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Geachte heer Smolenaers/

Voor de vergadering van de commissie Ruimte & Economie van 6 december 2018 heeft u
een aantal vragen gesteld over de leegstand in de binnenstad. Hieronder ontvangt u de
antwoorden.

Vraag 1:
Heeft de gemeente Weert een actuele leegstandskaart, waarin staat van wie het leegstand
is en of dit permanente leegstand (aaneensluitend langer dan zes maanden) is of niet?

Antwoord:
De gemeente Weert is geabonneerd op'Locatus online', een database die jaarlijks wordt
geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van augustus 2018. Deze database bevat
onder andere cijfers over leegstand, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
aanvangs- of frictieleegstand (max. 1 jaar), langdurige leegstand (tussen 1 - 3 jaar) en
structurele leegstand (3 of meer achtereenvolgende jaren). Zo wordt leegstand op een
eenduidige wijze gemonitord. Het zelf in beeld houden van de leegstand is heel
arbeidsintensief, aangezien de leegstand wekelijks-maandelijks wijzigt.

Vraag 2:
Valt het in kaart brengen van leegstand onder de citymarketings-theorie die afgelopen
begrotingsvergadering (begroting 2079) is aangenomen?

Antwoord:
City marketing gaat over de promotie van de gehele gemeente, inclusief het buitengebied
De binnenstad is een onderdeel hiervan. Een gevarieerd winkelaanbod draagt zeker bij
aan de uitstraling en het beeld van een gemeente.

Vraag 3:
Kunnen lokale lasten (OZB, precario, reclame belastingen) verlaagd worden en denkt u dat
dit stimulerend kan werken voor ondernemers in Weert?

Antwoord:
Voor de Weerter binnenstad is er juist op verzoek van de ondernemers zelf een belasting
ingevoerd: met deze (BlZ-)gelden kunnen vastgoedeigenaren en ondernemers zelf actie
ondernemen, o.a. op het vlak van de leegstand.
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Vraag 4:
Hoe zit het met de reclamevergunning in de gemeente Weert?

Antwoord:
Een vergunning voor reclame is niet altijd nodig. Dit is afhankelijkvan de afmeting en de
constructie.

Vraag 5:
Valt een leegstaand pand dat tijdelijke initiatieven zoals kunstbendes, denktanken en
andere culturele activiteiten organiseert, nog steeds onder permanente leegstand?

Antwoord:
Locatus hanteert de volgende definitie van leegstand:

Binnen een winkelgebied:
. Het pand was als winkel in gebruik en staat nu daadwerkelijk leeg.
. Of het pand is op dat moment niet meer als winkel of horeca in gebruik, maar op

het pand staat wel aangegeven dat het te koop/huur is (als verkooppunt)'

Binnen een winkelgebied wordt een tijdelijke activiteit dus niet als leegstand aangemerkt
omdat er minimaal aan een van bovenstaande criteria wordt voldaan.

Buiten winkelgebieden moeten beide criteria gelden:
. Er moet een verkooppunt ingezeten hebben én er moet claaclwerkelijk te koop/te

huur of verkocht/verhuurd op het pand staan.

Buiten winkelgebieden is er dus geen sprake van leegstand als er daadwerkelijk te koop/te
huur op het pand staat.

Vraag 6:
Toch even nog even doorvragen op de memo van de gestelde vraag van de SP in de
corrrrnissie Ruitnte van 15 juni 2016:
Verwaarlozing van vastgoed is in perspectief van de vraagsteller anders dan permanent
leegstaan, Onze zuiderburen (België, alle drie de gewesten) hebben al jaren een heffing
staan op leegstand. Niet alleen omdat het leeg staat, maar ook omdat dit onder
verwaarlozing van vastgoed valt. De hele regelgeving is daar al uitgewerkt. Passen de
mogelijkheden van leegstandsheffingen op verwaarloosd vastgoed in ons Nederlandse
rechtssysteem?

Antwoord:
Het is mogelijk om een leegstandsverordening op te stellen. Dit is een gemeentelijk
instrument dat speciaal voor de betreffende gemeente geldt. Een dergelijke verordening is

reactief. Wij geven de voorkeur aan proactief beleid.

Vraag 7t
En is het mogelijk om, met alle data die we hebben, stappen te maken als lokale
gemeente, om onze lokale problemen stapsgewijs op te lossen?
Hiermee bedoel ik, stap 1: het uitzoeken en formuleren van een leegstandskaart met
gegevens, stap 2: monitoren van die leegstand voor enkele jaren als test, stap 3: het
uitzoeken van een doeltreffende en efficiënte manier om een leegstandsverordening, dan
wel leegstandsregister (BE), in gang te brengen met de middelen die we hebben?



Antwoord:
In het kadervan het opstellen van de Visie op het Stadshart(2077) is in diverse
bijeenkomsten met stakeholders van gedachten gewisseld over onder meer het
terugdringen van de leegstand. Moeten we instrumenten inzetten tegen de leegstand en
zo ja, welke? Mogelijkheden zijn leegstandsverordening, leegstandsbelasting, stimulering
verplaatsing winkels van buiten het kernwinkelgebied, moeten er regels aangepast dan
wel afgeschaft worden in de binnenstad? Vanuit de gesprekken kwam naar voren dat de
gemeente hier wel een rol in heeft, maar zich terughoudend moet opstellen, marktwerking
gaat voor. Uiteindelijk is hier niet voor gekozen. In plaats daarvan is gekozen voor een
scherpere afbakening van het kernwinkelgebied. In aanloopstraten wordt ingezet op
transformatie. In de aanloopstraten en in het kernwinkelgebied is ingezet op een
verruiming van functies zoals cultuur en ontspanning en onder voorwaarden het toestaan
van ambachtelijke bedrijvigheid. De Visie op het Stadshart is op 12 juli vastgesteld door
de raad. Het bestemmingsplan Binnenstad 2Ot7 is op 26 september 2018 vastgesteld door
de raad en hierdoor is een fors areaal aan planologische winkelmeters in de
aanloopstraten verminderd, ca. 8.000 mz. Het alsnog kiezen voor het inzetten van een
leegstandsverordening is een wezenlijke koersverandering. De vraag is wat dit betekent
voor de BIZ-vastgoed.

Het opstellen van een leegstandskaart is mogelijk, Echter de leegstand wijzigt zeer
frequent, minimaal wekelijks-maandelijks. Het actueel houden vergt derhalve veel tijd.
Monitoring van de leegstand gebeurt nu via Locatus. Dit wordt dus al langere tijd gedaan
op eenzelfde wijze. Zie ook het antwoord op vraag 1.

We dienen ons te realiseren dat het areaal winkels zoals dat er ooit was niet meer terug
zal komen. Het is een illusie te veronderstellen dat alle panden ooit weer met winkels
gevuld zullen zijn. Wij zetten in op transformatie. Wonen is een functie waar nog een
aanvullende behoefte is. Het blijkt helaas niet altijd mogelijk om panden volledig (incl.
begane grond) te transformeren naar wonen, omdat niet altijd aan de regels van het
Bouwbesluit kan worden voldaan. we hebben via het bestemmingspfan ingezet op
verruiming van functies. Verder wordt op dit moment door Bouwinvest aanzienlijk
geÏnvesteerd in het Muntcomplex. In 2019 zal zich naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe
trekker vestigen op de locatie van de voormalige V&D. Wij verwachten dat dit een
vliegwieleffect heeft en de leegstand elders hierdoor vermindert.

Tot slot is de uitvoering van het programma voor de versterking van het stadshart volop in
uitvoering. Naast verbetering van de verblijfskwaliteit zijn grotere projecten uitgevoerd
dan wel in uitvoering. Hiermee wordt de leegstand verder teruggedrongen. Denk hierbij
aan de verplaatsing van het RICK en de herbestemming van de verdiepingen van het
Muntcomplex tot woningen. Het zal tot in2O2O zijn voordat de ingezette ontwikkelingen
zijn gerealiseerd.

Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met Pierre Heuts of Marian Arts, zij zijn telefonisch bereikbaar via (0495)
575 242 en 575 22t en per e-mail via p.heuts@weert.nl en m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

Edwin Eggen
hoofd afdeling Ruimte & Econo5ni
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