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Leegstand als kans voor de 
lokale economie?

NVBO congres

13 april 2011

Arnhem

Simon Hiemstra

Senior consultant MKB Adviseurs

Leegstand als kans voor de lokale economie

• Voorstellen

• Simon Hiemstra

• 35 jaar advieservaring in MKB-sector

• De laatste 12,5 jaar bij MKB Adviseurs

• Wie is MKB Adviseurs
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Leegstand als kans voor de lokale economie

• MKB Adviseurs

• Landelijke adviesorganisatie

• 35 gespecialiseerde adviseurs, 6 adviesteams 
en 6 vestigingen 

• Brede scoop en breed gespecialiseerd netwerk

• Verschillende klantensegmenten

Leegstand als kans voor de lokale economie

• MKB Adviseur: klantensegmenten

• Individuele MKB-ondernemers en starters

• MKB ondernemersorganisaties

• Franchiseorganisaties

• Winkeliers- en ondernemersverenigingen

• Gemeenten

• Banken en intermediairs

• Beleggers en projectontwikkelaars
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Leegstand als kans voor de lokale economie

• MKB Adviseurs

• Gespecialiseerd op gebied van:
- locaties en vastgoed (vpo en dpo);
- samenwerking en franchise;
- Overname en waardering bedrijven;
- Strategie en management;
- Financiering;
- P&O;
- Mediation en arbitrages
- deskundigenonderzoeken

Leegstand als kans voor de lokale economie

Programma

1. Even voorstellen

2. Om in de sfeer te komen

3. Ontwikkeling winkelleegstand in NL

4. Oorzaken van deze ontwikkeling

5. Wie zijn de verantwoordelijken

6. Wat is er te doen door betrokken partijen

7. De rol van MKB Adviseurs 

8. Vragen

9. Afsluiting
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Leegstand als kans voor de lokale economie

Leegstand

Om in de sfeer te komen

Leegstand 1
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Leegstand 2

Leegstand 3
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Leegstand 4

Leegstand 5
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Leegstand 6

Leegstand 7
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Leegstand 8

Leegstand 9
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Leegstand 10

1. Ontwikkeling leegstand winkels in NL (1)

• Aanbod kantoren: 47 miljoen m2

• Leegstand kantoren: 6,5 miljoen m2 (14%)

• Extra: verborgen leegstand: 2 miljoen m2 (4%)

• Feitelijke leegstand: 8,5 miljoen m2 (18%)

• Aanbod winkels 2010: 29,5 miljoen m2 w.v.o.

• Leegstand 2010: 1,7 miljoen m2 w.v.o. (6,0%)
(België: 7,0%)

• Toename t.o.v. 2009: + 10% (2009: 5,4%)

• Toename 2009 t.o.v. 2008: + 9% (2008: 5,0%)

• Regionale verschillen

Bron: Locatus, DTZ, JLL, bewerking MKB Adviseurs
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Ontwikkeling leegstand winkels in NL (2)

• Aantal winkels in NL: 222.000

• Aantal leegstaande panden: 13.250 (6%)

• Foodwinkels: circa 5 miljoen m2 w.v.o.

• Non-foodwinkels: circa 24,5 miljoen m2 w.v.o.

• Toename aanbod winkels 2010: + 435.000 m2

• Toename aanbod leegstand 2010: + 165.000 m2

Ontwikkeling leegstand winkels in NL (3)

• Regionale verschillen in leegstand (gemiddeld 6%)

- Noord-Holland: 3,8%

- Limburg: 9,0%

• Verschillen per winkelgebied:

- A1: 2,5%

- A2: 4,0%

- B1: 6,5%

- B2: 9,0%

- C: 12,3%



18-4-2011

11

2. Oorzaken leegstand winkels

• Internetaankopen: sterke groei

• Economische crisis (ketens zoals It’s en 
individuele winkels)

• Lokale bevolkingskrimp

• Samenstelling bevolking: vergrijzing

Internetaankopen

• Toegang tot internet:

- Totaal: 2005: 83% 2010: 94%

• Leeftijden:          2005 2010

- 12 – 35 jaar: 92% 99%

- 35 – 45 jaar: 91% 99%

- 45 – 55 jaar: 88% 96%

- 55 – 65 jaar: 73% 91%

- 65 – 75 jaar: 41% 68%

Bron: HBD



18-4-2011

12

Gebruik internet

• Dagelijks gebruik: 2005: 68% 2010: 84%

• Leeftijden:          2005 2010
- 12 – 15 jaar: 71% 81%
- 15 – 25 jaar: 77% 89%
- 25 – 35 jaar: 75% 90%
- 35 – 45 jaar: 66% 88%
- 45 – 55 jaar: 67% 85%
- 55 – 65 jaar: 54% 77%
- 65 – 75 jaar: 43% 69%

Aankopen via webwinkels

• Ooit aankopen gedaan via internet: 2010:  71%
2005:  46%

met name 25 – 35 jarigen (91%)

en hoger opgeleiden (88%) en werkzamen (83%)

• De laatste 3 maanden: 2010:  51%
2005: 30%

met name 25 – 35 jarigen (73%),

hoger opgeleiden (70%) en werkzamen (61%)
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Kopen via webwinkels (1)

• Waarom koopt men relatief steeds meer op 
internet?:
- lagere prijs, gemak van bestellen/bezorgen, 
niet verkrijgbaar in winkel, geen tijd

• Waarom koopt men toch in de winkel:
- voelen, zien, ruiken, aanbieding in de winkel, 
direct meenemen, geen verzendkosten, 
persoonlijk contact, geen creditcard

Kopen via webwinkels (2)

• Bestedingen non-foodproducten (x 1 miljoen €)

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009

Internet 905 1.167 1.648 2.211 2.680

Postorder 1.044 866 786 608 527

Totaal 1.949 2.033 2.434 2.819 3.207

In %% van

totaal 

non-food
2,0% 2,5% 3,4% 4,6% 6,1%
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Kopen via webwinkels (3)

• Aantal actieve webwinkels en postorder:
2000: 800
2010: 7.100 (15.700 ingeschreven bij KvK)

Dit zijn winkels die internetverkoop als 
hoofdactiviteit hebben 

Totaal 20.000 webwinkels, inclusief diensten 
(financieel, reizen enzovoorts)

Webondernemers: met name jonge ondernemers

Overige oorzaken

• Economische crisis

- 2009: totaal -/- 4,1% (non-foodsector: -/- 7,4%)

- 2010: totaal -/- 0,2% (non-foodsector: -/- 1,5%)

• Welke branches hadden het meest te lijden:
- elektronica, dhz, woonwinkels, mode, 
schoenen, computershops

• Welke winkels hadden toch nog groei:
- supermarkten, drogisten, rijwielen
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Overige oorzaken leegstand winkels

• Lokale en/of regionale bevolkingskrimp

• Samenstelling bevolking
- vergrijzing: meer ouderen, andere bestedingen
- pensioenen en uitkeringen onder druk
- ouderen besteden onder andere minder aan 
mode en meer aan zorg, medische kosten en 
reizen 

Wie verantwoordelijk voor leegstand

• Ontwikkelaars: 
- speelden in op behoefte bij beleggers en 
huurders en gemeenten die meer zicht hadden 
voor nieuw dan voor oud, zonder zich te 
bekommeren om achterblijvende leegstand 

• Gemeenten: werkten mee aan nieuwe projecten, terwijl 
herontwikkeling bestaande oudere locaties misschien 
wel prioriteit moest hebben

• GWB en individuele ondernemers, die hun kans 
waarnamen om oude locaties te kunnen verlaten 

• Beleggers, die investeerden in nieuwe locaties en vaak 
oud vastgoed goedkoper verkochten

• Adviseurs, die terdege rekening moeten houden met 
leegstandseffecten
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• Partijen zien allemaal de ontwikkelingen op zich 

afkomen, maar er gebeurt weinig concreets 

• Er moet een samenhangend beleid worden gevoerd 

tussen belanghebbenden: ontwikkelaar, gemeente, 

belegger, ondernemer (GWB en individuele MKB-

ondernemer)  

• Leegstand is een publieke zaak, waar alle partijen zich 

voor moeten commiteren om een oplossing te zoeken

Wat te doen aan leegstand (1)

Oplossingsrichting (1)

• Overheid moet stimuleren dat er op lokaal en regionaal 
niveau een samenhangend winkelbeleid wordt gevoerd, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
leegstandseffecten

• Grondige analyse van de lokale situatie, gebaseerd op 
actuele uitgangspunten (bijgestelde nieuwbouwplannen, 
waar doet zich leegstand voor, herontwikkelingsplannen, 
demografische gegevens: krimp of groei enzovoorts)

• Overweeg zo nodig een ontwikkelingsstop zolang er 
geen groei is

• Houdt rekening met inruileffect: bestaand op nieuw. 
Uiteindelijk is een pand afgeschreven en moet worden 
herontwikkeld, herbestemd, gesloopt of iets dergelijks 
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Oplossingsrichting (2)

• Foodbranche heeft vooralsnog weinig problemen, omdat 
mensen blijven eten, drinken, genieten en online 
boodschappen doen in deze sector nog niet echt is 
doorgebroken

• A-locaties leveren meestal ook geen probleem op. 
Leegstand kan gebruikt worden als wissellocatie en 
wordt vrij snel weer opgevuld. Indien moeizaam in te 
vullen, is lagere huur vaak de oplossing (starter, 
doorstarter, nieuwe formule)

• Probleem ligt vaak bij B- en C-locaties. Stringent beleid 
is nodig om niet-courante locaties op te ruimen of te 
herbestemmen. Geef als gemeente altijd de ruimtelijke 
structuur voor de toekomst aan (winkels en horeca)

Oplossingsrichting (3)

• Beleid opstellen om leegstaande panden sneller te 

kunnen herbestemmen (of tijdelijk). Denk niet alleen 

woningen, maar ook aan kunst in de wijk, of 

tentoonstellingsruimten, hobbymogelijkheden ouderen, 

maatschappelijke functies, kinderdagverblijf, fitness, 

seniorenactiviteiten enzovoorts. Flexibiliteit is nodig

• Lokale MKB-ondernemers en ondernemersverenigingen 

meer en eerder betrekken bij winkelbeleid en leegstand. 

Mogelijkheden voor local heroes en (door)starters ook 

faciliteren en financieel ook mogelijk maken 

• Iemand bij de gemeente verantwoordelijk maken voor 

leegstandsbeleid
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Oplossingsrichting (4)

• Herontwikkeling van winkels fiscaal aantrekkelijk maken 

(landelijke overheid)

• In samenhang daarmee strengere eisen stellen aan 

nieuwe projecten, waar aantoonbaar distributieve ruimte 

voor is. Bij berekening van marktruimte moeten 

onderzoekers altijd leegstandseffect toetsen. 

Kwantiteit van het aanbod moet dus ook weer een 

belangrijke rol krijgen bij afweging nieuwe projecten 

Wat te doen aan leegstand (2)

• Beeld toekomst

- groei internetaankopen zal sterk doorzetten

- vergrijzing zal doorzetten, waardoor minder 
detailhandelsbestedingen

- per saldo weinig groei bevolking

- economische groei blijft beperkt
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7. Rol van MKB Adviseurs

• MKB Adviseurs staat midden in de praktijk en wil graag 

meedenken in realiseren ontwikkelingsrichting en 

mogelijkheden voor lokale partijen

• Analyse lokale winkelstructuur

• Adviseren bij herontwikkelingslocaties

• Begeleiden local heroes en startende ondernemers

• Gezamenlijke oplossing is nodig om leegstand effectief 

te bestrijden en te komen tot een goede winkelstructuur.

Leegstand als kans voor de lokale economie (slot)

Advies bij detailhandelsbeleid:
- Schakel de lokale MKB ondernemer meer in;

- Beschouw de lokale ondernemer als belangrijke 

aanjager van lokale initiatieven

- Luister meer naar de consument dan naar 

vastgoedeigenaren;

- Wees zuinig op en versterk het bestaande aanbod;

- Maak de leegstandsmarkt meer toegankelijk voor 

starters

- Structurele leegstand heeft een apart beleid nodig;

- Afwikkeling niet-toekomstgerichte locaties
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Leegstand als kans voor de lokale economie (slot)

Vragen


