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Stand van zaken gemeentelijke leegstaande panden

1. Wat is de aanleiding?
Naar aanleiding van het dossier 549382 (beantwoording artikel 40 RvO vragen
voormalig laboratlorium WC Sterrenburg) zal de raad binnenkort geïnformeerd
worden over het beschikbare Instrumentarium om leegstaande panden die niet in
eigendom van de gemeente zijn aan te pakken. Maar wat doet de gemeente aan
haar eigen leegstand? Wethouder Mos heeft toegezegd de raad hierover te
Informeren.
2. Wat willen w e bereiken?
De gemeente staat voor een grote opgave om te zorgen dat de leegstand beperkt
wordt en een goede (definitieve) bestemming gevonden wordt voor de
leegkomende panden, In dit voorstel informeren wij de raad over de hoeveelheid en
soorten leegstand, komen de knelpunten aan bod bij het vinden van oplossingen en
worden oplossingsrichtingen aangedragen om leegstand zo goed mogelijk tegen te
gaan.
Tot slot verzoeken wij de raad in te stemmen met het creëren van tussenvormen
tussen anti-kraak enerzijds en regulier verhuur anderzijds; door middel van
tijdelijke verhuur.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Huldig beleid
Om leegstand tegen te gaan, is het van belang eerste te weten of en met welk doei
het pand behouden moet worden. De gemeente is eigenaar van vastgoed vanuit de
volgende overwegingen:
1. huisvesting eigen of bestuurlijk gelieerde organisaties;
2. huisvesting bepaalde maatschappelijke doelgroepen;
3. herontwikkeling van een gebied (sloop);
4. behoud van cultureel erfgoed (denk aan de ruïne of een poort);
5. stedelijke strategie.
Verhuur of verkoop?
Als blijkt dat het vastgoed (ook op lange termijn) niet meer in aanmerking komt
voor een van bovengenoemde doelen, dan wordt overgegaan tot verkoop of
verhuur aan derden. Verkoop verloopt doorgaans vla een makelaar. Voor verhuur
aan derden wordt gekozen als de verwachting Is dat verkoop lang op zich Iaat
wachten of de verwachte verkoopwaarde niet in verhouding staat tot de kosten,
Conform de bepalingen in het mandaatbesluit wordt goedkeuring gevraagd voor
verkoop, door middel van een wensen en bedenkingen procedure, bij woningen met
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een verkoopprijs van meer dan € 400.000,- en bij bedrijfsruimten met een
verkoopprijs hoger dan € 600,000,-. Daarnaast heeft het Vastgoedbedrijf een
beleid opgesteld, welke procedure gevolgd wordt bij verkoop van een pand:
1. inspraak interne organisatie;
2* aanbieding huurder;
3. aanbieding specifieke partij;
4. aanbieding woningbouwcorporatie;
5. aanbieding op markt.
Anthkraak
In afwachting van de toekomstige Invulling wordt veelal bij leegstand een antikraakorganisatie ingezet die frequent aanwezig is en het pand een levendige
uitstraling geeft. Er staan geen huurpenningen tegenover en er kan per maand
worden opgezegd1.
Onderhoud
Bij leegstand wordt een pand terughoudend onderhouden. Het niveau van
onderhoud is gericht op de Instandhouding van het pand en voorkomen dat
verloedering ontstaat, momenteel met uitzondering van herontwikkelingslocaties.
Het groen wordt op basis van het zogenoemde "piepsysteem" onderhouden.
Wanneer bij bezichtigingen door de eigen organisatie of door bewoners
geconstateerd wordt dat het nodig is om het groen te onderhouden, wordt actie
ondernomen.
Status leegstaande en leegkomende panden
De gemeente zelf heeft 580 panden in bezit. Uit de telling blijkt dat 64 van de
panden binnen 5 jaar leeg zijn of komen. Deze leegstand heeft verschillende
oorzaken:
- herhuisvesting van het ambtelijk apparaat (bezuiniging, clustering en afstoten
van dislocaties);
» sluiten van weizijnsaccommodaties (bezuiniging, verminderd gebruik en
terugtrekkende facilitaire rol);
- sluiten van gymzalen (verminderd gebruik, veroudering, herverdeling);
- verlaten van schoollocatles/peuterspeelzalen (verminderd gebruik,
herhuisvesting);
- verhuizing huurders naar het Energlehuis (versterking door samenwerking);
- gebïedsontwikkeling;
- reguliere huuropzeggingen;
- (langere duur) marktleegstand bij verhuur of verkoop.
In de bijlage is een overzicht en analyse opgenomen van de (mogelijk) leegstaande
panden2, In het overzicht dat ter inzage ligt bij de griffie valt de meer
gedetailleerde status per pand terug te lezen. Per november 2011 zijn 64 panden
opgenomen die binnen 5 jaar mogelijk (gedeeltelijk) leegkomen (27, waarvan circa
12 in 2012) of reeds leegstaan (37). 40% van deze panden staan in de historische
binnenstad. De lijst is dynamisch en de panden zijn divers van aard.
i Zie ook raadsvoorstel burgerinitiatief huisvesten kindertheater in pand Nieuwe Haven 26 kenmerk
MO/531453 d.d. 22/2/2011.
2 Definitie gemeentelijk leegstand: panden die daadwerkelijk leeg staan of waar(ongewild) geen
huuropbrengsten tegenover staan.
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In tegenstelling tot leegstand bij particulieren heeft de gemeente relatief weinig
klassieke kantoorpanden en detailhandel in haar portefeuille,
In het leegstandsoverzicht valt verder op dat voor vijf van de huidige leegstaande
panden niet (definitief) bekend is welk label het pand heeft. Voor de overige
panden is het duidelijk of een pand moet worden behouden (ai dan niet worden
verbouwd), afgestoten (verkoop of verhuur) of worden herontwikkeld (sloop) en is
bekend welke acties daarbij horen. Twaalf panden vallen onder de categorie
"verkopen". Sommige panden kunnen meerdere labels worden toebedeeld. In de
lijst is echter voor één hoofdlabel gekozen.
Voor het merendeel (27) van de panden die nog binnen vijfjaar leegkomen geldt
dat de toekomstige invulling nog niet (definitief) Is bepaald. Veel van deze panden
zijn voormalige schoollocaties en voormalige cultuurlocaties, Schoollocaties worden
doorgaans bestempeld als herontwlkkelingslocaties. Cultuurpanden (voormalige)
zijn veelal specifiek monumentale markante panden, waar een publieke invulling
aan wordt gegeven.
Uiteraard is het oplossen van leegstand een lopend proces. Voor onder andere
Maasstraat 23-25, Gravenstraat 22 en Wijnstraat 237 (gedeeltelijk) wordt een
nieuwe huurder gezocht. Het pand Boterdiepstraat 12 wordt gesloopt. Momenteel
worden diverse verkopen voorbereid. In de komende periode zal het
Vastgoedbedrijf een wensen en bedenkingen procedure starten voor
Papeterspad 38-76 en Achterweg 2A. Daarnaast wordt binnen het mandaat de
verkoop voorbereid voor onder andere; Merwekade 56, Loswalweg 2 en 2a,
Vleeshouwerstraat 72-76, Schrijversstraat 16-18, Bankastraat 10, Marisplein 1,
Weeshuisplein 21-23, Hallincqlaan 32, Mariastraat 3 en Krommedijk 245,
Plan van Aanpak
Het Vastgoedbedrijf is per pand veel tijd kwijt aan het in kaart brengen van de
juiste gegevens en randvoorwaarden. Denk hierbij aan technische, juridische
(onmogelijkheden, financiële uitgangspunten en perceelgrenzen. Daarnaast is zij
voor go/no go beslissingen afhankelijk van verschillende gemeentelijke
organisatieonderdelen. Wil een organisatieonderdeel gebruik maken van dit pand of
een ander pand? Per wanneer zal een pand worden verlaten? Maakt het pand
onderdeel uit van een herontwikkellngsproject? Kunnen bepaalde panden worden
ingezet bij het behalen van de diverse beleidsdoelen?
Hoe eerder bekend is welk label een pand heeft, hoe eerder passende maatregeien
genomen kunnen worden ter voorkoming van leegstand, maar nog belangrijker,
acties bepaald kunnen worden voor het vinden van de definitieve bestemming van
het pand. Dit kan het Vastgoedbedrijf niet alleen. Zij ïs hierbij afhankelijk van
andere organisatieonderdelen. In veel opzichten heeft het Vastgoedbedrijf geen
beslissende, maar een adviserende en faciliterende rol, Ër zal getracht worden het
proces zo optimaal mogelijk in te richten.
Proiect leegstand gemeentelijke panden
Er bestaat nu geen regulier integraal leegstandsplatform waarin de voortgang wordt
bewaakt en beslissingen volgens een bepaalde procedure genomen worden. De
verwachting is dat op deze manier beslissingen sneller genomen kunnen worden en
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de leegstandsduur teruggedrongen kan worden. Per 1 januari 2012 zal leegstand
worden ingericht,
Methode prioriteitstelling
Niet alle leegstand kan en hoeft tegelijk te worden opgepakt. Project leegstand zal
op basis van onderstaande factoren aangeven welke panden als eerste actie en
aandacht behoeven.
Matrix prioriteitsstelling invulling leegstand, op basis van:
- hoogte financiële jaarlijkse lasten;
- verwachte financiële opbrengsten (courantheid);
- maatschappelijke impact risico leegstand;
- technische haalbaarheid bij tijdelijke inzet;
- belangstelling van een partij;
- kansen op bevorderen kwaliteit omgeving;
- kans op leegstand.
Zonder potentiële gebruiker geen invulling
In de huidige markt ïs het verkopen of verhuren van panden geen eenvoudige
opgave. Het Is van belang veel aandacht te besteden aan het zoeken van partijen,
We adviseren leegstaande en leegkomende panden bekend te maken aan een
groter publiek en als het ware partijen te verleiden met onze "spannende" panden.
Hierin zal wel een balans gezocht moeten worden tussen het zo min mogelijk
ongerust maken van de zittende gebruiker en het zo vroeg mogelijk bekend maken
dat een pand (mogelijk) leegkomt.
Transformatie
Mede afhankelijk van het bestemmingsplan, de technische en financiële
mogelijkheden kan een andere functie worden gegeven aan een pand. Een aantal
panden kunnen worden aangewezen als potentiële transformatie panden. Project
leegstand zal hierbij aansluiting zoeken bij het gemeentelijk transformatiebeleid.
Tiideliike j^ëstemminasplanwiiziainQ
Voor de inzet van tussentijdse oplossingen zal bekeken worden of gebruik gemaakt
kan worden van het instrument om tijdelijk het bestemmingsplan te wijzigen.
Voorste! ruimte voor tussentijdse verhuring
In het huidige beleid wordt voor tijdelijk leegstaande panden het anti-kraak beleid
ingezet. Contracten die daar onder vallen zijn eenvoudig te ontbinden. Echter, daar
staat tegenover dat geen huurpenningen geïnd kunnen worden terwijl wel kosten
moeten worden gemaakt. Project leegstand stelt voor naast het gebruik van het
Instrument anti-kraak - waar mogelijk - in te zetten op het tussentijds verhuren
van panden.
Vooral panden die gelabeld zijn voor herontwikkeling, komen hiervoor goed in
aanmerking» Voor deze panden geldt, dat pas over een langere termijn over het
pand beschikt moet kunnen worden en is het duidelijk dat het om een tijdelijke
situatie gaat. Bij verkoop/verhuur geldt dat het wenselijk is dat op zeer korte
termijn een pand (presentabel) opgeleverd moet kunnen worden. Ook voor panden
waarvan het definitieve label niet bepaald is, kan het instrument tussentijdse
verhuring worden ingezet.
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Binnen de gestelde voorwaarden mag een ieder (uitgezonderd voor woongebruik en
terughoudendheid bij horeca/detailhandel invullingen) een dergelijk pand huren
tegen marktconforme condities op basis van taxaties. Denk hierbij ook aan sociaalmaatschappelijke instellingen. Als gevolg van tijdelijkheid, kortere opzegtermijnen
en beperkte conditie van het pand zal de huurprijs lager liggen dan wanneer dit niet
geval is. Door duidelijke afspraken te maken over de tijdelijkheid blijft het risico
met betrekking tot de huurbescherming beperkt,
a. Inspraak en communicatie
Deze notitie is in samenwerking met afdeling Grondbedrijf opgesteld. De aanpak
van leegstand zal voornamelijk met afdeling Grondbedrijf worden opgepakt. In het
projectgroep leegstand is een regiegroep als klankgroep en als ambassadeur
gevormd met leden vanuit de diverse organisatieonderdelen. Daarnaast sluit het
Vastgoedbedrijf zich aan bij het Vastgoedoverleg met particulieren aan.
De gemeente heeft het voordeel dat zij gebruik kan maken van haar enorme
netwerk binnen de eigen organisatie. Sinds kort worden daarom panden onder de
aandacht gebracht vla Intranet,
Naast reguliere Inzet van makelaars kunnen de panden als volgt onder de aandacht
worden gebracht:
- publicatie op internet;
- overleg vastgoedeigenaren en makelaars;
- benaderen gespecialiseerde vastgoedpartijen.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Het college zal periodiek de raad informeren over de voortgang met betrekking tot
het terugdringen van leegstand.
c. IncSusiefbeSeld
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
De te maken kosten voor het actief aanpakken van leegstand vallen binnen de
reguliere exploitatie van Grondbedrijf en Vastgoedbedrijf kan vallen,
Een overzicht van de jaarlijkse kosten van de leegstaande en leegkomende panden
is vertrouwelijk bij het Vastgoedbedrijf ter inzage. Voor een deel is in de huidige
begroting rekening gehouden met deze leegstand, Voor de te verwachten leegstand
zullen de effecten nog moeten worden begroot.
Met het aanpakken van leegstaande panden zal de gemeente niet het voortouw
nemen om de huurprijzen drastisch te laten dalen, Het Vastgoedbedrijf hanteert
marktconforme huren die (intern) minimaal kostprijsdekkend moeten zijn. De
huurprijs wordt gebaseerd op de marktwaarde van vergelijkbare panden (inclusief
mate van onderhoud en beperkingen zoals korte contractduur).
Echter, om leegstand tegen te gaan kan de afweging worden gemaakt te
accepteren, dat als gevolg van bijvoorbeeld hoge boekwaarde; grootte van het
pand, benodigde investeringen of staat van onderhoud, herbestemmingen niet
(direct) leiden tot opbrengst of dat de exploitatie niet kostendekkend is.
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Bij het maken van de keuze voor de (tijdelijke) invulling van het pand zal ook de
maatschappelijke invulling en positieve spin-off effect voor de omgeving worden
meegewogen.
Het college zal de financiële uitgangspunten rond het Vastgoedbedrijf dé komende
periode herijken. Het college wil opnieuw bezien of de afspraken over verdeling van
kosten, opbrengsten, rentetoerekening en taakstellingen in de komende jaren - o.a.
gegeven de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt - nog haalbaar zijn.
5. Fatale beslisdatum
31 januari 2012, zodat het Vastgoedbedrijf spoedig kan starten met het herziene
beleid,
6.
0.
1.
2.

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
schema status en samenvatting panden;
overzicht gedetailleerde Informatie panden (VERTROUWELIJK ter inzage bij de
griffie);
3* financieel overzicht leegstand (VERTROUWELIJK ter inzage bij de griffie).
7. Voorstel
Wij stellen u voor:
1. akkoord te gaan met bestrijding van leegstand van gemeentelijke panden door
naast verkoop, anti-kraak en reguliere verhuur ook vormen van tijdelijke
verhuur in te zetten;
2. akkoord te gaan met het door ons periodiek informeren van uw raad over de
laatste stand van zaken met betrekking tot leegstand.
€ Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
J de secretaris
de burgemeester
^ J»H, de Baas

ontwerp besluit -
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