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Transformatie en Herbestemming Retailvastgoed
Verslag Oefensessie Ruimtelijk Instrumentarium | 10 februari 2017 Utrecht
Inleiding door Corine Flendrie en Mireille Groet (dagvoorzitter/facilitator)
Het Ministerie van IenM en de gemeente Schiedam organiseren samen de oefensessie
‘Transformatie en herbestemming retailvastgoed’. Centraal staat de vraagstelling:
“Hoe kunnen we het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en straks de
Omgevingswet (Ow) benutten om tot transformatie en herbestemming van (leegstaande) panden
te komen?”
De oefensessie is gericht op gebiedsgerichte herbestemming en transformatie van leegstaande
panden. Deze sessie is vergelijkbaar met een botsproef waarbij we het huidige instrumentarium
willen vergelijken met het Omgevingswet-instrumentarium om zo te bekijken of het
instrumentarium toereikend is om leegstand aan te pakken via transformatie en herbestemming.
Tijdens de sessie brengt de gemeente Schiedam als casushouder in welke stappen zij doorloopt
om gebiedsgericht tot herbestemming en transformatie van panden te komen. Vanuit de IenM
directie Eenvoudig Beter (Omgevingswet) wordt ingebracht welke stappen onder de
Omgevingswet doorlopen kunnen worden om tot herbestemming en transformatie te komen.
Achtergrond
Deze oefensessie is de tweede die het ministerie organiseert. Aanleiding voor de oefensessie is een toezegging
van de Minister van IenM aan de Eerste Kamer om nog voor de Invoeringswet van de Omgevingswet met de
provincies te spreken over de vraag of het instrumentarium van de Omgevingswet toereikend is voor de
aanpak van leegstand. Voor de oefensessies nodigen we een mix van deelnemers uit, afkomstig van
provincies, gemeenten, retail- en vastgoedorganisaties. In het kader van de Omgevingswet zal een praktische
handreiking gemaakt worden over hoe de instrumenten van de Omgevingswet kunnen worden ingezet. De
resultaten van de oefensessies zullen ook benut worden als input voor deze handreiking.
Oefensessie 1: terugdringen plancapaciteit
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Utrecht organiseerden op 28 september 2016 een
eerste oefensessie over de inzetbaarheid en toereikendheid van het ruimtelijk-wettelijke instrumentarium van
de Omgevingswet bij de aanpak van leegstand kantoren. Deze sessie was gericht op het schrappen van
planvoorraad en het voorkomen van planschade en had als doel het genereren van praktijkkennis. De
vraagstelling was: “Hoe kunnen we het instrumentarium van de Wro en straks de Omgevingswet benutten om
de planvoorraad terug te kunnen dringen en daarbij ook planschade te voorkomen?” Voor deze sessie is het
kantorendossier, casus provincie Utrecht benut.

Casus: Binnenstad gemeente Schiedam
Gepresenteerd door Patrick van ’t Loo | gemeente Schiedam
Patrick van ’t Loo geeft een
wervelende presentatie over hoe
de gemeente Schiedam
voortvarend aan de slag is
gegaan met haar binnenstad. Er
is 30% winkelleegstand, ook in
opgeknapte panden. De
Hoogstraat wordt ervaren als dé
winkelstraat in de binnenstad
van Schiedam, maar dit is
tevens de achilleshiel, gelet op
het aantal panden dat leegstaat.
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De gemeente kiest ervoor om zowel in het centrum als in de aanloopstraten te werken met
dubbelfuncties waar een uitsterfbeleid geldt. Op deze wijze kan het retailgebied langzaam
verkleuren en compacter worden. Een andere mindset is nodig vanwege een veranderende wereld.
Hiermee wordt bedoeld dat er veel discussie is over het rendement van oppervlak in binnensteden.
Winkelmeters leveren meer rendement op dan dat bij toepassing van andere functies het geval is.
Met de wetenschap dat er onvoldoende vraag is naar winkelmeters leidt dit tot leegstand.
Transformatie kan dan leiden tot minder grote verliezen voor gemeenten en stakeholders.
De inrichting van het straatprofiel stamt nog uit de jaren ’80. Via het programma Werk aan de
Winkel heeft de gemeente aan de voorkant geïnvesteerd in de winkelstraat via verplaatsings- en
transformatiesubsidies. Het gaat dan vooral om verplaatsing van winkels uit de aanloopstraten
naar het centrum toe. In de afgelopen 6 jaar heeft de gemeente er zo’n 3,5 miljoen euro in
geïnvesteerd met een spin off van vastgoedeigenaren van zo’n 14 miljoen euro. Let wel:
transformatie kost per definitie geld en eigenaren zijn niet altijd in staat om te investeren. 170
panden zijn gerenoveerd wat resulteert in een strakke beeldkwaliteit en daarmee een
aantrekkelijkere aanblik van de winkelstraat. Daarnaast zijn er 80 woningen boven winkels
gerealiseerd door transformatie van winkelruimte naar woonruimte. De investering levert een
grote bijdrage aan de sociale kwaliteit van het centrum. Daarnaast is ook de WOZ- waarde van de
panden gestegen.
De gemeente Schiedam heeft vrijwel geen plancapaciteit meer voor detailhandel. Bij het
compacter maken van het centrum heeft de gemeente geen planschadeverzoeken
binnengekregen. De gemeente heeft zichzelf de vraag gesteld, hoe zinvol het is om in te zetten op
winkelfuncties met geen toekomst. Daarom plaatst de gemeente de aanpak ook in
retroperspectief. Vroeger zat er wellicht een vishandel, daarna een in gin en jenever, vervolgens
het grootwinkelbedrijf. Nu staan we aan de vooravond van Transformatie #4: een mix van
functies. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten. Het gaat daarbij om de mindset van
stakeholders. Winkelstraten en aanloopstraten groeien en krimpen en zijn als het ware organisch.
Waar nu winkels zitten, zat vroeger vaak hele andere bedrijvigheid. Gemeente Schiedam is zich
hier steeds meer van bewust en legt de focus niet alleen meer op winkels, maar zet meer in op
een leefbare en aantrekkelijke omgeving met meerdere mogelijkheden qua functies.
Tegelijkertijd vindt de discussie plaats hoe zinvol het is om te acquireren op winkelfuncties zonder
toekomst. Het inzetten van alle instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening gaat prima. De vraag
is vooral of eigenaren voldoende in staat zijn om te investeren in panden. Het gaat m de financiële
haalbaarheid van verkleuring en verandering. Op woningen zit een onrendabele top van minimaal
15.000 euro wanneer je winkels naar woningen transformeert. De gemeente heeft een constructief
aanschrijvingsbeleid, maar doet geen aanschrijving op welstand. Vanuit de zaal komt dan ook het
aandachtspunt naar voren dat de verwachtingswaarde van retailpanden ?? omlaag moet worden
gebracht.
De gemeente werkt ondertussen aan het opstellen van een Leegstandsverordening en wil
waarschijnlijk in de toekomst gebruik maken van stedelijke herverkaveling dat mogelijk wordt
gemaakt via de Omgevingswet. Het werken aan een Leegstandsverordening kost behoorlijk veel
tijd, discipline en capaciteit van gemeenten. Een Leegstandverordening is vooral bedoeld om met
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eigenaren in gesprek te komen en ze te bewegen om na te denken over en aan de slag te gaan
met hun vastgoed.
Het Omgevingsplan
Gepresenteerd door Bert Rademaker | ministerie van IenM
Het is wenselijk regels te stellen om leegstand
van (winkel)panden en verkrotting tegen te
gaan. Het is echter lastig te verbieden wat er
al is. Je kunt wel wat met de ‘staat’ van
panden in het kader van teloorgang, maar dat
is niet makkelijk met een bestemmingsplan.
Een bestemmingsplan is een verordening,
maar wordt onder de Wro niet als zodanig
behandeld. Door de bijzondere beperkingen
die gesteld worden in een bestemmingsplan is
zo’n plan vaak minder doeltreffend in te zetten
om leegstand aan te pakken. Met een
bestemmingsplan leg je vaak vast wat er al is,
waarbij het dus lastig is deze toekomstgericht te maken.
Gezocht wordt naar mogelijkheden om met het stellen van regels (bijvoorbeeld in het
bestemmingsplan) leegstand en teloorgang van gebouwen tegen te gaan. Het instrument van een
regel is veelzijdig en biedt veel mogelijkheden voor gemeenten. Je kunt met regels activiteiten
verbieden, onder voorwaarden en beperkingen toestaan of via een vergunningenstelsel sturen op
activiteiten. Ook kun je het verrichten van activiteiten verplichten. Denk aan de plicht die je op
grond van de Woningwet kunt opleggen om aanpassingen te verrichten aan een bouwwerk als het
uiterlijk daarvan (door achterstallig onderhoud) ernstig in strijd is met redelijke eisen van
welstand. Het instrument van een regel kent echter wel zijn beperkingen. Met een regel is het
bijvoorbeeld altijd lastig om te verbieden wat er al is of legaal gebeurt. Je kunt iemand moeilijk
van de één op de andere dag verbieden om zijn woning te bewonen. Met ruime
overgangstermijnen en eventuele schadevergoeding zijn er zeker voorbeelden te noemen waarin
bestaande activiteiten rechtmatig zijn te verbieden. Denk aan het hebben van een asbestdak of
een pelsdierhouderij. Beide is per 2014 verboden.
Zo kun je straks in het Omgevingsplan ook regels stellen met betrekking tot het uiterlijk van
panden in het kader van teloorgang. Het bestemmingsplan biedt daarvoor nu nog geen
mogelijkheden. De mogelijkheden zullen onder de Omgevingswet met het Omgevingsplan worden
verbeterd. Het Omgevingsplan wordt beter inzetbaar, mede vanwege de bredere reikwijdte, de
nieuwe benadering van het uitvoerbaarheidsvereiste, de mogelijkheid om het plan door middel van
open normen en vergunningenstelsels flexibeler te maken en de nieuwe benadering van
overgangsrecht waardoor het niet meer per definitie onmogelijk is om gebruiksvormen of andere
activiteiten die legaal plaatsvinden te verbieden of om andere verplichtingen op te leggen.
Hierdoor ontstaan ook betere mogelijkheden om leegstand tegen te gaan. Waarschijnlijk kun je
iemand nog niet verplichten om binnen een termijn een winkel in een gebouw te beginnen en een
grootwinkelbedrijf kun je niet verbieden om failliet te gaan. Er zullen onder de Omgevingswet wel
betere mogelijkheden ontstaan voor ruimere en flexibelere gebruiksmogelijkheden in gebouwen en
om de kwaliteit van gebouwen en hum omgeving (door eigenaren) te (laten) verbeteren.
De Omgevingswet zorgt ervoor dat op het Omgevingsplan straks de ‘gewone bestuursrechtelijke
regels’ van toepassing zijn die ook gelden voor andere algemeen verbindende voorschriften.
Daarmee kan het Omgevingsplan straks zo worden ingericht waardoor beter op veranderingen van
de omgeving in kan spelen.
De Omgevingswet biedt wel mogelijkheden om op veranderingen van de omgeving in te spelen.


Het Omgevingsplan is flexibeler, omdat het plan op onderdelen waar dat nodig is kan worden
aangepast.
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Met een Omgevingsplan kun je flexibele gebruiksmogelijkheden in gebieden en panden
mogelijk maken (bijvoorbeeld door een centrumfunctie toe te delen in plaats van een concrete
bestemming detailhandel).
Met open en globale normen ontstaat meer flexibiliteit en kan leegstand worden voorkomen.
Met het Omgevingsplan zijn nadere afwegingsmomenten toegestaan waardoor globale
bepalingen en (middel)voorschriften kunnen functioneren als beoordelingsregel voor het
verlenen van vergunningen (voor bijvoorbeeld het toestaan van van gebruiksvormen binen een
centrumfunctie).
Indirecte planschade komt pas voor vergoeding in aanmerking wanneer een activiteit
daadwerkelijk plaatsvindt. Daarmee wordt een belemmering voor het bieden van ruime en
flexibele gebruiks- en bouwmogelijkheden weggenomen.
Provincies kunnen meerdere instrumenten inzetten: instructieregels, instructiebesluiten de
reactieve aanwijzing, advies en instemming bij omgevingsvergunningen voor afwijkingen van
het Omgevingsplan en het projectbesluit.

Juridische instrumenten zullen leegstand wellicht niet in alle gevallen voorkomen, maar bieden wel
mogelijkheden om in te spelen op gewijzigde behoeften.

Rol provincie
Gepresenteerd door Sander de Rouwe | Gedeputeerde van de provincie Fryslân
De rol die de provincie op zich neemt is er één van faciliteren van de dynamiek in de samenleving.
Handhavende middelen uit de Wet ruimtelijke ordening zijn stokken achter de deur, die worden
ingezet als uiterst redmiddel. De urgentie bij de leegstand van retail is duidelijk. 20% tot 40%
leegstand door heel Nederland. We gaan aan de slag met de saldobenadering: Nederland heeft
baat bij het schrappen van plancapaciteit, maar ook bij transformatie en sloop. Per saldo moet het
winkelvloeroppervlak afnemen.
De provincie zorgt voor:
* Kennisdeling: objectivering van rapporten, eenduidige cijfers; voorkom rapporten-oorlog!
* Organiseren van het gesprek, met gemeenten en stakeholders om tafel
* Expertise overbrengen; zorg voor een sneeuwbal effect
Experts
In de zaal is een aantal experts vanuit de ministeries
aanwezig met betrekking tot de Omgevingswet, de Crisis- en
Herstelwet, kantorenleegstand, financiën en fiscaliteit.
Daarnaast zijn ook de auteurs aanwezig van de recente
publicatie ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van
de winkelstructuur’ (te downloaden op www.onsretailland.nl).
Vanuit de zaal is er vooral behoefte aan informatie over het
vermeende belastingvoordeel dat eigenaren hebben wanneer
ze hun panden leeg laten staan. Aspecten die hierbij spelen
zijn:
 Tariefverschil overdrachtsbelasting bij transformatie van
winkel naar woning (6% naar 2%)
 Winst/- verliesrekening
 Boekwaarde pand/ aanvang rendement/ uitstellen van afboeken wegens onvoldoende
middelen
Vanuit de ministeries van EZ en IenM wordt aangegeven dat dit vermeende fiscale voordeel er niet
is. Om helderheid te bieden over deze terugkerende vraag in de verschillende vastgoeddossiers
(o.a. retail en kantoren) wordt het Ministerie van Financiën gevraagd hierover een Q&A te maken.
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Tafeldiscussie
Aan 5 tafels gaan de 40 deelnemers het gesprek met elkaar aan over de hoofdvraag hoe je
transformatie en herbestemming van retailvastgoed kunt stimuleren. Drie hulpvragen vormen de
rode draad van het gesprek:
1. Wat beschouw je als kansen om transformatie en herbestemming voor elkaar te krijgen?
2. Waar zitten je zorgen?
3. Wat zie je als kansrijke handelingsperspectieven?
Dit leverde levendige gesprekken op. De letterlijke uitwerking van de resultaten staan in de bijlage
bij dit verslag.
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Rode draden
Plenair worden de rode draden uit de tafelgesprekken opgehaald. Belangrijke bevindingen zijn:
1.
-

2.
3.
-

Wat beschouw je als kansen om transformatie en herbestemming voor elkaar te krijgen?
Partijen bij elkaar brengen, zoals ook bij deze bijeenkomst is gedaan: het is heel waardevol
om met een gemixte groep het gesprek te voeren over dit vraagstuk.
Omdat de financiën een grote rol spelen is het betrekken van lokale/regionale banken van
belang.
Ga vooral aan de slag met een coalition of the willing.
Zorg voor politiek commitment: zeggen en doen (consistent zijn), met lef keuzes maken, je
nek uitsteken.
We moeten toe naar een situatie waarbij de woningwaarde en winkelwaarde elkaar genaderd
hebben, zodat transformatie naar woningen aantrekkelijker wordt. Zou sociale huur in een
winkelgebied mogelijk zijn met een rol voor de woningcorporaties?
Waar zitten je zorgen?
Er is nog te weinig actiebereidheid, blijkbaar gaat het nog niet slecht genoeg.
Krimpgebieden zijn de zorggebieden.
Er zou meer duidelijkheid moeten komen over de transformatiekosten: indicatie orde van
grootte.
Er is te weinig of geen programma om naar te transformeren.
Ook hier wordt politiek commitment genoemd.
Wat zie je als kansrijke handelingsperspectieven?
Partijen bij elkaar brengen om processen in gang te zetten. De Leegstandsverordening kan
daarbij helpen.
Zorg ervoor dat je lokaal en regionaal de (individuele) belangen op tafel krijgt om inzicht e
krijgen waar coalities te creëren zijn.
Zorg voor een stimuleringsprogramma en benut daarbij ook de mogelijkheid om Europese
subsidies te krijgen.

De deelnemers wilden graag nog wat opmerkingen kwijt naar aanleiding van de opgehaalde rode
draden:
Er is een financiële prikkel nodig om eigenaren in beweging te brengen. Bijvoorbeeld Model
Gemeente Den Haag: Kansrijk/ Kans arm, dit betekent niet investeren in kans arme gebieden.
Mogelijk ook op regionaal niveau toe te passen?
Slopen kost veel geld. Wie bekostigt dat?
Rol van banken scherp hebben. Banken zijn vooral op het niveau van de ondernemer actief en
niet op gebiedsniveau.
De Leegstandsverordening biedt mogelijkheden om leegstand gericht aan te pakken.
Winkelgebieden zullen in de toekomst ontmoetingsgebieden worden.
Zoek uit in hoeverre het mogelijk is sociale huur te faciliteren in leegstaande winkelpanden.
Heb LEF: Niet doorgaan met het overtuigen van iedereen en elke stakeholder. 80% medestand
is een prima startpunt om een uitvoering uit te rollen.
Europese Subsidies zijn mogelijk inzetbaar.
Het zal in de praktijk blijken in hoeverre de Omgevingswet en het Omgevingsplan kunnen
bijdragen.
De deelnemers worden bedankt voor hun actieve bijdrage aan deze bijeenkomst.
Nadere informatie over de Omgevingswet en het Omgevingsplan:
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160615-omgevingsplan-reikwijdte.pdf
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Deelnemers
De 40 deelnemers van deze bijeenkomst zijn afkomstig van gemeenten (Smallingerland, Zeist,
Dordrecht, Venlo, Venray, Houten, Tilburg, Utrechtse Heuvelrug), IPO, provincies (Limburg,
Utrecht, Drenthe, Overijssel, Friesland, Zuid-Holland, Gelderland, Groningen), retailorganisaties
(Inretail, NRW), overig (Gijs Heutink Advocaten, NEPROM), ministeries (BZK, EZ, IenM, FIN) en
leden van het Retail Impulsteam.
Bijlage: Resultaten gesprekstafels

1)
Wat beschouw je als kansen om transformatie en herbestemming
voor elkaar te krijgen?
Tafel 1
Hogere (milieu)belastingen toestaan (mengpaneel)
Bewustwording
Makkelijk per regel omgevingsplan wijzigen (doorvertaling visies)
Goede voorbeelden
Partijen bij elkaar
Betere mogelijkheden vermijden directe/indirecte planschade
Pak als overheid je kans kaders te stellen om helderheid te scheppen naar de markt (Ow)
Tafel 2
Woning tekort in groeigebieden
Leegstand is ruimte voor nieuwe werkgelegenheid/economie
Groot/hoog % leegstand -> urgentie
Keuzes maken is start van oplossingen: bijvoorbeeld boekwaarden omlaag
(Gemeentelijke) subsidies voor transformaties om leefbaarheid omhoog, grondwaarde omlaag
o Opknappen vastgoed
o Toevoegen woningen
o Horeca geluidsrechten (bijdrage geluidsisolatie)
Leegstandsverordening als middel om in gesprek te gaan met eigenaren + handhaving
Gesprek met lokale/regionale banken
Tafel 3
Visie (breed)
Lef
Draagvlak + stakeholders
Regionaal + integraal
Coalition of the willing
Kennis (breed) + ervaring
Urgentie
Communicatie
Gebiedsgericht (behapbaar)
Duidelijke rolverdeling
Aanjagen
Tafel 4
In gesprek gaan met stakeholders, naar multifunctionele gebieden (niet denken in 1 functie)
Bieden wenkend perspectief
Duidelijkheid voor/op alle lagen
Politiek commitment
Stimuleringsregelingen €
Tijd
Gemene deler (maatschappelijk belang?) vinden
Banken mbt afboeken/waarde
Het aantrekkelijk maken van afboeken door wenkend perspectief
Gezamenlijk commitment
BIZ vastgoed
Vastgoed/ontwikkelingsfonds
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Tafel 5
Marktomstandigheden
o Woningwaarde naar winkelwaarde vv
o Sociale huur in winkelgebied?
Vliegwieleffect faciliteren
2)
Waar zitten je zorgen?
Tafel 1
Tijdrovendheid van partijen bij elkaar brengen, advies, vergaderen, etc.
Urgentie niet door allen gevoeld
Tegengestelde belangen, er niet uitkomen met partijen
Het gaat nog niet slecht genoeg (weinig actiebereidheid)
Kost erg veel geld om de goede impuls te kunnen geven voor de markt om te transformeren
Er in NL zovéél dorpen en steden!
Transformatie in dorpen/krimpgebieden commercieel gezien niet mogelijk
Tafel 2
Krimpgebieden zijn de zorggebieden
Angst voor het maken van keuzes
Gederfde (geraamde) opbrengsten grondexploitaties gemeenten
Panden zijn bouwkundig ‘niet altijd’ geschikt voor transformatie
Tafel 3
Financieel
Betrokkenheid
Versnipperd belang
Krimp
Geen alternatieve functies
Gebrek aan overzicht/inzicht
Niet beslissen
Gezamenlijk belang ontbreekt
Onduidelijkheid transformatiekosten
Tafel 4
Stringent bestemmingsplan waardoor multifunctionele activiteiten een plek krijgen
(functiemenging)
Verloedering gebied
Politiek (noot: nodig -> lef, keuzes durven maken, consistent zijn)
Geen geld
Verschillende belangen die niet op 1 lijn zitten
Hoe ga je zorgen dat er gesloopt wordt?
Tafel 5
Weerstand voor toestaan woonfunctie door ondernemers
Kansarme gebieden grotere noodzaak voor overheidsinzet
3)
Wat zie je als kansrijke handelingsperspectieven?
Tafel 1
Het begint met een goede toekomstgerichte centrumvisie, liefst regionaal
afgestemd!
Partijen bij elkaar brengen, processen in gang zetten, samen aan de slag!
Regionale afstemming faciliteren!
Kansenkaart maken op gebiedsniveau met vastgoed- en marktpartijen!
Voorkomen planologisch overaanbod!
Tafel 2
Op lokaal en regionaal niveau elkaars (individuele) belangen op tafel krijgen om inzicht te
krijgen waar coalities te creëren zijn
Tafel 3
Financiële arrangementen
Gesprekken
Leegstandsverordening! -> gesprek op gang
Fiscaal Q&A + tarieven
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Zichtbaar resultaat
Luisteren
Belonen/goedwillenden (BIBOB)
Tafel 4
Goede gebiedsmanager voor het gehele proces en niet voor korte tijd
Europese subsidies
Stimuleringsprogramma
Tijdig alle stakeholders erbij betrekken
Keuzes maken
Regionaal afstemmen
Tafel 5
‘rode loper’ aanpak van de gemeente: voorbeelden/checklists
Crisis & herstelwet: flexibele kaders, uitnodigingsplanologie
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