die in gesprek gaan en blijven
met betrokkenen en die bouwen aan de relatie
en vertrouwen. Aanspreekpunten verbinden
interne en externe betrokkenen.

leegstand@breda.nl

Via het centrale e-mailadres
leegstand@breda.nl kan gecommuniceerd
worden. Dit adres is ook bekend bij klanten
contact centrum van de Gemeente Breda

Netwerk & expertise bundelen

Het leggen van contacten tussen betrokkenen
intern, extern en onderling waardoor expertise
samengebracht kan worden en eventuele aanvullende expertise in huis gehaald kan worden.
Figuur 4.1 Communicatieve instrumenten

Tijdelijke & ruimtelijke instrumenten
Wat is het instrument?

Hoe werkt het instrument?

Ruimte leeg houden

Leegstand biedt kansen voor toekomstige
ontwikkeling of blinde vlekken. Een ruimte leeg
houden kan een bewuste keuze zijn om natuur,
klimaatadaptatie of een bottom-up ontwikkeling
mogelijk te maken. Wel zijn er mogelijkheden om
ruimtes tijdelijk te benutten zodat kraken
voorkomen wordt. Verstandig is om 24 uurs
beveiliging in te zetten

Tijdelijke aankleding of invulling

Tijdelijke aankleding van de gevel of etalage,
of een tijdelijke (pop-up) invulling verbetert de
uitstraling, bevordert de leefbaarheid en biedt
zichtbaarheid en inspiratie. De gemeente kan
eigenaren en initiatiefnemers faciliteren door hen
te informeren over de mogelijkheden (zie eerder
genoemde menukaart tijdelijke invullingen).
Tijdelijk gebruik via de bruikleenregeling, leegstandwet (TVL) of Wet Doorstroming Huurmarkt
(TV). Leegstandbeheer bevordert levendigheid,
bescherming en, afhankelijk van type, tevens
huurinkomsten.

Tijdelijk gebruik via bruikleen, TVL of TV /
inzetten leegstandsbeheer

Er zijn drie gronden voor leegstandbeheer:
•	Bruikleen (antikraak)
Geschikt voor perioden korter dan 1,5 jaar. Wel
kostendekkend, geen huurinkomsten. Huurders
hebben geen huurbescherming en geen huurrechten. Snel en flexibel.
•
Leegstandwet (TVL)
Geschikt voor perioden tussen de 1,5 en 7 of 10
jaar. Levert huurinkomsten op. Huurders hebben
geen huurbescherming, wel huurrechten. Niet zo
snel, wel flexibel.
•
Wet Doorstroming Huurmarkt (TV)
Geschikt voor perioden tot 2 of 5 jaar (zelfstandige respectievelijk onzelfstandige ruimte).
Levert huurinkomsten op. Huurders hebben geen
huurbescherming, wel huurrechten. Snel maar
minder flexibel.

Figuur 4.2 Tijdelijke & ruimtelijke instrumenten

De instrumentenkoffer |

23

Financiële instrumenten
Wat is het instrument?

Hoe werkt het instrument?

Transformatiebonus

Door een kleine bijdrage (max 2500 euro) te
leveren bij een vernieuwend tijdelijk initiatief,
wordt een initiatief gestimuleerd en beloond
(positieve prikkel).

Onderzoeksgeld provincie

Door een subsidie beschikbaar te stellen voor
onderzoek en advies naar herbestemming,
kunnen eigenaren gefaciliteerd worden om tot
transformatie te komen. Vooral geschikt als
de eigenaar anders niet in beweging komt. De
provincie heeft hiervoor de VAB impulsvouchers
(positieve prikkel).

Garantstelling

Stimuleren en faciliteren, vooral bruikbaar voor
investeringen waarbij het risico voor de initiatiefnemer of eigenaar hoog is (positieve prikkel). Dit
instrument is beschikbaar bij erfgoed.

Stimuleren van aankoop door externe partij, bijv.
stichting stadsherstel Breda

Initiatief bij stadsherstel t.b.v. monumenten of
andere panden met cultuurhistorische waarden.

Figuur 4.3 Financiële instrumenten

Beleidsmatige & juridische instrumenten
Wat is het instrument?

Hoe werkt het instrument?

Beleid op orde

Het is belangrijk dat het beleid helder is en op
orde. Op dit moment wordt gewerkt aan een
stedelijke omgevingsvisie waarin verschillende
sectorale beleidsvelden (zoals erfgoedbeleid)
geïntegreerd worden. Daarnaast hebben we
enkele gebiedsvisies (Gasthuisvelden, Binnenstad
en Claudius Prinsenlaan). Helder beleid geeft de
kaders aan en daarmee ook duidelijkheid over
ontwikkelingsrichtingen en ontwikkelpotenties
voor een locatie/gebouw.

Bestemmingsplan

Er is een ruimtelijke dynamiek in de stad door
het komen en gaan van functies van vastgoed.
Bestemmingsplannen hebben een houdbaarheid
van 10 jaar, terwijl een Bestuursakkoord wordt
gemaakt voor 4 jaar mee gaat. Omdat niet alle
initiatieven kunnen wachten op de actualisatie
van bestemmingsplannen (gelet op ambities)
worden tussentijds planwijzigingsprocedures
doorgevoerd om ontwikkelingen mogelijk te
maken.

Intakeproces nieuwe initiatieven

De intakeprocedure omvat het proces voor
het beoordelen van initiatieven die niet in het
huidige bestemmingsplan passen en waarvoor
een procedure nodig is. Op dit moment wordt het
intakeproces herijkt. Er zijn drie prototypen om
het intakeproces te verbeteren:
• Ontwikkelspreekuur (initiatiefnemer komt naar
gemeente) (pre intake)
• Samen op ontwikkellocatie werken (gemeente
komt naar initiatiefnemer)
Beoordelingsproces afhankelijk van complexiteit
van de casus; inzet op advies op hoofdlijnen en
principeakkoord, daarna pas verdere uitwerking

Wet Bibob

De gemeente kan een partij voorafgaand aan o.a.
vastgoedtransacties, subsidies en vergunningen
laten toetsen, en zonodig een toekenning of
samenwerking weigeren. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente in zee gaat met een partij
wanneer er vermoedens zijn van (mogelijke)
strafbare feiten.
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Gemeentewet, Artikel 174a

Deze wet biedt de gemeente te mogelijkheid om
een woning te sluiten in het geval van (ernstige)
overlast, bijvoorbeeld wanneer er een hennepkwekerij wordt aangetroffen.

Eis tot veiligstelling/dwangsom

Eis tot veiligstelling is beperkt tot het opheffen
van een onveilige situatie, maar niet geschikt om
herstel of transformatie te bevorderen.

Leegstandswet/Leegstandverordening

Indien een gemeente over een dergelijke
verordening beschikt, verplicht het pandeigenaren om leegstand actief te melden. Hiermee
kan een sanctie opgelegd worden bij langdurige
leegstand. In Breda is 2011 besloten geen
leegstandverordening op te stellen vanwege de
beperkte toepasbaarheid, het geringe interne en
externe draagvlak, de dereguleringsbehoefte, en
omdat de te verwachte resultaten niet opwegen
tegen de hoeveelheid werk en kosten die dit met
zich meebrengt.

Energielabelverplichting

Het ingevoerde energielabel verplicht eigenaren
van kantoren om hun pand geschikt te maken tot
minimaal energielabel C in 2023 (en A in 2030).
Indien hieraan voldaan wordt, kan een pand in
de toekomst gebruikt blijven worden

Wet aanpak woonoverlast/Handhaving bij
overlast

Vanuit handhaving aanspreken of wegsturen
bij overlast, waardoor het veiligheidsgevoel kan
worden versterkt.

Figuur 4.4 Beleidsmatige en juridische instrumenten
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Instrumenten voor mooie
incullingen in leegstaande panden
Wet Bibob

Is er overlast of een
onveilige situatie?

JA

Gemeentewet 174a
Eis tot veiligstelling
Wet aanpak woonoverlast

NEE

Heeft het pand achterstallig onderhoud?
JA

Leegstandswet
Communicatieve instrumenten

Communicatieve instrumenten

NEE

Is het pand
‘zichtbaar’?
NEE

Toegankelijke, relevante info
beschikbaar stellen
Goede voorbeelden uitlichten
Aanspreekpunten
Leegstand@breda.nl
Verbinden contacten

Instrumenten
•
•
•
•

Communicatief
Tijdelijk/ruimtelijk
Financieel
Beleidsmatig/juridisch

JA

Hulp nodig?
•
•
•
•

VAB impuls provincie Noord-Brabant
Garantstelling (bij erfgoed)
Stimuleren aankoop
leegstand@breda.nl

Bewust leeg houden
Eigenaar stimuleren

NEE

Is de eigenaar
bereid om het pand
tijdelijk te vullen?

GO!

Start
transformatieproces

JA

Is de ruimte toegankelijk?
JA

Nieuwe functie en/of gebruiker:
Past binnen bestemmingsplan?

NEE

NEE
JA

Tijdelijke invulling, verhuur/
leegstandsbeheerder

Tijdelijke
aankleding

Prikkel? Transformatiebonus!

Intake
Is het pand toekomstbestendig?
Energielabel C in 2023 voor kantoren
NEE
JA
Verbouwen

Transformeren!
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