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Samenvatting 
Wat doe je nu als stedelijke herstructurering nodig is vanwege leegstand, maar overheid 

kan/mag/wil niet investeren? Hoe pak je het aan als je weet dat de toekomstige waarde minder 

wordt? Dan is een andere mindset nodig van de eigenaren. Inzicht in de situatie helpt daarbij. 

Daarom een pleidooi om vroeg in het proces een Quick scan te doen van de huidige en toekomstige 

waarde van al het vastgoed op een uniforme wijze. Bijvoorbeeld op basis van WOZ. De noodzaak 

voor nieuw elan bij alle eigenaren kan alleen als men zich bewust is dat nietsdoen de waarde alleen 

maar verder doet afnemen. Een collectieve aanpak is nodig. De overheid hoeft niet altijd de 

initiatiefnemer te zijn, maar kan proces helpen met bijvoorbeeld wijziging functies, vergunningen, 

beschikbaarheid openbare ruimte.  

 

Vragen en antwoorden 
Als de business case negatief is, waarom zou men dan verder willen? 

Er is nu geen haalbare exploitatie, maar als je meedoet komt er voor je onroerend goed in 

ieder geval perspectief voor de lange termijn. Je kan eerder ingrijpen in het proces van 

afglijden. 

Aanloopstraten krijgen meer te maken met leegstand dan centrumgebied. Moet het centrum dan 

meebetalen aan herstructurering aanloopstraten? 

Waarom zou je dat willen? Je moet het gebied dat je aanpakt zeker niet te groot maken. 

Probeer zoveel mogelijk hanteerbare, afgebakende deelgebieden aan te pakken. 

Als gemeente geen initiator is wie dan? Waarom? 

Ander partijen, met initiëren wordt bedoeld actief aankopen van panden en dat moet je niet 

willen als overheid, maar planologisch gezien kan de gemeente zeker wel initiatieven nemen. 

Maar altijd interactief proces met eigenaren.  

Op basis waarvan ruilen? 

Dat gaat op basis van de waardebepaling in euro’s of als functies hetzelfde blijven in m2. 

Hoe zorg je ervoor dat eigenaars die pijn ook echt voelen? 

Om te onderbouwen moet je uitleggen dat het over 10 jaar nog veel erger is. 
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Ook als het niet wettelijk verplicht gesteld wordt, kan de overheid nog steeds instrumentarium 

boven de markt hangen om druk uit te oefenen dat het tot ruilen komt. Toch?  

Het risico is dat je bereid moet zijn om hardere maatregelen (onteigeningsprocedure) te 

nemen. De Gemeente gaat niet zomaar onteigenen want het kost veel geld en energie. 

In hoeverre kijk je nog naar andere factoren dan de grootte van je gebiedje en ruimtelijke 

mogelijkheden.  

BNG gaat uit van stedenbouwkundig uitgewerkte gebieden.  

Er kan in het proces van alles misgaan, zeker als het niet met professionele partijen gaat. Dat heeft 

gevolgen voor de planning en dus voor de business case. Hoe ga je daarmee om? 

BNG heeft daar nog geen ervaring mee.  

Mensen denken het komt wel goed; er is een gezamenlijk besluit nodig het gaat niet goed komen. 

Wat als niet alle eigenaars in die gedachten meewillen. Omdat ze denken dat hun winkel in de 

toekomst wel weer de moeite waard wordt? Kun je een systeem bedenken waarin je groei van 

toekomstige waarde nog voor een deel ten goede laat komen aan de oorspronkelijke eigenaar?  

De waarde van de business is ook van belang; dat vang je niet in een vastgoedmodel. Als je 

verhuist loopt de ondernemer daarin een risico. Hoe ga je daarmee om?  

Als een ondernemer op locatie A wel geld ziet maar op locatie C niet dan is de ruil niet oké en 

zoek je verder naar een andere ruil. 

 


