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Onderwerp: Monitor leegstand

Geachte voorzitter/leden,

Tijdens de behandeling van de Actualisatie van de Omgevingsvisie in de commissie-
vergadering OGB van 1 1 juni 2O14 kwam vanuit D66 het verzoek om de leegstand in
kantoren, winkels en bedrijfsruimte te monitoren. Dit onder meer ter inspiratie voor
herbestemming, zorgvuldig ruimtegebruik en om leegstand en kleinschalige bedrijvig-

heid meer aan elkaar te koppelen. Wij hebben toegezegd te komen met een voorstel
hoe met de monitoring van leegstand wordt omgegaan. ln deze brief zetten we op een

rij hoe we dit zullen gaan oppakken.

De provincie Drenthe heeft de problematiek van leegstand voor kantoren en winkel-
gebieden gesignaleerd en doorvertaald in beleid. Zo staat in de Actualisatie Omge-
vingsvisie 2014 heI volgende beschreven:
"De zorgen om de groeiende leegstand en de ruimtelijke en sociaal-economische
gevolgen hiervan nemen toe. Landelijk en lokaal is een daling van de vraag naar

vastgoed zichtbaar door ontwikkelingen als de economische crisis, demografische
krimp, schaalvergroting en digitalisering. ln 2013 heeft de provincie onderzoek verricht
naar kantorenleegstand in de vier belangrijkste kantorengemeenten in Drenthe:As-
sen, Emmen, Meppel en Hoogeveen. (...) Om de vinger aan de pols te houden zal de
provincie deze leegstand jaarlijks in kaart brengen. Ook voor winkelleegstand zal de
provincie monitoren wat de stand van zaken is. Voor nieuwe plannen dient de Ladder

voor Duurzame Verstedelijking te worden toegepast."

Ook in het jaarprogramma 2O14 van het Kader voor Economische lnvesteringen (KEl)

staat beschreven dat er monitoring van leegstand plaats zal vinden voor kantoren en

winkels.
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Lopende initiatieven
Op regionaal en gemeentelijk niveau zijn er diverse initiatieven om leegstand in kaart

te brengen. Zo is er vanuit de Regio Groningen-Assen het jaarlijkse vastgoedrapport,

dat ingaat op de leegstand van onder andere winkels, kantoren en bedrijfsruimte. De

gemeente Assen is bezig met een analyse van diverse vastgoedmarkten, waaronder

de bedrijfsruimtemarkt, kantorenmarkt en de winkelmarkt. ln Emmen gaat een onder-
zoek van start naar de totale vastgoedmarkt, inclusief winkels, kantoren en bedrijfs-

ruimte. De Zuid-Drentse gemeenten (Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Emmen en

Coevorden) gaan onderzoek verrichten naar bedrijventerreinen. Verder heeft een

aantal gemeenten een abonnement op Locatus, waarmee zij per kwartaal inzicht krij-

gen in de winkelleegstand.

Waarom leegstand monitoren?
Om een duidelijk beeld te krijgen wat de huidige situatie is van leegstand in kantoren,

winkels en bedrijfsruimte in Drenthe is een monitor een middel. Hierdoor is in één

oogopslag te zien waar de uitdagingen van de komende jaren liggen. Daarnaast geeft

de monitor ook inzicht in andere gegevens, zoals de oppervlakte, de leegstand, het
huidige gebruik en de eventuele herbestemmrng.

Monitoring leegstand
We zullen aansluiten bij bestaande monitors op het gebied van leegstand:

o winkels: aansluiten bij bestaande monitoring van Locatus in gemeenten waar dit
reeds gemeten wordt en aanvullend laten monitoren waar nog geen meting wordt
verricht;

o kantoren: aansluiten bij vastgoedrapport Regio Groningen-Assen en uitbreiden

voor de kantorengemeenten Emmen, Hoogeveen en Meppel. Hierbij voortborduren
op het onderzoek naar leegstand kantoren uit 2013;

o bedriifsruimte: aansluiten bij onderzoeken van de gemeenten Assen en Emmen en

vastgoedrapport Regio Groningen-Assen en aanvullen voor de overige gemeen-

ten.

Hiermee bent u geïnformeerd over de vraag hoe wijomgaan met de monitoring van

leegstand.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris , voorzitter

coll.


