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Onderwerp  

Plan van aanpak in plaats van leegstandsverordening. 

 

Kennisnemen van 

De keuze van het college om een plan van aanpak voor leegstand op te stellen in plaats van een 

leegstandsverordening in te voeren. 

 

Inleiding 

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) staat opgenomen dat uw college u een 

leegstandsverordening ter besluitvorming voorlegt. Als gemeente de regie nemen op de aanpak van 

leegstand was de reden om een leegstandsverordening in te stellen.  

 

Onderzoek naar leegstand in de gemeente en de werking van een leegstandsverordening leidde tot het 

navolgende voortschrijdend inzicht: 

 
1. De leegstand is niet hoog.  

 
Het aandeel leegstand is 4,6% (4,6% van het aantal 
verkooppunten staat leeg). De langdurig (>5 jaar) leegstaande 
panden staan in onderstaande tabel.  

 
De landelijke tendens is dat het winkelareaal krimpt. Dat betekent dat er in de toekomst meer 
leegstand zou kunnen ontstaan. Dit komt door door de volgende trends: meer online inkopen, daling 
aantal fysieke winkels en verandering van consumentengedrag (consumenten willen gemakkelijke 
toegang tot dagelijkse boodschappen en aan de andere kant kopen zij graag iets bijzonders). Corona 
versnelt deze ontwikkelingen. Het is van belang om vast te stellen welke problematiek de actuele 
leegstand tot gevolg heeft. 
  

Bekende langdurig leegstaande panden: 

• Panden tegenover de Hema in Geldersestraat 18 te Geldermalsen 
• Kerkstraat 47 te Geldermalsen 

• Oude supermarkt Est, Dorpsstraat, staat nu te koop 

• Molenstraat 2 te Ophemert, is een bouwplan voor ingediend,  er 
loopt een procedure. 

• Winkelruimte Herman Kuijkstraat bij nieuwe Coop te 
Geldermalsen 
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2. Uitvoering van een leegstandsverordening staat haaks op de kernwaarden van de gemeente West 

Betuwe: dichtbij, op maat en samen met de samenleving. 
 
Een leegstandsverordening biedt de volgende mogelijkheden: leegstandsbeschikking, verplichtende 
voordracht, opleggen van boetes en het opleggen van een last onder dwangsom. De mogelijkheden 
die een leegstandsverordening biedt worden door gemeenten met een leegstandsverordening ervaren 
als “papieren tijgers”.  
 
Gemeenten zijn terughoudend met het doen van een verplichtende voordracht gegeven de eigen 
rolopvatting en lokale situatie: “je komt dan op een hellend vlak, want dan ga je als gemeente kiezen 
wie een pand mag betrekken. Dat zou veel mensen tegen ons in het harnas hebben gejaagd, dat moet 
je niet willen in een kleine gemeente”. Daarnaast brengt het (juridische) traject kosten met zich mee en 
is het risico op een verstoorde relatie met de betrokkenen groot. Bovendien heeft de gemeente geen 
lijst van potentiële huurders. Daarnaast is voor het opstellen van een leegstandbeschikking in verband 
met de voorbereiding daarvan en voor het voeren van rechtsgedingen in het geval van bezwaar, beroep 
en hoger beroep tegen de leegstandbeschikking. Ook tegen een opgelegde boete en tegen een last 
onder dwangsom is bezwaar en (hoger) beroep mogelijk. Dient een overtreder een bezwaar, beroep of 
hoger beroep in, dan kan deze ook verzoeken om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter. 
 
Onze leegstandsaanpak bestaat er op dit moment uit dat wij in gesprek gaan met pandeigenaren over 
leegstand van het pand. Gesprekken met de pandeigenaren onder andere van de het pand van de 
voormalige Coop in Geldermalsen hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat dit pand op voordracht van de 
gemeente aan Action verhuurd is. Daarnaast spreken we met eigenaren van andere langdurig 
leegstaande panden. We gaan door met deze praktische en meer directieve aanpak waarbij we denken 
in mogelijkheden.  
 
Daarnaast maken we een plan van aanpak. In dit plan van aanpak formaliseren we onze aanpak en 
stellen we instrumenten voor die ons bij de aanpak kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld 
transformatie naar woonfunctie. Ook brengen we de leegstand en mogelijke alternatieven verder in 
kaart.  
 
Doel is dat de gemeente op een proactieve manier de regie pakt en om leegstand te voorkomen en op 
te lossen. Om tot een plan van aanpak te komen werken we samen met betrokken partijen zoals 
pandeigenaren (Samen West Betuws Werken). 
 

3. Een leegstandsverordening is niet nodig om als gemeente de regie te nemen. 

 

In Nederland hebben slechts enkele gemeenten een werkende leegstandsverordening. Deze 

leegstandsverordening maakt dan deel uit van een brede leegstandsaanpak. De gemeente Schiedam 

gaf aan dat een leegstandsverordening niet nodig is om pandeigenaren in beweging te krijgen. 

Doordat hun leegstandsverordening deel uitmaakt van een brede leegstandsaanpak heeft de zeer 

hoge leegstand in Schiedam nu wel voldoende aandacht verkregen. 

 

De gemeente Eindhoven besloot geen leegstandsverordening in te stellen, omdat nut en noodzaak niet 

werd gezien. Deze gemeente heeft al contact met pandeigenaren en zet de benodigde fte liever in op 

andere zaken. Daarnaast wil de gemeente de relatie met de pandeigenaren niet onnodig onder druk 

zetten. 
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Deze inzichten leidden ertoe dat het uw college besloot geen leegstandsverordening in te stellen.  

 

Kernboodschap 

Het college kiest ervoor om af te zien van een leegstandsverordening. Redenen hiervoor zijn: 

1. De leegstand is niet hoog. 

2. Uitvoering van een leegstandsverordening staat haaks op de kernwaarden van de gemeente 

West Betuwe: dichtbij, op maat en samen met de samenleving. 

3. Een leegstandsverordening is niet wenselijk om als gemeente de regie te nemen. 

 

Consequenties 

De gemeente pakt de leegstand aan op een manier die past bij de manier van werken (dichtbij, op 

maat en samen met de samenleving) en werkt aan een goede relatie met pandeigenaren. Een 

leegstandsverordening kan hierbij het sluitstuk zijn. 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

Communicatie 

Communicatie met externe partijen maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot een plan van 

aanpak. 

 

Vervolg 

Plan van aanpak opstellen. 

 

Bijlage(n) 

N.v.t. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop 

 


