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RAADSINFORMATIE inzake aanpak leegstand binnenstad

Samenvatting
In de afgelopen jaren heeft Dordrecht volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van
de binnenstad. Deze inzet heeft geleid tot sterke verbetering van de
concurrentiepositie van de Dordtse binnenstad. Tegelijkertijd heeft de binnenstad,
in specifieke delen waaronder de Voorstraat Midden, te maken een toenemende
leegstandsontwikkeling en daarmee gepaard gaande verpaupering. Ondanks dat
het hier voornamelijk een marktprobleem betreft (als gevolg van verandering van
het winkellandschap) heeft het wel negatieve maatschappelijke effecten voor de
directe omgeving en daarmee ook voor de beleving en het imago van de
binnenstad als geheel.
Tegen deze achtergrond heeft ons college besloten om vanuit het Programma
Levendige Binnenstad te komen tot gerichte aanpak en hiervoor extra middelen uit
trekken. Daarbij wordt ingezet op een zogenaamde zoet/zuur aanpak, bestaande
uit zowel aanschrijving van de eigenaren van verwaarloosde of verpauperde panden
en tegelijkertijd het beschikbaar stellen van stimuleringsmaatregelen. Om een zo
effectief mogelijke inzet van onze middelen te bewerkstelligen wordt daarbij de
focus gelegd op het een bepekt aantal straten in het kernwinkelgebied, waaronder
de Voorstraat Midden.

Inleiding
De Dordtse binnenstad is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Mede door de forse
investeringen die zijn gedaan in de openbare ruimte, het winkel- en
cultuurhistorische aanbod, evenementen en citymarketing zien we dat de positie
van de Dordtse binnenstad over de gehele linie ten opzichte van 10 jaar geleden
sterk is verbeterd. Dit beeld wordt bevestigd door de structurele toename van het
dagelijks (Dordrecht en de regio) en het toeristisch bezoek aan de binnenstad
(meer dan 20% structurele toename over 5 jaar ondanks economische tegenwind).
Tegelijkertijd heeft ook de Dordtse binnenstad te maken met toenemende
leegstand. De leegstand is te onderscheiden naar structurele leegstand, langdurige
leegstand en frictieleegstand. De langdurige en structurele leegstand (langer dan
2 jaar) concentreert zich in met name in de flanken van het kernwinkelgebied. De
Voorstraat, specifiek het gedeelte tussen de Visstraat en het Scheffersplein, is
daarbij ruimschoots in lokale en landelijke media verschenen als voorbeeld van de
leegstandsproblematiek van winkels.
De terughoudendheid van de eigenaren heeft er in de afgelopen jaren in dit
gedeelte van de Voorstraat gezorgd voor een neerwaartse spiraal waardoor
leegstand verder is toegenomen en verworden is tot een hardnekkig verschijnsel
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dat naar verwachting niet vanzelf op korte termijn zal gaan verdwijnen. Hiervoor is
dan ook gezamenlijke acties van alle partijen nodig, beginnende bij de eigenaren
zelf.

De maatregelen die daarbij vanuit de gemeente genomen kunnen worden stonden
centraal tijdens een op 26 mei jl. met de Commissie Fysiek van de gemeenteraad
georganiseerde leegstandsschouw. Geconcludeerd is dat ook binnen de
gemeenteraad draagvlak (of zelfs urgentie) bestaat om te komen tot een integrale
aanpak van de problematiek, uitgaande van aanschrijving van de eigenaren van
verwaarloosde of verpauperde panden en het beschikbaar stellen van
stimuleringsmaatregelen. Oftewel, het voorstel om te komen tot een integrale
zoet/zuur aanpak.

Doelstelling
De huidige leegstand aan winkelpanden is bij een krimpend winkelaanbod niet altijd
meer met de huidige bestemming op te lossen. Om het ander gebruik van
leegstaande winkelpanden mogelijk te maken met bijvoorbeeld diensten- en
woonfunctie is een gerichte verruiming van het bestemmingsplan ineen aantal
straten noodzakelijk. Bestemmingsplanverruinning alleen is niet voldoende, het
vraagt ook om een gezamenlijke visie van eigenaren, exploitanten en gemeente op
de positie van de (aanloop)straat. Vanuit de gezamenlijke visie kan dan per straat
een gerichte aanpak met bijbehorende maatregelen afgesproken worden. Deze
aanpak kan nog versterkt worden door het strategisch inzetten van leegstaand
gemeentelijk vastgoed.
Ondanks het feit dat de vele initiatieven die tot nu toe zijn genomen in meer of
mindere mate bijgedragen hebben aan het tegengaan of voorkomen van leegstand,
is vanuit ons college de wens uitgesproken om te komen tot een actieve aanpak
vanuit de gemeente. Kern van de aanpak is om samen met eigenaren,
investeerders en potentiële doelgroepen (huurders/kopers) leegstaande panden te
transformeren of opnieuw in gebruik te nemen. Leegstandsbestrijding is en blijft
een arbeidsintensieve aangelegenheid omdat per pand of (deel van een) straat met
vele partijen een oplossing gezocht moet worden. Het is een maatgerichte aanpak
die in de uitvoering veel tijd/ zorg nodig heeft. De hieronder beschreven acties
vormen dat ook een extra impuls ten opzichte van de reeds lopende activiteiten.
Deze zijn:
- Aanschrijving van eigenaren van panden met achterstallig onderhoud (o.a. op
basis van de excessenregeling uit de welstandsnota).
- Stimuleringsregeling om een vliegwieleffect tot stand; te brengen:
o Wonen boven winkels;
o Gevelverbetering;
o Operatie verpot;
o Flexibel inzet pop -up instrument/ tijdelijke programmering.
De focus van onze aanpak komt te liggen op het kernwinkelgebied, specifiek de
Voorstraat Midden, Voorstraat West, Voorstraat Augustijn, Grote Spuistraat,
Nieuwstraat en de Vriesestraat.
Deze focus is bewust omdat deze straten onderdeel uitmaken van het winkelcircuit
en daarmee bepalend zijn voor de beleving van de binnenstad onder de
consumenten. Het zijn daarmee ook a.h.w. de "voortanden" van de binnenstad.
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Stand van zaken/de feiten
Volgens het landelijke retail onderzoekbureau Locatus (peildatum november 2014)
staat ongeveer 9,8% van het totale winkelvloeroppervlakte in de binnenstad van in
totaal 67.000 m 2 op dit langdurig/ structureel (langer dan 2 jaar) leeg.
Omgerekend naar winkelvloeroppervlakte is dat zo'n 6.600 m2. Het percentage ligt
daarmee net iets boven het landelijke gemiddelde en dat van referentiesteden als
Alkmaar, Zwolle en Amersfoort met gemiddeld genomen 8,2% aan structurele
leegstand. Daarbij dient weliswaar opgemerkt te worden dat een deel van de
leegstand in het Drievriendenhof, welke vooruitlopend op de herontwikkeling van
strategisch van aard was/is, in deze cijfers is meegerekend. Daarmee kan het
percentage structurele leegstand wellicht ook nog iets lager uitpakken. Wanneer we
bij de structurele leegstand ook de frictieleegstand (tot 2 jaar leeg) optellen dan
komen we uit op 11.000 m 2 aan leegstaand winkelvloeroppervlakte in de Dordtse
binnenstad. Voor het gedeelte frictieleegstand geldt dat deze meters vaak snel
weer worden opgenomen en daarmee ook ruimte geeft aan de markt voor
verschuiving en verplaatsing.
Dordrecht
Hoofdbranche

Dagelijks
Mode & luxe

Referentie

Aantal winkels M2 wvo Schaal Aantal winkels M2 wvo Schaal

68

9.194

135

72

9.619

134

194

37.144

191

261

54.213

208

Vrije tijd
In en om huis

48

7.253

151

54

10.269

190

58

10.552

182

73

13.047

179

Overige detailhandel

34

3.645

107

34

3.875

114

Subtotaal niet-dagelijks

334

58.594

175

422

81.404

193

Totaal

402

67.788

169

494

91.023

184

Aanbod centrum Dordrecht 2014/ 2015 (Locatus)

Hoewel de verwachtingen over de ontwikkeling van de winkelleegstand sterk
uiteenlopen, zal uiteindelijk wel het aantal winkelmeters verder afnemen. Deze
afname van winkelmeters zal deels ook structureel zijn als gevolg van het landelijk
gecreëerde overaanbod in de afgelopen decennia (gedreven vanuit de toenemende
beleggingswaarde van vastgoed) en toenemende verschuiving van
consumentenbestedingen naar internetverkoop.
Maar leegstand blijkt een hardnekkig verschijnsel dat moeilijk te bestrijden is
omdat er verschillende belangen en rollen zijn en de vraag op de vastgoedmarkt
naar verwachting niet snel zal toenemen. Uiteindelijk zullen we dan ook toe moeten
naar de situatie met per saldo minder winkels en kantoren. Dit vraagt ook
gedeeltelijk ook om acceptatie, zowel van marktpartijen als van de overheid.
Voor wat betreft de binnenstad zal er met alle partijen dan ook gestuurd moeten
worden op compact en de krachtig kernwinkelgebied, met daaromheen
aanloopstraten met mix aan functies waar gewoond, gewerkt en gewinkeld kan
worden. De Voorstraat -Noord (vanaf Steegoversloot) is daar een goed voorbeeld
van.
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Kosten en dekking
De totale kosten van deze gerichte aanpak van leegstand en verpaupering in een
beperkt aantal straten bedragen C 350.000,- voor een periode van 2 tot 3 jaar. Het
beschikbaar gestelde budget valt uiteen in de inzet van stimuleringsmaatregelen
(C 185.000,-) en inzet van een handhavingsaanpak (C 165.000,-) vanuit de
gemeente in samenspel met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het Juridisch
Kenniscentrum. Dekking van de kosten vindt plaats vanuit het door de
gemeenteraad reeds beschikbaar gestelde budget voor het Programma Levendige
Binnenstad.

Communicatie en inclusief beleid
Een belangrijk element van onze aanpak is intensieve communicatie op maat met
de betrokken eigenaren. In persoonlijk contact zal bij de ene eigenaar de nadruk
liggen op de handhaving, de andere keer juist meer op de stimuleringsmogelijkheden. Naast deze individuele benadering zullen we vooral ook gebruik
maken van bestaande netwerken als VCOD, DOV en POBD. Aan het begin van het
project zullen we de gekozen aanpak breed bekend maken, lopende het project
zullen we de concrete voorbeelden onder de aandacht brengen, zowel het zuur
(handhavingsacties) als het zoet. We laten zien dat de gemeente een actieve rol
neemt, maar geven tegelijkertijd goed de verantwoordelijkheid van eigenaren aan.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Per 1 september aanstaande zal worden gestart met de uitvoering van de aanpak.
Gekozen is voor aanpak van 2 tot maximaal 3 jaar, met een gecoördineerde inzet
van zowel handhaving als stimulering. Voor de uitvoering is een projectteam in het
leven geroepen waarin de verschillende disciplines vanuit zowel de gemeentelijke
organisatie als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het Juridisch
Kenniscentrum Drechtsteden een plek hebben. De resultaten van deze aanpak
worden tussentijds gemonitord en via de reguliere systematiek van het Programma
Levendige Binnenstad aan de gemeenteraad gerapporteerd.
Bijlagen
Nadere regels op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening
Dordrecht 2010 voor Subsidies verbetering kwaliteit binnenstad.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en V1,/ thouders
de loco-secretaris
de burci nneester

. Brok
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