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Managementsamenvatting
Binnen het onderzoek ‘De waardebepaling en transformatie van structureel leegstaand
winkelvastgoed’ is er onderzocht of en hoe de waarde van structureel leegstaand winkelvastgoed
bepaald kan worden door middel van een transformatiescenario. Hier is de volgende probleemstelling
voor opgesteld:
Hoe kan de waarde van het structureel leegstaande winkelvastgoed, welke niet meer geschikt is voor
de functie ‘winkel’, bepaald worden aan de hand van een transformatiescenario?
Daarnaast is de volgende doelstelling opgesteld:
Het ontwikkelen van een transformatieschema en het verwerken ervan in de meest geschikte
taxatiemethode voor structureel leegstaand winkelvastgoed, welke gebruikt kan worden door de
taxateurs om de bepaalde waardes te onderbouwen voor het structureel leegstaande winkelvastgoed.
Voor het beantwoorden van de probleemstelling en het behalen van de doelstelling is als eerst
onderzoek gedaan naar de leegstand op de winkelmark. De locaties waar leegstand zich voornamelijk
concentreert zijn op de B- en C-locaties. Dit zijn voornamelijk de aanloopstraten naar de stadskern. Er
zijn twee verschillende soorten winkelvastgoed geselecteerd welke als onderzoeksobjecten gebruikt
zijn gedurende het onderzoek. Het eerste onderzoeksobject bestaat uit winkels onder woningen aan de
Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Het tweede onderzoeksobject is wijkwinkelstrips rondom de
Spinozaweg te Rotterdam. Vervolgens is er aan de hand van literatuurstudie, een enquête en een aantal
interviews onderzocht wat de succes- en faalfactoren van winkelvastgoed zijn. Aan de hand van deze
punten is er onderzocht of de onderzoeksobjecten nog voldoen als winkel. Beide onderzoeksobjecten
voldoen volgens dit schema niet meer als winkel in deze tijd van de markt.
Vervolgens zijn de scenario’s bepaald aan de hand van de interviews, literatuur en enquête. Voor de
Nieuwe Binnenweg concludeert het onderzoek ‘woningen’ en ‘dienstverlenende ruimten’. Voor de
winkelstrips rondom de Spinozaweg zijn de bestemmingen ‘woningen’ en ‘garageboxen’ uit het
onderzoek gekomen. Hierna zijn de verschillende taxatiemethodes bestudeerd en is gebleken dat de
DCF-methode de beste optie is voor de waardebepaling van structureel leegstaand winkelvastgoed aan
de hand van een transformatiescenario.
Voor beide onderzoeksobjecten is er per scenario de financiële haalbaarheid berekend met gebruik van
de DCF-methode. Uit deze berekeningen zijn wel degelijk positieve waardes naar voren gekomen. De
vraag hierbij is echter of deze waardes hoog genoeg zijn. Structurele leegstaand winkelvastgoed kan
dus wel bepaald worden aan de hand van een transformatiescenario. Het is aan de eigenaar van het
object of hij het advies van de taxateur door gaat zetten of dat hij zijn pand leeg laat staan. In dit deel
kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Zij kan het verkrijgen van vergunningen en het wijzigen
van bestemmingsplannen versoepelen. Het is hierbij wel van belang dat er per scenario goed naar
gekeken wordt en niet alles zomaar open wordt gegooid om nog enige structuur aan te houden als
gemeente. Een kanttekening aan dit onderzoek is het feit dat er sprake is van meerdere stakeholders.
De taxateur kan het pand waarderen door middel van een transformatiescenario. Feit blijft wel dat
deze manier van waarderen minder realistisch wordt als de gemeentes de bestemmingsplannen niet
versoepelen.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De leegstand van winkelvastgoed vertoont een stijgende lijn sinds 2008. Er komen steeds meer
winkels leeg te staan terwijl er ook nieuwe winkels bijgebouwd worden. Ook speelt de conjunctuur en
het online winkelen een rol bij de toenemende leegstand.
Structureel leegstaand winkelvastgoed wordt vooralsnog voornamelijk gewaardeerd aan de hand van
de Bar, de Nar of de DCF methode. Wanneer structureel leegstaand winkelvastgoed gewaardeerd
wordt aan de hand van de DCF methode en het pand zal in de toekomst nooit meer verhuurd of
verkocht worden als winkel, dan komt er uit de DCF methode een negatieve waarde; het pand heeft
geen inkomsten en alleen maar kosten. De vragen die dan naar boven komen zijn dan of de waarde van
het leegstaande winkelvastgoed op een andere manier bepaald kan worden bijvoorbeeld met zicht op
transformatie? En hoe kan deze waarde dan bepaald worden?
Bij het bepalen van de waarde van de leegstaande winkelpanden wordt er op dit moment niet
structureel rekening gehouden met transformatie van de winkels. De waarde wordt bepaald met het
idee dat het ooit nog verhuurd gaat worden. De praktijk leert dat sommige panden nauwelijks meer
verhuurd zullen worden. Ditzelfde is gebeurd op de kantorenmarkt waar uiteindelijk voor waardering
op basis van herbestemming en transformatie is gekozen.
Het bedenken van een oplossing voor de leegstand begon eerder op de kantorenmarkt omdat de
leegstand hier ook eerder begon dan in het winkelvastgoed. Volgens het rapport ‘Kantoren leegstand’
(drs. M. Zuidema & M. van Elp, 2010) begon de kantorenleegstand rond de eeuwenwisseling waar
toen 4% totale leegstand was. Sinds dien nam de leegstand sterk toe tot 10% totale leegstand in 2003.
Tussen 2003 en 2007 nam de leegstand in mindere maten toe waarna het in 2008 weer omhoog schoot
tot 16 % in 2010. De winkelleegstand is volgens de vastgoedrapportage (De vastgoedrapportage, z.d.)
pas echt begonnen rond 2012. Dit wordt ook bevestigd door het rapport ‘toenemende dynamiek
vernieuwt winkellandschap’ (Buytendijk, toenemende dynamiek vernieuwt landschap, z.d.). In dit
rapport wordt in een tabel weergegeven dat de echte leegstand in het winkelvastgoed begon rond 2011
en 2012. De leegstand van het winkelvastgoed begon op de B en C locaties. De winkels op de B en C
locaties verhuisden naar de winkels die leeg kwamen te staan in het centrum waardoor er in het
centrum van de steden de leegstand bij korte periodes bleef. Op het moment staan er echter zelfs in het
centrum verschillende panden langdurig leeg. Doordat leegstaand winkelvastgoed in vergelijking met
de kantorenmarkt nog minder lang aan de gang is, kan dit een reden zijn waardoor er nog niet zoveel
onderzoek is gedaan naar de waardebepaling aan de hand van transformatie van winkelvastgoed.
Er zijn verschillende redenen te noemen voor de bouw van nieuwe winkels die alsnog door zijn
gegaan. De procedures voor het ontwikkelen van nieuw winkelvastgoed zijn lang, hier kan jaren over
heen gaan. De procedures van verschillende nieuwbouwplannen waren net voor of tijdens de intrede
van de crisis afgerond en zijn uiteindelijk toch gebouwd.
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Een voorbeeld hiervan is het centrum in Barendrecht. De gemeente had rond het jaar 2007 plannen om
de kern van Barendrecht te vernieuwen met nieuwbouwwinkels. In 2013 is echter een nieuw scenario
op het voorgaande plan goedgekeurd waarin het plan kleinschaliger wordt uitgevoerd waar rekening is
gehouden met de huidige marktsituatie.
Over de transformatie en de waardebepaling van structurele leegstaande winkels is zoals eerder
vermeld nog zeer weinig onderzoek gedaan en er zijn nog geen duidelijke handvatten voor. De
eindresultaten van het onderzoek zijn van toepassing op winkels die leeg staan of die in de toekomst
leeg komen te staan en geen toekomst meer hebben als winkel.

1.2 Relevantie
Het onderzoek is relevant voor zowel Ooms Makelaars Taxaties B.V. als voor de vastgoedmarkt in
zijn algemeenheid. Op het gebied van leegstaand winkelvastgoed zijn op het moment nog weinig
onderzoeken te vinden. Bij Ooms is men dan ook heel benieuwd naar de uitkomst op de
probleemstelling; Of leegstaand winkelvastgoed gewaardeerd kan worden door middel van een
transformatiescenario en hoe dit transformatie scenario eruit ziet. Uit het feit dat er over leegstaand
winkelvastgoed en de transformatie en waardebepaling nog vrij weinig te vinden is qua onderzoek kan
opgemaakt worden dat de uitkomst niet alleen door Ooms gebruikt kan worden maar ook door andere
taxateurs. De uitkomst kan door meerdere partijen in meerdere gebieden gebruikt worden omdat de
onderzoeksobjecten beide uit een winkelvorm bestaan welke in veel winkelgebieden aanwezig zijn.

1.3 Doelstellingen
Het ontwikkelen en verwerken van een transformatieschema in de meest geschikte taxatiemethode
voor structureel leegstaand winkelvastgoed welke gebruikt kan worden door de taxateurs om de
bepaalde waardes te onderbouwen voor structureel leegstaand winkelvastgoed.

1.4 Probleemstelling en deelvragen
Hoe kan de waarde van het structureel leegstaande winkelvastgoed, welke niet meer geschikt is voor
de functie ‘winkel’, bepaald worden aan de hand van een transformatiescenario?
Verklaring probleemstelling
Er staat op het moment winkelvastgoed leeg, het winkelvastgoed dat nog wel benut wordt als winkel
kan uiteindelijk op verschillende plaatsen ook leeg komen te staan. Als dit leegstaand winkelvastgoed
niet meer geschikt is om te verhuren, verkopen of functioneren als winkel, kan de waarde dan worden
vastgesteld door middel van een transformatiescenario?
Voor het beantwoorden van de probleemstelling is er een overzicht weergegeven waarin te zien is
waar het vastgoed in getransformeerd kan worden en wat de kosten en opbrengsten de transformatie
met zich meebrengt. Daarnaast wordt er, aan de hand van de kennis die is opgedaan gedurende het
onderzoek, onderzocht met behulp van welke taxatiemethode de waarde van het leegstaande
winkelvastgoed dat getransformeerd gaat worden bepaald kan worden.
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2. Onderzoeksopzet
In het vorige hoofdstuk is het probleem en het doel van het onderzoek uitgelegd. In dit hoofdstuk is er
beschreven op welke manier de gestelde deelvragen beantwoord gaan worden om uiteindelijk
antwoord te geven op de probleemstelling. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk verklaard hoe er tot een
viertal keuzes is gekomen.
2.1 Type onderzoek
Het onderzoek is exploratief van aard. Dit betekent dat het onderzoek verkennend is en dat er nieuwe
theorieën of ideeën ontwikkeld worden. Sommige delen van het onderzoek zijn echter beschrijvend
van aard. Aan het begin van het onderzoek zijn de verschillende begrippen beschreven. Er is een
omgevingsanalyse gemaakt en de huidige markt aan de hand van een literatuuronderzoek is
beschreven. Dit zijn allemaal beschrijvende onderzoeken. Voorgaande is gedaan zodat er voorafgaand
aan het daadwerkelijke onderzoek genoeg informatie beschikbaar is van wat er al onderzocht is en hoe
de huidige markt situatie is.
De literatuur die gebruikt is voor de literatuurstudie is gehaald van zowel het internet als uit boeken,
ofwel deskresearch. Naast deskresearch heeft er tevens fieldresearch plaats gevonden. Gedurende het
onderzoek is er gebruik gemaakt van zowel het afnemen van de enquête als het houden van de
interviews. De enquête is gehouden onder professionals die inzicht hebben in de gebieden van de
onderzoeksobjecten. Maar ook onder professionals die het gebied niet kennen maar welke wel
betrokken geweest zijn bij soortgelijke projecten Ditzelfde geldt voor de respondenten waar de
interviews bij zijn afgenomen.
Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek is er in hoofdstuk 1‘Inleiding’ de aanleiding en het
probleem van het onderzoek duidelijk gemaakt. Daarnaast is de huidige situatie van de markt
beschreven. In hoofdstuk 2 ‘Onderzoeksopzet’ is de onderzoeksmethodiek beschreven en op welke
manier de antwoorden op de deelvragen onderzocht zijn. Ook zijn de definities van transformatie en
leegstaand winkelvastgoed beschreven zodat er gedurende het gehele onderzoek gebruik is gemaakt
van dezelfde definities en hier geen verwarring over ontstaat.
Hoofdstuk 3. Soorten winkelvastgoed
Deelvraag 1 Welke vormen van winkelvastgoed zijn er?
In dit hoofdstuk is deelvraag 1 beantwoord. Hiervoor zijn de verschillende soorten winkelvastgoed
beschreven aan de hand van literatuurstudie. Uiteindelijk zijn er twee type winkelvastgoed
geselecteerd die als onderzoeksobjecten dienen gedurende het onderzoek. Per onderzoeksobject is er
een omgevingsanalyse gemaakt welke in de bijlage te vinden zijn. Voor de omgevingsanalyse zijn de
onderzoeksobjecten bezocht en heeft er deskresearch plaatsgevonden.
Deelvraag 1.1 Wanneer is een winkel niet meer verhuurbaar?
Omdat het onderzoek over leegstaand winkelvastgoed gaat welke niet meer bruikbaar is als
winkel, is er in dit deelhoofdstuk onderzocht wanneer een winkel niet meer als winkel voldoet.
De factoren die hier van invloed zijn, zijn onderzocht aan de hand van interviews die
gehouden zijn bij twee makelaars en is er gebruik gemaakt van literatuur. De resultaten uit de
interviews en de literatuur zijn toegepast op de onderzoekobjecten.
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Hoofdstuk 4. Referentieprojecten transformatie
Deelvraag 2 Waar wordt het leegstaande winkelvastgoed in getransformeerd?\
Voor het beantwoorden van deze deelvraag heeft er eerst een literatuur onderzoek plaats gevonden. Er
zijn verschillende referentieprojecten bekeken. De referentieprojecten gaan over de transformatie van
winkelvastgoed en waar deze in getransformeerd zijn. Ook is er een enquête verstuurd. De enquête
vragen zijn gemaakt aan de hand van voorgaand literatuur onderzoek met het zicht op de komende
deelvragen. De enquête bevat ondermeer vragen over het transformeren van leegstaand
winkelvastgoed in het verleden. Dit is gedaan om erachter te komen waar voorgaande projecten in
getransformeerd zijn en of dit uiteindelijk succesvol is geworden.
Hoofdstuk 5. Waarderen leegstaand winkelvastgoed
Deelvraag 3. Op welke manier wordt het leegstaande winkelvastgoed op het moment gewaardeerd?
De waarde van het leegstaande winkelvastgoed wordt beïnvloed door een aantal kenmerken. Bij deze
deelvraag is een zo goed mogelijk beeld gegeven van de factoren die de waarde van leegstaand
winkelvastgoed bepalen. Daarnaast is bestudeerd op welke manier het leegstaande winkelvastgoed op
dit moment bepaald wordt. Voor het beantwoorden van deze deelvraag is tevens de enquête gebruikt
en is er een literatuur onderzoek aan te pas gekomen. Ook is dit onderwerp besproken in de interviews
met de professionals. Daarnaast is er bestudeerd hoe de waardering van de structureel leegstaande
kantoorpanden op het moment plaats vindt. Dit is gedaan door het houden van interviews en het
bijwonen van een taxatie van een kantoorpand bij Ooms.
Hoofdstuk 6. Transformatiescenario
Deelvraag 4. Wat is volgens de professionals het transformatiescenario waar op de markt behoefte
aan is voor de onderzoeksobjecten?
Om deze deelvraag te beantwoorden is er een behoefteanalyse gedaan middels een enquête en
interviews om erachter te komen waar de onderzoeksobjecten het beste in getransformeerd kunnen
worden. Uiteindelijk zijn een aantal functies overgebleven welke gebruikt gaan worden als
transformatiescenario’s voor de onderzoeksobjecten.
Hoofdstuk 7
Deelvraag 5. Kan de waarde van de onderzoekobjecten bepaald worden aan de hand van de huidige
gebruikte taxatiemethode?
In dit hoofdstuk zijn de verschillende taxatiemethodes uit de literatuur bestudeerd om tot slot tot een
methode te komen welke toegepast wordt op de onderzoeksobjecten.
Deelvraag 5.1 Zijn de transformatiescenario’s financieel haalbaar?
Om de kosten van de transformatie te achterhalen wordt er onderzocht of de
transformatiewijzer van kantoorpanden geheel of deels gebruikt kan worden of aangepast moet
worden bij het transformeren van leegstaand winkelvastgoed. Ook wordt er in dit hoofdstuk
een globaal overzicht gemaakt van de kosten die de transformatie met zich meebrengt. Nadat
de kosten in kaart zijn gebracht worden de opbrengsten onderzocht die de transformatie met
zich meebrengt. Deze zijn bepaald aan de hand van referenties.
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Hoofdstuk 8. Conclusie & aanbevelingen
In dit hoofdstuk is er antwoord gegeven op de hoofdvraag. Het wordt in dit hoofdstuk duidelijk of het
haalbaar is om de waarde van leegstaand winkelvastgoed te bepalen aan de hand van een mogelijke
transformatie van het pand.
Er wordt per transformatiescenario schematisch weergegeven wat de kosten, de opbrengsten en de
waarde is. Dit is gedaan aan de hand van de kosten en opbrengsten die berekend zijn in hoofdstuk 5.
Tevens zijn hier de te maken stappen weergegeven voor het waarderen van leegstaand winkelvastgoed
aan de hand van een transformatiescenario.

2.2 Gehanteerde methodieken voor dataverzameling
Gedurende het onderzoek is gebruikt gemaakt van verschillende onderzoeksmethodieken. Als eerst
zijn de bestaande theorieën bestudeerd. Deze bestudeerde theorieën bestaan voornamelijk uit
wetenschappelijke artikelen en afstudeerscripties. Vervolgens is er een literatuurstudie gedaan naar de
oorzaken van het onderzoeksprobleem en de huidige markt. Ook is er gebruik gemaakt van het
uitzetten van een enquête, een korte vragenlijst en interviews. Hierna zijn de resultaten bestudeerd en
vergeleken met elkaar.

2.3 Keuzes
1. Winkelvastgoed
Er is gekozen voor winkelvastgoed omdat hier nog zeer weinig onderzoek naar gedaan is wat betreft
de leegstand en de waardebepaling ervan. Dit is een uitdaging om hier mee aan de slag te gaan.
Daarnaast is er bij het stagebedrijf behoefte aan meer inzicht op dit gebied door de veranderende markt
en de groeiende leegstand daarbij.
2. Rotterdam en omstreken
Er is voor het gebied Rotterdam en omstreken gekozen. Dit is in overleg met mevrouw S. Kooijman
tot stand gekomen. Rotterdam is een dynamische stad waar veel mogelijkheden liggen met betrekking
tot vastgoed. Ook zijn er wel degelijk leegstaande winkels te vinden in Rotterdam waardoor dit gebied
goed in het onderzoek past.
3. Onderzoeksobjecten
Gedurende het onderzoek zullen er vormen van winkelvastgoed gekozen worden als
onderzoeksobjecten gedurende het proces. Er zal eerst een literatuur onderzoek gedaan worden om de
verschillende vormen te definiëren waarna ze geanalyseerd worden. Hierna zijn er een aantal gevormd
welke als onderzoeksobjecten dienen. Er is gekozen om meerdere vormen van winkelvastgoed te
gebruiken gedurende het onderzoek omdat er op deze manier een breder onderzoek gedaan wordt. Wat
bij het ene gebied niet van toepassing is kan bij het andere gebied juist wel het geval te zijn. Hoeveel
er overblijven hangt af van de selectie en is niet vooraf te bepalen. Uiteraard moet het eindproduct wel
haalbaar zijn en wordt er niet gekozen voor meer dan drie vormen van winkelvastgoed. Op deze
manier wordt de diepgang in het onderzoek behouden.
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4. Waardebepaling
De nadruk in het onderzoek en daarbij het eindresultaat wordt gelegd op de waardebepaling van het
leegstaande winkelvastgoed. Hier is voor gekozen omdat de waardebepaling van deze vastgoedvorm
van groter belang is voor het bedrijf Ooms Makelaars en Taxaties B.V. dan de transformatie zelf van
het vastgoed. De transformatiescenario’s zijn een middel voor taxateurs om tot een waardebepaling
van het betreffende vastgoed te komen. Deze scenario’s moeten wel eerst bepaald worden.
Transformatie
Gedurende het onderzoek wordt de definitie gebruikt die ook gebruikt wordt op de website
transformatiearchitect.nl (Transformatie Architect, z.d.). Op de website wordt transformatie uitgelegd
als het veranderen van zowel de bestemming van het pand als het uiterlijk van het pand. Het verschil
met de herbestemming van een pand is hierbij dat de uiterlijke verschijningsvorm bij transformatie wel
veranderd en bij herbestemming niet. Bij het veranderen van de verschijningsvorm, en daarmee de
transformatie van het gebouw, kan ook het geheel slopen of het aanbouwen van een deel bij het
gebouw horen (herbestemming of transformatie, z.d.).
Structureel leegstaand winkelvastgoed
Voor de definitie van winkelvastgoed is de beschrijving van NVM Business aangehouden, namelijk:
‘Een voor het publiek toegankelijke ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is ten
behoeve van het voor eindgebruikers bedrijfsmatig ter verkoop uitstallen en aanbieden van artikelen
die niet ter plekke geconsumeerd worden. Er moet daarom sprake zijn van een detailhandelsfunctie.
Globaal genomen laat de detailhandel zich indelen in twee groepen: de handel in voeding- en
genotmiddelen en de handel in duurzame en overige artikelen (non-food) (G. Raven, 2013).
Het winkelvastgoed dat onderzocht gaat worden gedurende dit onderzoek zal gaan over winkels met
een B- of C-locatie. Hier is voor gekozen, zoals te lezen in bijlage I omdat in deze winkels de meeste
leegstand aanwezig is op het moment en dit is het meest relevant voor het onderzoek. Dit is af te lezen
in onderstaand tabel. Winkels welke gelegen zijn op een B- of C-locatie zijn voornamelijk gevestigd in
de aanloopstraten van de grote winkelstraten.

Figuur 2.1 winkelleegstand, (NVM business, 2012)

Gedurende het onderzoek gaat het om leegstaand winkelvastgoed of winkelvastgoed dat in de
toekomst leeg kan komen te staan die niet meer kunnen functioneren als winkel. Er is dan sprake van
structureel leegstaand winkelvastgoed. De eindresultaten van het onderzoek zijn van toepassing op de
leegstaande winkels die geen toekomst meer hebben als winkel en die dus niet meer verhuurd of
verkocht gaan worden als winkel. Wanneer een winkel niet meer verhuurbaar en/of verkoopbaar is als
winkel, wordt onderzocht in hoofdstuk 3.
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Voorbeeld scenario
Om de theorie in de inleiding gemakkelijker uit te leggen is hieronder een voorbeeld scenario
gemaakt. Het betreft een winkelpand van 86 m2 welke structureel leeg staat. In onderstaand model zijn
de kengetallen te vinden die gebruikt zijn in het exploitatiemodel. Er is gebruik gemaakt van de DCFmethode omdat deze alle kasstromen overzichtelijk weergeeft. De huur is berekend via
referentiepanden vanuit Ooms.

Figuur 2.2 Voorbeeld scenario Bron: G. Kagchelland

In bovenstaande figuren is het verschil in waarde te zien. In het eerste figuur is gebruik gemaakt van
de huidige manier van waarderen; De eerste jaren corrigeren voor de leegstand en de rest van de
looptijd een huurstroom. In het tweede figuur is de waardebepaling gedaan zoals hij in de realiteit is;
Een structureel leegstaand pand welke geen huurstroom heeft. Zoals te zien is, is zowel de koopsom
als de Netto Contante Waarde aan het eind van de looptijd aanzienlijk lager wanneer de eigenaar
daadwerkelijk geen huurinkomsten ontvangt. In de praktijk wordt er op deze manier nog wel vaak
gewaardeerd terwijl dat in de huidige economie niet altijd realistisch meer is.
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Taxatiemethodes
Er zijn verschillende taxatiemethodes te vinden voor het taxeren van vastgoed. Deze taxatiemethodes
worden onderverdeeld in taxatiebenaderingen. Ten Have (2007) erkent vier grote taxatiebenaderingen.
Deze taxatiemethodes worden aangehouden gedurende het onderzoek. Hieronder worden de
taxatiebenaderingen kort beschreven.
De comperatieve methode
Bij de comperatieve benadering wordt het te taxeren pand vergeleken met transacties uit de markt.
Deze methode wordt veelal gebruikt bij het waarderen van koopwoningen. Doordat er niet wordt
uitgegaan van een huurstroom kan deze ook gebruikt worden voor het waarderen van leegstaand
winkelvastgoed. Bij deze benadering is er sprake van een sterke marktrelatie. De taxatiemethodes die
onder deze benadering vallen zijn de volgende: Vergelijkende methode, Huurwaardemethode
(waaronder de ITZA methode valt) en de Kapitalisatiemethode.
De inkomstenbenadering
Hierbij gaat men ervan uit dat het te taxeren object verhuurd wordt, of binnen een aantal jaren weer
verhuur wordt en daarmee inkomsten genereert. De methodes die onder deze benadering vallen zijn:
Kuberingsmethode, Bouwdeelkosten methode, Retrospectieve methode, Vervangingswaarde methode
en de Rediduele grondwaarde methode.
De Kostenbenadering
Deze benadering heeft een minder sterke marktrelatie. Deze benadering wordt dan ook vaak gebruikt
voor vastgoedobjecten die minder courant zijn en bij objecten waar de vergelijking met marktgegevens
niet of beperkt mogelijk is. Er zijn vijf methodes die onder deze benadering vallen;
Kuberingsmethode, Bouwdeelkosten methode, Retrospectieve methode, Vervangingswaarde methode
en de Residuele-waardemethode.
De Wettelijke benadering
Bij de wettelijke benadering wordt gebruikt voor de waardebepaling in het kader van WOZ.
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3. Soorten Winkelvastgoed
Nu er meer over de winkelmarkt bekend is worden de verschillende soorten winkelvastgoed
beschreven. Gedurende het onderzoeksproces zijn er twee soorten winkelvastgoed over gebleven
welke kampen met leegstand. In dit hoofdstuk worden de diverse soorten winkelvastgoed beschreven
en de twee onderzoeksobjecten getoond welke gedurende het proces gebruikt worden. In dit hoofdstuk
wordt antwoord gegeven op deelvraag 1 ‘Welke vormen van winkelvastgoed zijn er?’en sub deelvraag
1.1 ‘Wanneer is een winkel niet meer verhuurbaar?’

3.1 Winkelvormen
De winkelgebieden waar winkelvastgoed gelegen is zijn onder te verdelen in een aantal gebieden.
Deze gebieden zijn onder andere het binnenstedelijke gebied, stadsdeel en kleine buurtwinkelcentra en
bedrijventerreinen. Hieronder worden de verschillende gebieden nader toegelicht met de bijbehorende
vormen van winkelvastgoed.
De binnenstedelijk winkelstraten waar het winkelvastgoed vooral bedoeld is, is voor recreatief
gebruik. Deze winkels zijn gelegen in de binnenstad en hebben vaak een hoog gezelligheidsgehalte.
De winkels zijn niet overdekt en alles is vlak bij elkaar (winkels, eetcafés, restaurants en musea). Een
winkelcentrum is voornamelijk gelegen in de binnenstedelijke gebieden en is een concentratie van
winkels en andere commerciële instellingen welke allemaal in hetzelfde eigendomsgebouw behoren.
Deze worden als één vastgoedobject ontwikkeld en beheerd. Vaak is er op het eigen terrein een
parkeerplaats aanwezig (Defenitie winkelcentrum, z.d.)
Stadsdeel en kleine buurtwinkelcentra waar het winkelvastgoed voornamelijk gebruikt wordt voor de
dagelijkse boodschappen. Zo kan gedacht worden aan winkelstrips. Winkelstrips zijn een beperkt
aantal winkels welke als buurtvoorzieningen fungeren. Zo is er in deze winkelstrips vaak een bakker,
slager en een kruitvat of iets dergelijks te vinden. Winkelstrips zijn vaak gevestigd onder woningen en
zijn winkels die in rechte lijn naast elkaar gelegen zijn (Soeterboek, 2005)
Perifere detailhandelsvestigingen (pdv) zijn grootschalige vestingen die vaak gelegen zijn aan de rand
van de stad of op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Een pdv locatie kan bijvoorbeeld een
woonboulevard zijn of een concentratie van vestigingen met een grote diversiteit van aanbod (Fabriek,
2005). De PDV locaties waren voornamelijk voor winkels met volumineuze artikelen zoals meubels,
boten, auto’s, tuincentra etc. Hierdoor kunnen deze winkels zich niet vestigen in winkelcentra
(Seinpost adviesbureau BV, 2009) Het pdv beleid is uitgebreid tot het pdv/gdv beleid (grootschalige
detailhandel vestigingen). Door dit nieuwe beleid werd het voor verschillende locaties mogelijk om
clusters te vormen met alle mogelijke winkels. Alleen de supermarkten, warenhuizen en mode winkels
mogen niet gevestigd worden op deze locaties. Een andere voorwaarde was dat de winkel groter moest
zijn dan 1500m2 (Siebring, 2013).
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3.1.2 A, B, C locatie
Naast de verschillende winkelvormen kan volgens het rapport ‘Het functioneren van B- en C-locaties
binnen stadscentra’ (Houwelingen, 2008) het winkelvastgoed ook onderverdeeld worden in een A1,
A2, B1, B2 of C locatie. Winkels die gelegen zijn op een A1 locatie hebben de grootste
passantenstroom en hebben ook grote publiektrekkers. De passantenstroom is kleiner op de B- en de
C-locaties, ook zijn daar de huurprijzen per vierkante meter lager.
A1 locaties worden gekenmerkt door de grote winkelketens en de franchise winkels. De winkels op
deze locaties hebben een zeer geconcentreerde wijze waarop de winkels gevestigd zijn. De winkels
zijn gesitueerd aan weerszijde van de winkelstraat en hebben de hoogste passanten stroom. A2 locaties
zijn de winkels in het centrumgebied welke al minder passanten hebben en waar de grote
publiektrekkers ontbreken. Op deze locaties zijn echter nog wel de grote filialen en franchise bedrijven
te vinden. B1 locaties zijn veelal voetgangers straten, pleinen of eenrichtingsverkeer straten. In deze
straten zijn voornamelijk midden- en kleinbedrijven gevestigd. B2 locaties zijn de winkels met een
aanzienlijk lagere huurprijs dan op de bovengenoemde locaties. De winkels op deze locaties zijn
vooral supermarkten, discount winkels en andere zelfstandig ondernemers. C locaties zijn de winkels
met de minst hoge passantenstroom. Deze winkels zijn de aanloopstraten naar het kerngebied en de
grote winkelstraten. In deze straten is veel functiemenging aanwezig en deze winkels zijn verspreid
door de gehele stad.
Houwelingen(2008)
De succes- en faalfactoren van winkels op een B en C locatie zijn volgens een onderzoek van R.
Houwelingen (2008) de volgende punten in de juiste volgorden:
1. De aanwezigheid van zelfstandige ondernemers; De B- en C locaties moeten zich kunnen
onderscheiden van de winkels op de A locaties door specialistische en unieke winkels. De winkels op
de A locaties bestaan veelal uit grote en bekende winkelketens.
3. De ligging; Deze is uiteraard ook van groot belang voor het functioneren van de winkels. De
winkelroute wordt door de consumenten vrijwel altijd hetzelfde gelopen volgens het rapport ‘succesen faalfactoren op B- en C-locaties’ en hier wordt nauwelijks van afgeweken stelt R. van
Houwelingen. Wanneer een winkel niet in deze looproute gevestigd is dan zal de bezoekersstroom
aanzienlijk minder zijn. De winkelroute en de bezoekersstroom langs de winkels kan echter
veranderen en opnieuw bepaald worden door de komst van nieuwe winkelcentra of door de
aanwezigheid van nieuwe bronpunten zoals parkeergarages.
4. De uitstraling van de winkels; De uitstraling en de bekendheid van de winkelgebieden zijn ook
factoren die de bezoekersaantallen van een winkelstraat bepalen (Houwelingen, 2008).
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3.2 Onderzoeksobjecten
Het eerste onderzoeksobject is gelegen in het binnenstedelijk gebied in Rotterdam en is een niet
overdekte winkelstraat. Het tweede onderzoeksobject is winkelvastgoed in buurtwinkelcentra welke
gevestigd is in de vorm van een winkelstrip. Hieronder zal verklaard worden waarom gekozen is voor
de gekozen vormen van winkelvastgoed. Voor beide onderzoeksobjecten betreft het winkels die
gelegen zijn op de B- en C-locaties. Hiervoor is gekozen omdat hier de meeste leegstand voorkomt en
de kans dat er voor deze vorm van structureel leegstaand winkelvastgoed de waarde bepaald moet
worden het grootst is voor het bedrijf. De keuze voor de onderzoeksobjecten wordt nader toegelicht in
bijlage II van dit rapport.

3.2.1 Onderzoekobject 1 De Nieuwe Binnenweg te Rotterdam
Winkelvorm
Er is voor de winkelstraat in een binnenstedelijk gebied gekozen omdat dit gelegen is in een
dynamisch gebied waar veel kansen en mogelijkheden aanwezig zullen zijn voor het transformeren
van het winkelvastgoed. De mogelijkheden en kansen zijn hier aanwezig omdat er in de
binnenstedelijke gebieden alles bij elkaar gelegen is. Er zijn niet alleen winkels aanwezig maar ook
cafés en woningen. Tevens is de binnenstad altijd gemakkelijk te bereiken met het openbaarvervoer.
De winkels zijn gelegen in de aanloopstraten naar de stadskern.

Winkelstraat
In overleg met mevr. Kooijman is gekozen de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam te gebruiken als
onderzoeksobject 1. Aan de Nieuwe Binnenweg staan op het moment al enkele winkels leeg. Zoals
vermeld in de literatuurstudie in bijlage I. Wordt er ook door verschillende professionals verwacht dat
er nog meer winkels leeg zullen komen te staan met de komst van het ‘Forum’. Het Forum wordt een
nieuw winkelcentrum dat deels gesitueerd wordt in de oude bankgebouw naast het winkelcentrum de
Koopgoot. Er zijn al enkele winkeliers benaderd om hun winkel voortaan te vestigen in het Forum
wanneer deze gerealiseerd is. Deze “verschuiving” naar winkelcentrum het Forum zal hoogst
waarschijnlijk resulteren in meer leegstand op de Nieuwe Binnenweg. Daarnaast betreft het een
aanloopstraat met winkels op een B- en C-locaties. De kans dat er dus meerdere winkels met dezelfde
vorm leeg staan of komen te staan wordt hiermee vergroot aangezien de winkels niet op een top locatie
gevestigd zijn.
Bij dit onderzoeksobject gaat het om winkelvastgoed dat gelegen is onder woningen. Deze winkels
beschikken vaak over een tuintje en zijn niet speciaal ontworpen voor de bestemming winkel. Dit is
goed te zien aan de entree van de winkels.
Foto 3.1 Nieuwe Binnenweg, bron: G. Kagchelland

Foto 3.2 Nieuwe Binnenweg, bron: G. Kagchelland
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3.2.2 Onderzoeksobject 2 Aanloopstraten rond de Spinozaweg te Rotterdam
Winkelvorm
De winkelstrip is gekozen als onderzoeksobject omdat ook hier veel mogelijkheden zijn voor
transformatie. Daarnaast is het in een totaal ander gebied gelegen als onderzoeksobject 1 wat het
onderzoek verbreed. Het onderzoek wordt nu niet maar vanuit één punt onderzocht. Doordat er
meerdere vormen vastgoed onderzocht worden kan het eindresultaat vaker gebruikt worden door
Ooms Makelaars Taxaties BV. De winkels waar het om gaat zijn de winkelstrips in de aanloopstraten
naar de Spinozaweg. De Spinozaweg is een hoofdstraat in de wijk Lombardijen. Rondom deze
winkelstraat zijn verschillende winkelstrips die fungeren als buurtwinkels. De winkels die gelegen zijn
in deze straten zijn onder andere: 24-uurs winkels, bakkers, slagers, een makelaarskantoor en
verschillende eettentjes zoals een chinees en een pizzatent. De winkels zijn gelegen onder galerijflats
die afkomstig zijn uit de jaren ’60. Meer foto’s en informatie over de wijk Lombardijen is te vinden in
de Omgevingsanalyse. Tevens vind u in de bijlage van de omgevingsanalyse, welke te vinden is in
bijlage III een uitgebreide foto-impressie.

Winkelstraat
De aanloopstraten van de Spinozaweg is eveneens gekozen in overleg met mevrouw S. Kooijman. Er
is voor deze buurt gekozen omdat deze een typisch beeld weergeeft voor de winkelvorm die hierboven
omschreven is.

Foto 3.3 Spinozaweg, bron: Gemma Kagchelland

Foto 3.5 Wijkcentrum, bron: Gemma Kagchelland

Foto 3.4 Wijkcentrum met leegstand, bron: Gemma Kagchelland

Foto 3.6 Wijkcentrum met leegstand, bron: Gemma Kagchelland
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3.3 Geschiktheid winkelfunctie
Waarom en wanneer is een winkel niet meer geschikt als winkel? Deze vraag wordt beantwoord door
het interviewen van makelaars. De daadwerkelijke interviews zijn te vinden in bijlage XI.
Volgens het artikel ‘Van nieuwbouw naar afbouw’ (Vader, 2012) is een gebouw incourant wanneer
het langer dan drie jaar leeg staat. Er wordt dan gesproken van structurele leegstand. De waarde zou
dan niet meer berekend moeten worden door middel van fictieve huurstromen, maar volgens de
Highest and Best Use. De Highest and Best Use wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.3.
In hoofdstuk 3.1.2 ‘A B C locaties’ wordt verwezen naar het rapport van Houwelingen (2008). Hierin
worden de succes- en faalfactoren weergegeven voor de winkel op de B en C locaties. Het succes
en/of falen van een winkel is uiteraard mede bepalend voor de geschiktheid als winkel. Wanneer een
winkel enkel/voornamelijk faalfactoren heeft en dus niet voldoet aan de succesfactoren, is de kans van
slagen voor de winkel dermate kleiner dan wanneer het voldoet aan alle succesfactoren. Verder zijn er
bij de interviews ook verschillende andere punten naar voren gekomen. De daadwerkelijke interviews
zijn terug te lezen in bijlage XI ‘Interview resultaten’. Zo vertelde dhr. Robberecht in het interview dat
de ligging en het verzorgingsgebied van de winkel twee zeer belangrijke succes- en faalfactoren zijn.
Dhr. Tichelaar vermeld dat het voor een groot deel ook aan de ondernemer ligt hoe hij zijn producten
presenteert en daarmee ook de uitstraling van de winkel.
3.3.1 Geschiktheid winkelfunctie onderzoeksobjecten
Hieronder wordt weergegeven of de winkels in de twee onderzoeksobjecten nog geschikt zijn als
winkel of niet. De factoren uit hoofdstuk 3.3 ‘Geschiktheid winkelfunctie’ zijn verwerkt in een
schema. In dit schema is aangekruist of de winkels uit de onderzoeksobjecten nog voldoen als winkel
of niet. Mocht er naar voren komen dat de winkels nog wel geschikt zijn als winkel dan gaat het
onderzoek alsnog verder omdat, zoals vermeld in hoofdstuk 1 ‘Onderzoeksopzet’, het onderzoek niet
per se over deze specifieke locaties gaat maar ze als voorbeeld dienen. De resultaten van het
onderzoek kunnen gebruikt worden op winkels op een andere locatie met dezelfde vorm van vastgoed.
De winkels aan de Nieuwe Binnenweg voldoen aan de punten 1. ‘Aanwezigheid van zelfstandige
ondernemers’ en punt 2. ‘De ligging van de winkels’. Punt 3 is de uitstraling van de winkels en
hieronder valt ook de bekendheid van het winkelgebied. De bekendheid van het gebied is redelijk, dit
blijkt uit de interviews en de enquête. De uitstraling van de winkels zijn daarentegen matig, ook dit
wordt aangegeven in de interviews. Punt 4 is de passantenstroom. Uit het interview met dhr.
Robberecht is aangegeven, welke te vinden is in bijlage XI ‘Interview resultaten’ dat er weinig loop is
en dat het gebied afhankelijk is van het directe gebied waardoor dit punt ook op matig beoordeeld is.
In het gesprek met dhr. Robberecht kwamen de punten ‘Verzorgingsgebied’ en ‘Concurrentie’ ook
naar voren. Het verzorgingsgebied van de Nieuwe Binnenweg is aardig groot. Er zijn veel
appartementen rondom het gebied gelegen die gebruik kunnen maken van de winkels aan de Nieuwe
Binnenweg. Daarnaast is er wel veel concurrentie voor de Nieuwe Binnenweg aanwezig. Zo is er de
West-kruiskade, de Middellandstraat en Schiedamseweg welke alle drie dezelfde soort winkels hebben
als de Nieuwe Binnenweg. Dit is gebleken uit de omgevingsanalyse in bijlage III. Het laatste punt is
structurele leegstand. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is er sprake van structurele leegstand bij een
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leegstand van 3 jaar of langer. De ondernemersvereniging van de Nieuwe Binnenweg is niet
bereikbaar voor toelichting waardoor dit niet te achterhalen is. Voor het onderzoek wordt aangenomen
dat er sprake is van structurele leegstand wanneer de taxateurs het eindproduct gebruiken, waardoor
het laatste punt op ‘Ja’ gezet is.

Factoren
1. De aanwezigheid van zelfstandige
ondernemers.
2. De ligging
3. De uitstraling van de winkels of ´Spirit of the
place´
4. Passantenstroom
5.Verzorgingsgebeid
6. Concurrentie aanwezig
7. Structurele leegstand

De Nieuwe Binnenweg
Slecht
Matig

Redelijk
X

Goed

X
X
X
Veel

Redelijk
Ja

X
Weinig
Nee

Geen

Tabel 3.1 De Nieuwe Binnenweg, bron: (Houwelingen, 2008) en Gemma Kagchelland

Factoren
1. De aanwezigheid van zelfstandige
ondernemers.
2. De ligging
3. De uitstraling van de winkels of ´Spirit of the
place´
4. Passantenstroom
5. Verzorgingsgebied
6. Concurrentie
7. Structurele leegstand

Aanloopstraten naar de Spinozaweg
Slecht
Matig
Redelijk

Goed
X

X
X
X
Veel

Redelijk
Ja

X
Weinig

Geen
Nee

Tabel 3.2 De Nieuwe Binnenweg, bron: (Houwelingen, 2008) en Gemma Kagchelland

De winkels rondom de Spinozaweg bestaan voornamelijk uit zelfstandige ondernemers. De ligging
van de winkels zijn redelijk. Uit het gesprek met dhr. Robberecht en dhr. Van Vliet, is gebleken dat
deze winkels zich initieel richten op de directe omgeving. Er is echter wel veel concurrentie aanwezig.
Het is een relatief klein gebied met veel winkelstrips welke veel dezelfde soort winkels hebben. De
bekendheid en de ‘Spirit of the place’ bij punt 3, is matig. Het is geen bekend winkelgebied. Dit is
echter ook niet nodig aangezien het buurtwinkelcentra zijn. De uitstraling van de winkels zijn vooral
sfeerloos. De leegstaande winkels versterken dit. Dat de uitstraling niet hoog is, is ook gebleken uit de
enquêtes in bijlage IV, waar de resultaten van de enquête verwerkt zijn. De passantenstroom is
eigenlijk alleen bij de Spinozaweg goed aanwezig. Dit is de hoofdstraat waar veel winkelend publiek
loopt. De winkelstrips rondom de Spinozaweg zijn veelal verlaten. Dit is gebleken uit het bezoek aan
de winkelstrips voor het opstellen van de omgevingsanalyse en uit het bezoek aan de Spinozaweg voor
het gesprek met dhr. Van Vliet.
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3.4 Deelconclusie
Aan het begin van het hoofdstuk is er antwoord gegeven op de volgende deelvraag: Welke vormen van
winkelvastgoed zijn er?’. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er veel verschillende soorten
winkelvastgoed zijn. Alle soorten winkelvastgoed kampen met leegstandsproblemen. Uit de
deskresearch zijn twee verschillende vastgoedvormen naar voren gekomen welke het meest geschikt
zijn voor het onderzoek en waar relatief de meeste leegstand in te vinden is; Aanloopstraten naar de
stadskern en wijkwinkelcentra. Per winkelvorm is een winkelgebied onderzocht waar de meeste
leegstand te vinden is. De twee gebieden die uit de analyse naar voren gekomen zijn: de Nieuwe
Binnenweg, het betreft hier winkels onder woningen. En de winkels rondom de Spinozaweg, het
betreft hier winkelstrips die leiden naar de hoofdstraat de Spinozaweg. Benadrukt wordt nog dat het
hier om twee gebieden gaat die als voorbeeld dienen. Het gaat om de winkelvorm die in deze
winkelstraten aanwezig is.
In dit hoofdstuk zijn een aantal factoren naar voren gekomen. Door deskresearch en verschillende
interviews waar winkelvastgoed aan moet voldoen zodat het nog kan functioneren als winkel en wat
ook de succes- en faalfactoren zijn. Wanneer er niet voldoende aan de onderstaande factoren voldaan
wordt zal de winkel snel leeg komen te staan. De grens hiervoor is ook afhankelijk van de mening van
de taxateur. De factoren zijn de volgende:
- de aanwezigheid van zelfstandige ondernemers;
- de ligging;
- de uitstraling van de winkels;
- de passantenstroom;
- het verzorgingsgebied;
- de aanwezigheid van concurrenten.
Deze factoren zijn toegepast op de onderzoeksobjecten. Hieruit is gebleken dat de winkels aan de
Nieuwe Binnenweg aan drie factoren voldoet en aan drie factoren niet voldoet. Het laatste punt in de
tabel is de mate van structurele leegstand. Dat er sprake is van leegstand is zeker, of er sprake is van
structurele leegstand in alle winkelpanden is niet zeer zeker. Omdat het in het onderzoek gaat over
structureel leegstaande winkelpanden is er voor beide onderzoeksobjecten aangenomen dat het hier
ook aanwezig is. De taxateurs van Ooms Makelaars Taxaties bv. zullen het eindproduct ook gaan
gebruiken op structureel leegstaande winkels.
De winkels rondom de Spinozaweg hebben evenals het onderzoeksobject de Nieuwe Binnenweg,
evenveel succes- als faalfactoren als er naar punt 1 tot en met 6 gekeken wordt. Ook hier is uitgegaan
van het feit dat de winkels structureel leeg staan.
Zowel de Nieuwe Binnenweg als de Spinozaweg winkels scoren slecht op de uitstraling van de
winkels. Deze kan echter al verbeterd worden door een simpele transformatie van het uiterlijk. Om
hiermee de passantenstroom te vergroten moet het gehele gebied aangepakt worden. Dit zal niet
veranderd worden door de transformatie van één enkele winkel. Uiteraard is het van belang dat er
naast de punten die in het schema weergegeven worden ook door de taxateur gekeken wordt naar de
potentie van de winkel in de huidige markt.
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4. Referentieprojecten transformatie
Uit hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat de onderzoeksobjecten geschikt zijn om te transformeren
aangezien ze niet meer voldoen als winkel. In dit hoofdstuk is er onderzocht waar winkelvastgoed in
het verleden in getransformeerd is. De referenties zijn zowel afkomstig uit deskresearch als uit de
enquête. Omdat deze functies al eerder gerealiseerd zijn in winkels, is de kans groter dat de functies uit
de referenties technisch haalbaar zijn. Er wordt met dit hoofdstuk antwoord gegeven op deelvraag 2;
‘Waar wordt het leegstaande winkelvastgoed in getransformeerd?’

4.1 functies winkelvastgoed en optie onderzoeksobjecten
Gezondheidscentrum
In Gestel is een winkelstrip getransformeerd tot een gezondheidscentrum. Ditzelfde is gedaan bij de
winkelstrip in de Dantestraat. De functies die in het gezondheidscentrum aanwezig zijn, zijn onder
andere fysiotherapie, logo- en caesartherapie, acupunctuur, huisartsenzorg en fysio-fitness (Impuls
voor winkelstrip in Gestel, 2012). In Eindhoven zijn ook verschillende winkelstrips getransformeerd
tot een multifunctioneel gezondheidscentrum. De reden voor transformatie was de verwachting van
verpaupering. De winkelstrips functioneerde niet meer op een dermate manier dat het nog een
positieve toevoeging gaf aan de wijk. De winkels zijn volgens de gemeente in een negatieve spiraal
terecht gekomen. Door het transformeren naar een gezondheidscentrum wordt gesproken van een
positieve “boost”, ook voor de omliggende winkels (Gemeente Eindhoven, 2012).
Het probleem met de functie gezondheidscentrum is dat de behoefte voor een groot gebied al voldaan
is met één gezondheidscentrum. Wanneer er één in de omgeving aanwezig is, is het niet nodig om er
nog één te plaatsen. Het verzorgingsgebied voor één gezondheidscentrum is dus te groot om er
meerdere te plaatsen. Daarnaast is er in Lombardijen aan de Dantestraat al een groot
gezondheidscentrum aanwezig. Deze functie daarom geen optie voor de onderzoeksobjecten.
Bedrijfsruimten

De gemeente Sittard wil winkelruimtes gaan transformeren naar bedrijfsruimtes voor zzp’ers
(Gemeente Sittard, 2013). Ook is het winkelcentrum in Meppel getransformeerd tot kantoor en
bedrijfsruimtes (Plegt-Vos, z.d.). Door de transformatie van de woon- en winkelruimtes zijn de twee
flatgebouwen meer één geheel geworden. De transformatie heeft een duidelijke verbetering van de
stad opgeleverd. Voor de realisatie was zowel een interne als een externe transformatie noodzakelijk.
Bedrijfsruimte kan een optie zijn voor beide onderzoeksobjecten. Hierbij kan gedacht worden aan
kleine ruimtes voor ZZP’ers zoals vermeld bij de referentie of aan kleine kantoorruimtes.
Horeca
Het vestigen van een “pop up” horecagelegenheid kan een tijdelijke oplossing zijn voor leegstaande
winkelpanden. Het voordeel hiervan is dat het leegstaande winkelvastgoed tijdelijk een invulling heeft.
Het nadeel is echter dat “pop up” horeca voor tijdelijk verblijf is en hier geen berekening voor
gemaakt kan worden voor minimaal 10 jaar. De maximale duur is 6 maanden (Seinpost adviesbureau
BV, 2009). Omdat “pop up” horeca maar voor een korte periode mag, is dit geen optie voor de
onderzoekobjecten. Wat wel een optie kan zijn, is reguliere horeca.
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Woning
Dat het transformeren van winkels naar woningen een serieuze optie is blijkt uit het rapport ‘Woning
in plaats van winkel’ (Metrum, 2013). In dit rapport wordt de financiële wijziging toegelicht. Uit het
rapport blijkt het een goede investering om winkels te transformeren tot woningen. Met de
functieverandering wordt het rendement welliswaar lager, maar het risico van woningen is lager dan
winkels. Hierdoor wordt een stabieler rendement gecreëerd. Uit de enquête is de transformatie van
winkels naar woningen ook meerdere malen als gedane transformatie gebleken.
De functie woningen kan ook zeker een optie zijn voor de onderzoeksobjecten. Hier zou vooral bij de
winkels in onderzoekobject 2 wel nader onderzoek verricht moeten worden.
Overige
In het rapport ‘Aanloopstraten in beeld’ (NVM business, 2012) wordt verwezen naar de volgende
functies voor transformatie: zorg, kantoren, dienstverlening en woonfuncties. De functies worden
aangeraden voor kansarme winkelstraten. Een vernieuwende functie waar naar vermeld wordt in de
enquete, is een reeds gedane transformatie van winkels naar meerdere individuele werkplekken voor
diverse kleine bedrijven.

4.2 Deelconclusie
In dit hoofdstuk is er bestudeerd waar winkels eerder in getransformeerd zijn. Dit is gedaan om te
onderzoeken of dit ook opties zijn voor de onderzoeksobjecten. Er zijn veel verschillende functies
waar winkels in getransformeerd kunnen worden. De functies die in de referenties gevonden zijn, zijn
voornamelijk de volgende:
- gezondheidscentrum;
- bedrijfsruimte;
- horeca;
- woningen.
Wat te verwachten viel is het feit dat er uit de internetbronnen zeer weinig transformaties van
winkelvastgoed naar voren is gekomen. Terwijl deze voor kantoorpanden wel ruim te vinden zijn. Dit
gegeven sluit aan bij de literatuurstudie in hoofdstuk 1, waarin vermeld wordt dat winkels in mindere
mate getransformeerd worden naar een andere functie dan kantoorpanden. De opties die gebruikt
kunnen worden voor de onderzoekobjecten zijn de functies:
-bedrijfsruimte;
-horeca;
-woningen.
In het volgende hoofdstuk wordt er onderzocht op welke manier leegstaand winkelvastgoed
momenteel gewaardeerd wordt waarna in hoofdstuk 6 bestudeerd wordt wat de functies voor de
onderzoekobjecten worden, hierbij rekening houdend met bovenstaande drie functies.
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5. Waarderen leegstaand winkelvastgoed
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: ‘Op welke manier wordt het leegstaande
winkelvastgoed op het moment gewaardeerd?’ Ten eerste is er onderzocht aan de hand van een
vragenlijst onder tien taxateurs, welke factoren invloed hebben op de waarde van leegstaand
winkelvastgoed. Hier is ook naar gevraagd in de interviews, welke te vinden zijn in bijlage XI
‘Interview resultaten’. In hoofdstuk 1 zijn de taxatiebenaderingen beschreven die bekend zijn in het
boek ‘Taxatieleer vastgoed’ (Have, 2007). In dit hoofdstuk is onderzocht welke methodes gebruikt
worden bij het taxeren van leegstaand winkelvastgoed door middel van interviews en de enquête. Elke
taxatie behoort van te voren getoetst te worden aan de hand van Highest and Best Use. Wat dit precies
inhoudt staat beschreven in hoofdstuk 5.3. Verder zijn de richtlijnen voor het taxeren van
winkelvastgoed de richtlijnen zoals deze beschreven worden door de ROZ/IPD.
Voordat er gekeken is naar de taxatiemethode die gebruikt wordt voor de taxatie van structureel
leegstaand winkelvastgoed is er gekeken naar de methode die gebruikt wordt bij structureel
leegstaande kantoorpanden. Op deze manier is er bekeken of deze taxatiemethode ook bruikbaar is
voor de taxatie van de onderzoeksobjecten.
5.1 Transformatie en waardering kantoorpanden
Bij kantoorpanden kan het transformeren een lastig proces zijn. Wat vooral van belang is voor de
transformatie is de locatie van het pand. Dit is voornamelijk relevant bij de transformatie van kantoren
naar woningen of hotels. Wanneer het pand gelegen is op een afgelegen plaats dan wordt de
transformatie naar de eerder genoemde functies al erg moeizaam om er een succes van te maken.
Daarnaast moet er bij kantoren ook rekening gehouden worden met de hoogtes van de
verdiepingsvloeren, sanitaire voorzieningen en balkons (Doornekamp, 2013) waarbij vooral de hoogte
van de verdiepingsvloeren en het creëeren van de buitenruimtes lastige punten zijn. De keerzijde aan
de transformatie van kantoorpanden is, dat er voor kantoorpanden al veel verschillende modellen
beschikbaar zijn voor de transformatie ervan. Het verschil in taxeren van kantoorpanden is dat
leegstaande kantoorpanden al veel vaker zijn verkocht met het doel ‘transformatie’ dan winkelpanden.
Dit betekent dat er referenties te vinden zijn welke zorgt voor een bodemprijs bij de taxatie van de
objecten en er niet altijd op basis van werkelijke transformatie een waarde berekend hoeft te worden.
Dit laatste is opgemerkt door de taxateurs van Ooms Makelaars Taxaties B.V. Zij merken op dat er
een soort minimale bodemprijs voor de huur per vierkante meter ontstaan is door de jaren heen voor
structureel leegstaande kantoorpanden.
Ter vergelijking met het taxatieproces van kantoorpanden is gekeken naar de methode die gebruikt
wordt bij kantoorpanden die getransformeerd gaan worden. Er is vergeleken met een taxatieproces van
een kantoorpand bij Ooms. Het betreft een pand welke gebruikt wordt als telefooncentrale. Het gehele
pand is hierop ingericht met bijvoorbeeld extra ventilatiesystemen in de vloer. De eigenaar van het
pand heeft opdracht gegeven voor de taxatie. Naast de gebruikelijke taxatie die Ooms verricht wil de
eigenaar weten of het pand meerwaarde zal verwerven als het getransformeerd en getaxeerd wordt als
kleine appartementen, met als doel het huisvesten van ouderen. Ooms begon met het onderzoeken van
de ‘Highest And Best Use’. Al vrij snel werd duidelijk dat de huidige functie niet de ‘Highest And
Best Use’ is. Er is geen vraag meer naar telefooncentrales. Daarnaast is het pand midden in het
centrum gelegen. Uiteindelijk is naar voren gekomen dat het pand met kantorenfunctie het meest
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oplevert. De taxatiemethode die hierbij verricht is, is de DCF-methode. Voor de kosten van
transformatie is het bouwkostenboekje gebruikt. Verder zijn de opbrengsten berekend door de huur per
verdieping te berekenen. Er is daarnaast geen sprake van mutatieleegstand omdat de aanname is
gedaan dat het pand meteen verhuurd wordt. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het risico, de
onderhoudskosten, beheerkosten en alle kerncijfers zoals: inflatie, exit yield en de IRR. Voor de
functie appartementen voor ouderen is gebruik gemaakt van dezelfde taxatiemethode. De
transformatiekosten zijn ook afkomstig uit de bouwkostenboekjes en er is gebruikt gemaakt van
dezelfde kostenposten. Door de situatie van de huidige markt adviseert Ooms om de panden niet direct
te verkopen maar om ze “uit te ponden”. Dit houdt in het stapsgewijs verkopen van de appartementen.
Er is aangenomen dat de huidige eigenaar de helft van alle appartementen uiteindelijk zal verkopen.
Echter komt er zelfs met dit systeem een groot negatief saldo uit de taxatie.

5.2 Factoren
Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de waarde van het leegstaand winkelvastgoed.
Voor het definiëren van deze factoren zijn verschillende makelaars benaderd door middel van een
korte vragenlijst. Deze vragenlijst is te vinden in bijlage V van dit rapport. De factoren die hier naar
voren zijn gekomen zijn: de juridische gegevens van het pand, de locatie, het aantal passanten, de
onderhoudstoestand, de aanwendbaarheid, grote trekkers in de nabije omgeving en uiteraard alle
overige gegevens voor het bepalen van de waarde bij normaal winkelvastgoed. Deze factoren lopen
veel samen met de succes- en faalfactoren die benoemd zijn in hoofdstuk 3.3 ‘Geschiktheid
winkelfunctie’, wat ook te verwachten viel. Wat echter wel opvallend is, is dat de geschiktheid voor
een nieuwe functie niet genoemd is door de taxateurs omdat dit juist het punt is dat de leegstaande
panden een hogere waarde kan geven.

5.3 Highest and Best Use
De definitie van de Highest and Best Use die gegeven wordt door de IVS is als volgt:
“Het meest doelmatige en meest doeltreffende gebruik (‘Highest And Best Use’). Het meest waarschijnlijke
gebruik van vastgoed dat fysiek mogelijk, op de juiste wijze beoordeeld, wettelijke toegestaan en financieel
haalbaar is, resulterend in de hoogste waarde voor het object waarvan de
waarde wordt bepaald.” (Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, 2008).

Bij het taxeren moet er rekening gehouden worden met Highest and Best Use, hierna HBU genoemd.
Dit betekent dat het pand getaxeerd moet worden voor de functie die de hoogste waarde oplevert. Er
zal dus per pand naar verschillende bestemmingen gekeken moeten worden om het scenario te vinden
die de hoogste waarde oplevert. Hierbij moet gekeken worden naar de functie die het best past bij de
markt in het gebied en waar vraag naar is in het gebied (Vader, 2012). Oftewel de eventuele nieuwe
functie van het gebouw moet een aannemelijke functie zijn. Het is daarnaast van belang dat de functie
in overeenkomst is met de wijk. In het boek ‘Taxatieleer 1’ (Have, 2007) wordt de HBU de optimale
aanwending genoemd. De optimale aanwending moet voldoen aan de functies in het bestemmingsplan.
Een bestemming die volgens het bestemmingsplan niet toegestaan is, kan niet gezien worden als een
optimale aanwending wordt gesteld in het boek van Ten Have (2007)
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Het gevaar in de praktijk is echter dat er alleen gekeken wordt naar de bestemming die het pand op dat
moment heeft. De winkels die structureel leeg staan en binnen 10 jaar zeer waarschijnlijk nooit meer
verhuurd gaan worden, moeten eigenlijk gewaardeerd worden op een andere functie. In de praktijk
gebeurt dit niet veel, omdat er gedacht wordt dat het ooit nog wel verhuurd gaat worden. De waarde
wordt dan berekend met huurinkomsten die zeer waarschijnlijk nooit gerealiseerd gaan worden,
waardoor de functie winkel al snel de functie is met de hoogste waarde omdat daar niet voor
getransformeerd hoeft te worden. Bij transformatie van bijvoorbeeld winkels naar woningen is er voor
de eigenaar vaak sprake van een onrendabele top. Dit betekent dat er van te voren al bekent is dat een
deel van de investering niet wordt terugverdiend door de huur. De eigenaar van het pand moet bij deze
transformatie dus een verlies nemen. De vraag is echter of ze het verlies willen nemen door middel
van een transformatie of het risico dat het verlies uiteindelijk alleen maar groter wordt maar zonder
transformatie. Volgens de presentatie ‘6 succesfactoren’ (Kuiken, 2013) bestaat een gezonde HBU uit
meerdere functies voor het betreffende pand. Wanneer de eigenaar van het pand niet akkoord gaat met
de functie die de hoogste waarde geeft, en het pand de functie laat houden zoals deze is, kan het zijn
dat de eerste functie uit de HBU wel in een ander nabij gelegen pand gevuld wordt door een huurder.
Dan vervalt de eerste optie uit de HBU voor het betreffende pand doordat de vraag in de omgeving al
vervuld is. De eigenaar kan het pand dan alsnog transformeren naar bijvoorbeeld de tweede keuze uit
de HBU. De eigenaar moet dan wel genoegen nemen met een lagere waarde. Dit is het risico voor de
eigenaar zoals eerder in dit hoofdstuk besproken is. Na de HBU wordt er daadwerkelijk getaxeerd.

5.4 Waardering nu
In de vragenlijst onder de taxateurs, is net als bij Ooms aangegeven dat er bij het gebruik van de HBU
bij winkelruimtes welke geen toekomst meer hebben als winkel, in de praktijk niet altijd gekeken
wordt naar een andere functie dan de functie die in het bestemmingsplan aangegeven wordt. In de
vragenlijst bij andere taxateurs wordt meerdere malen aangegeven dat dit niet gedaan wordt omdat de
eigenaar van het pand het vaak niet wil, het wijzigen van het plan kan een lang proces worden. Hier
kan echter geen algemene uitspraak over gedaan worden omdat de vragenlijst hiervoor te weinig
respondenten heeft. Bij een taxatie gaat het er echter niet om wat de eigenaar wil, maar om wat de
markt bereid is te doen en te betalen.
Een valkuil die hiervoor bij Ooms
aangegeven is, is dat taxateurs snel in een
tunnelvisie terecht kunnen komen. De
gedachte dat de huidige functie van het
object ook de functie is die het meest
oplevert is een gewoonte geworden. Dit
hoeft echter niet altijd het geval te zijn.
Bij kantoren wordt hier makkelijker van
afgeweken omdat dit vaak solitaire
gebouwen zijn. Hier wordt sneller
gedacht aan een andere functie dan bij
een winkel welke omringd is door andere
winkels.
Figuur 5.1 resultaat enquête
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In de enquête is aangegeven door meerdere respondenten structureel leegstaand winkelvastgoed te
waarderen met een taxatiemethode uit de inkomstenbenadering zoals de Bar/Nar methode en de DCF
methode zonder dat hier gekeken wordt naar een transformatiescenario. Ook hier kan echter geen
algemene uitspraak gedaan worden door onvoldoende respondenten. De uitspraak die wel gedaan kan
worden is dat er geen duidelijke richtlijn is om leegstand winkelvastgoed zonder toekomst te taxeren,
en dat er meerdere taxateurs zijn die structureel leegstaand winkelvastgoed nog taxeren met een
inkomstenstroom die waarschijnlijk irreëel zijn. Door zes respondenten is echter wel aangegeven het
structurele winkelvastgoed al te waarderen door middel van een transformatiescenario.

In het interview met dhr. Robberecht, welke te vinden is in bijlage IX, is ook gevraagd naar de
taxatiemethode bij structureel leegstaand winkelvastgoed. Vermeld wordt dat er niet volgens de HBU
getaxeerd wordt maar dat er op een eigen methode gekeken wordt naar de mogelijke functies. Tevens
dat er niet gekeken wordt naar functies buiten het bestemmingsplan om bij leegstaande winkelpanden
mits er een vrijstelling in wordt gegeven. Dan nog is het een lastige zaak volgens Dhr. Robberecht. De
reden die hiervoor gegeven wordt, is dat het een lang en complex proces kan zijn om de bestemming te
wijzigen.
In de enquête wordt niet één standaard methode genoemd voor de taxatie van leegstaande
winkelpanden in de enquête. Dit is te zien in figuur 5.1 hierboven. Hieruit kan ook geconcludeerd
worden dat hier geen duidelijke handvatten voor zijn. Dhr. Robberrecht geeft aan dat er normaal
gesproken niet snel gekeken is naar een andere functie maar dat dit wel steeds meer de trend wordt.
Daarnaast vermeldde hij dat het bestemmingsplan leidend is en dat hier eigenlijk niet vanaf geweken
wordt omdat dit veel lastige processen met zich mee kan brengen.
5.5 Deelconclusie
De taxatiemethode die bij Ooms gebruikt wordt voor de waardering van leegstaande kantoorpanden
die hun functie verloren hebben, is de DCF-methode. In de vragenlijst onder de taxateurs is de
BAR/NAR methode als meest gebruikte methode aangewezen. Op de tweede plaats stond de DCFmethode. Wanneer in het volgende hoofdstuk duidelijk is wat de transformatiescenario’s zijn voor de
onderzoeksobjecten wordt er in hoofdstuk 7 onderzocht met behulp van welke waarderingsmethode
gewaardeerd dient te worden.
Verder zijn de meningen over het binnen en buiten het bestemmingsplan om taxeren zeer verdeeld.
Een aantal keer is in de vragenlijst aangegeven dat er wel buiten het bestemmingsplan om wordt
gekeken omdat alle opties open moeten zijn wat betreft de HBU van het object. Daarentegen wordt
door een aantal andere respondenten vermeld dat er niet buiten het bestemmingsplan om wordt
gekeken omdat deze functies niet binnen het bereik liggen en niet reëel zijn. Ook is aangegeven dat er
bij kantoorpanden wel buiten het bestemmingsplan om gekeken wordt maar bij winkelpanden niet.
Er wordt dus wel al buiten het plan om gekeken maar dit gebeurt niet overal. Om de leegstand aan te
pakken in de winkelpanden zou het zeker helpen wanneer de gemeente soepel om zou gaan met het
wijzigen van de bestaande bestemmingsplannen. Dit wordt in de enquête onder de professionals ook
meerdere malen aangekaart.
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6. Transformatie onderzoeksobjecten
In hoofdstuk 4 is er onderzocht waar winkelvastgoed in het verleden reeds in getransformeerd is. In dit
hoofdstuk is er een behoefteanalyse gemaakt. De behoefteanalyse is gemaakt door de resultaten van de
enquête en de interviews te vergelijken met elkaar. Zowel onderling (de resultaten uit de enquête en de
resultaten uit de interviews apart) als tussen elkaar (de resultaten uit de enquête vergeleken met de
resultaten uit de interviews). Deze behoefteanalyse is gedaan onder verschillende professionals. De
daadwerkelijke enquêteresultaten en interviews zijn te vinden in bijlage IX en XI. In dit hoofdstuk is
antwoord gegeven op deelvraag 4;‘Wat is volgens de professionals het transformatiescenario waar op
de markt behoefte aan is voor de onderzoeksobjecten?’

De eerste vragen gaan over de respondent zelf
en de mate waarin de respondent betrokken is
geweest bij het transformeren van winkels. Bij
bovenstaande vraag is in kaart gebracht in
welke branche de respondenten werkzaam
Figuur 6.1 respondenten enquête

zijn. Alleen de buurtverenigingen hebben de enquête niet ingevuld. Verder is er een ruime diversiteit
onder de respondenten. 86% Van de respondenten is ooit betrokken geweest bij een transformatie of
heeft er inzicht in. De overige respondenten zijn nooit betrokken geweest bij de transformatie van
leegstaande winkels maar hebben wel kennis van de markt waardoor ook de antwoorden van hen van
belang zijn voor het onderzoek.

6.1 Onderzoeksobject 1 ‘.Nieuwe Binnenweg’
Zoals te zien is in onderstaande tabel, is dat er het vaakst geadviseerd wordt om woningen en
studenten woningen te realiseren in de lege winkelpanden. Ook is er bij de optie ‘Anders’ een aantal
keer aangegeven om de winkels te transformeren in een mix van wonen met flexibele ruimtes en
meerdere individuele werkplekken voor kleine bedrijven. Deze ruimtes kunnen onder andere gebruikt
worden voor: ambachtelijke winkels, bedrijfsruimtes en startende ondernemers. De reden die gegeven
wordt voor de transformatie naar studentenwoningen is dat hier vraag naar is op de markt. De functies
die het vaakst genoemd zijn, zijn: studentenwoningen, koop/huur woningen, mixed use en horeca. In
de volgende paragraaf worden de verschillende functies nader toegelicht.
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Figuur 6.2 resultaat behoefte enquête

6.1.1 Functies uit de enquête
Studentenwoningen
Er zijn verschillende redenen opgegeven waarom gekozen is voor deze functie. De voornaamste
redenen welke vooral naar voren zijn gekomen in de enquête zijn dat studenten graag bij elkaar willen
wonen, daar is in dit gebied zeker de ruimte voor. Ook is het gebied gelegen aan het centrum wat het
voor de student nog aantrekkelijker maakt. De bereikbaarheid met het openbaarvervoer is goed, wat
van belang is voor studentenwoningen. Daarnaast wordt er meerdere malen vermeld dat er in en
rondom de stad altijd vraag blijft naar studentenwoningen. Bij de technische haalbaarheid wordt
aangegeven dat het ombouwen naar studentenwoningen niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. De
winkeliersvereniging heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de functie van de panden zorgt
voor binding met de lokale bevolking. Studenten zorgen voor ‘leven’ en sociale controle, ze leven
immers geen gestructureerd leven wat zorgt voor meer levendigheid in de omgeving. Een nadeel van
het transformeren in studentenwoningen is het feit dat kantoorpanden hier al veel in getransformeerd
zijn en hierdoor is aangenomen dat de vraag naar studentenwoningen niet meer heel groot is.
Woningen
De opvolger van de studentenwoningen is de functie ‘wonen’. Zowel huurwoningen als
koopwoningen worden in de enquête aangegeven. De reden voor deze functie is dat de winkels vaak al
woningen zijn geweest in het verleden. De aansluitingen voor gas, water en licht zijn dan al aanwezig.
Ook beschikt dergelijk vastgoed al over een buitenruimte in de vorm van een tuintje wat ook van
toegevoegde waarde is voor woningen. Ook wordt er meerdere malen aangegeven dat er in de praktijk
ervaren wordt dat er veel vraag is naar betaalbare woningen rondom het centrum van de stad. De
functie woningen kan ook een oplossing zijn van het achterstallig onderhoud dat nu op sommige
plekken veel aanwezig is. Woningeigenaren zorgen meestal beter voor hun vastgoed dan huurders. Bij
de haalbaarheid is aangegeven dat deze oppervlakte prima is voor de functie wonen.
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Mixed use
Er zijn verschillende interpretaties gegeven van de functie ‘mixed use’. Vaak werd echter geopperd de
ruimtes in te delen voor verschillende kleine bedrijven. Voor zowel kantoren als kleine ambachtelijke
bedrijven. Bij de kleine bedrijven wordt aangegeven te denken aan de startende ondernemer.
Belangrijk bij deze functie is een aantrekkelijke huurprijs. De aanpassingen die gedaan moeten worden
voor de technische haalbaarheid zijn beperkt, het is een relatief goedkope oplossing. Daarnaast wordt
aangegeven dat de huurders zich er wel willen vestigen, ook al is het geen optimale plek, als de
huurprijs maar aantrekkelijk is. Dit heeft uiteraard te maken met de huidige situatie van de markt.
Gericht moet worden op de startende ondernemer en de ZZP’er.
Horeca
Horeca wordt een aantal keer geadviseerd in de enquête. Een voordeel van horecagelegenheden is dat
er meerdere in een gebied kunnen zijn zonder overaanbod te creëren. Een nadeel is dat het veelal voor
overlast kan zorgen voor de omgeving.

6.1.2 Functies uit de interviews
De functies voor de scenario’s voor de winkels aan de Nieuwe Binnenweg zijn ook voorgesteld in de
interviews. De resultaten uit de enquête zijn hier uitgebreid in besproken. Dhr. Robberecht adviseert
om de functie ‘mixed use’ te gebruiken in het transformatiescenario voor de winkelpanden aan de
Nieuwe Binnenweg. Dhr. Robberecht denkt dat er geen vraag is naar woningen welke enkel toegang
hebben tot de begane grond. In tegenstelling geeft Dhr. Tichelaar in het interview aan dat er zeker
vraag is naar woningen in en rondom het centrum van de stad. Ook stelt hij dat woningen en winkels
op zowat elke plaats gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast vertelde dhr. Tichelaar dat het
winkelvastgoed aan de Nieuwe Binnenweg vroeger vaak woningen waren en ook beschikken over een
buitenruimte wat de transformatie vergemakkelijkt en het aantrekkelijker maakt voor potentiële
huurders. Dhr. Darkaoui, werkzaam bij Zaken Expert, is betrokken bij vele transformaties van
winkelpanden. Hij vertelt dat het vrijwel onmogelijk is om zo te zeggen waar de winkelpanden in
getransformeerd kunnen worden. Om hier achter te komen moet gekeken worden naar zowel de visie
van de gemeente als de eigenaar en de ondernemers stelt hij in het interview. Echter vertelt dhr.
Darkaoui dat ze op de Nieuwe Binnenweg wel eerder succesvolle transformaties gerealiseerd hebben.
Hier zou dus uit geconcludeerd kunnen worden dat er zeker potentie in het gebied zit.

6.1.3 Functie onderzoeksobject1
De functies die het meest aannemelijk zijn voor de transformatie voor de winkelpanden aan de Nieuwe
Binnenweg zijn de functie: ‘studenten woningen’, ‘woningen’ en ‘dienstverlenende ruimtes’. De
laatste twee functies zijn ook aangeraden door dhr. Tichelaar en dhr. Everraert. Echter dhr. Robberecht
stelt dat er naar waarschijnlijkheid geen vraag is naar woningen welke alleen toegang hebben tot de
begane grond. Echter hebben deze panden wel toegang tot een buitenruimte wat een voordeel is. Het
nadeel van het transformeren van winkels naar wonen is de onrendabele top voor de eigenaar van het
pand. Dhr. Darkaoui stelt echter dat de eigenaren van de panden hoe dan ook verlies moeten lijden als
de panden werkelijk structureel leeg blijven staan. De functie Mixed use is meerdere malen genoemd,
zowel in de enquête als in het gesprek met dhr. Robberecht. In de enquête is mixed use omschreven als
deels kantoorpanden.
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Hier zal echter geen sprake van zijn voor het onderzoeksobject omdat de vraag naar kantoorpanden op
het moment zeer laag is en het niet aannemelijk is dat winkeleigenaren hun panden hierin willen
transformeren.
Het tweede scenario voor de winkels aan de Nieuwe Binnenweg is dan ook ‘dienstverlenende
ruimtes’. Deze functie is zowel in de enquête als in het gesprek met dhr. Robberecht geadviseerd. Er is
op basis van de enquête en de interviews aangenomen dat de functies woningen en dienstverlenende
ruimtes de meest aannemelijke functies zijn voor de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Er wordt
aangenomen dat de inrichting van de dienstverlenende ruimte gelijk is aan de inrichting van een
kantoorpand. Doordat de objecten aan de Nieuwe Binnenweg niet zeer groot zijn, kan deze functie
alleen gerealiseerd worden als de eigenaar van een naast gelegen object hier aan mee wilt werken of
als een naastgelegen object opgekocht kan worden. De locatie van de Nieuwe Binnenweg is een
geheel andere locatie dan waar de meeste kantoorpanden gelegen zijn wat het huren ervan
aantrekkelijk kan maken.
6.2 Onderzoeksobject 2 ‘Winkels rondom Spinozaweg’
Opvallend is dat voor beide objecten ‘de winkelstrips rondom de Spinozaweg’ en de Nieuwe
Binnenweg twee dezelfde functies wordt geadviseerd om de winkels te transformeren. De functie die
zij adviseren voor de winkels is 1, namelijk: laat de markt haar werk doen door te kiezen voor een
ruime bestemming en 2.: een ‘mixed use’ creëren. Verder zijn de functies die voor dit
onderzoeksobject geadviseerd zijn, zeer verschillend. De professionals zijn het bij dit winkelvastgoed
minder eensgezind als bij de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Meer malen is ook aangegeven dat
dit een kansarm gebied is en dat de winkels in dergelijke situatie zeer lastig succesvol te transformeren
zijn. Een factor die hier mede bepalend voor is, is de daglichtintrede welke niet heel hoog is.
De functie die het meest genoemd is, is de functie wonen. Daarna volgt horeca en kantoorruimtes.
Daarnaast wordt geadviseerd om de winkels, winkels te laten maar dan met een lage huurprijs of een
grote trekker als een Albert Heijn of een Jumbo. Ook een medisch centrum en een parkeergarage
wordt genoemd als oplossing voor de leegstaande winkelpanden.

Figuur 6.2 functie enquête

6.2.1 Functies uit de enquête
Wonen
Woningen zijn het meest geadviseerd voor de leegstaande winkels. De grootste rede is dat woningen
de meeste kans van slagen in dit gebied heeft en omdat er rondom de stad altijd vraag is naar
woningen volgens de professionals. Aan de andere kant wordt echter aangegeven dat woningen
moeilijk te realiseren zijn doordat de afmetingen van de winkels daarvoor niet in verhouding zijn. De
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huurprijzen van de woningen in dit gebied zijn wel aan de lage kant waardoor het realiseren van
woningen pas financieel haalbaar is op de lange termijn.
Horeca
Voor de horeca wordt aangegeven dat er genoeg ruimte voor is en dat cafetaria en broodjeszaken en
dergelijke altijd op zijn plaats is in dergelijke gebieden. Daarnaast is de bereikbaarheid uitstekend en is
er genoeg ruimte om te parkeren. Aan de andere kant is het de vraag of de juiste doelgroep aanwezig is
voor horeca als cafés, in de omgevingsanalyse welke te vinden is in bijlage III is aangegeven dat er in
de leeftijdscategorie 65+ 8 procent punten hoger is dan in gemiddeld Rotterdam. Daarnaast zijn de
leeftijden tussen de 15 en de 65 jaar vijf procent punten minder aanwezig dan in gemiddeld
Rotterdam.
Kantoorpanden/bedrijfspanden
Het transformeren in de functie kantoorpanden is vier keer aangekruist als advies en wordt ook bij de
optie ‘Anders’ een aantal keer aangegeven maar dan net in een andere vorm. De kantoorruimtes of
bedrijfsruimtes kunnen verhuurd worden aan starters met een lage huurprijs om het aantrekkelijk te
houden. De bereikbaarheid is hier goed en er is genoeg ruimte op te parkeren in de omgeving. Ook is
er aangegeven dat de levendigheid in een gebied snel verdwijnt als winkels leeg komen te staan. Om
deze levendigheid te behouden en/of terug te krijgen is bedrijvigheid hier een goede oplossing voor.
Het grote nadeel is dat kantoorpanden veel getransformeerd worden door het overaanbod ervan op de
markt. Daarnaast is dit geen optimale locatie om kantoorpanden te creëren in deze tijd.
Overige
Verder zijn er nog overige functies genoemd voor de winkels in de winkelstrips. Zo is een medisch
centrum genoemd. Hierbij is aangegeven dat er met deze functie ingespeeld kan worden op de
vergrijzing. Daarnaast is zoals aangegeven aan het begin, de functie ‘mixed use’ genoemd voor de
winkels. ‘Mixed use’ zorgt voor levendigheid in het gebied. Aangegeven wordt dat overal vraag is
naar ‘mixed use’ en niet alleen in de stad. Verwacht wordt dat in een dergelijk gebied de functie
‘mixed use’ ook zeker succesvol kan zijn. Het creëren van een ‘mixed use’ kan niet gerealiseerd
worden met één pand. ‘Mixed use’ is een concept waar meerdere panden voor nodig zijn. Het is een
combinatie van onder andere werken en wonen in één gebied. Een manier om dit te creëren is om de
bestemmingen te verruimen en de prijzen te verlagen.

6.2.2 Interviews uit de interviews
Eén van de interviews is gehouden bij dhr. Van Vliet. Dhr. Van Vliet denkt dat er het meest behoefte
is aan woningen of winkels zoals het op het moment is in de hoofdstraat van Lombardijen. De
transformatie naar woningen zal zeer lastig worden stelt zowel dhr. Robberecht als dhr. Tichelaar. Het
probleem bij deze panden is dat zij over zeer weinig daglicht beschikken en geen buitenruimte hebben.
Dhr. Robberecht adviseert om het vastgoed rondom de Spinozaweg te laten hoe het is, evenals dhr.
Van Vliet. De functies die nu voornamelijk aanwezig zijn in de winkelstrips rondom de Spinozaweg
zijn onder andere: horeca, winkels en werken. Het realiseren van kantoorpanden is evenals bij
voorgaand onderzoeksobject niet realistisch gezien de huidige markt. Ook wordt de functie horeca
door dhr. Van Vliet afgewezen omdat hier, volgens dhr. Van Vliet, geen draagvlak voor is in dit
gebied.
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6.2.3 Functie onderzoeksobject 2
Voor de winkels rondom de Spinozaweg is de functie woningen het meest aannemelijk. Deze functie
kan echter niet in elk object gerealiseerd worden. Veel winkels rondom de Spinozaweg hebben een
grote uitstekende luifel waardoor het beetje daglicht dat er al binnen komt verminderd wordt. Het
weghalen van deze plint zou ook problemen op kunnen leveren voor de bovengelegen woningen. Bij
een enkele strip, zoals in de Zenostraat, staat de flat er haaks overheen waardoor het mogelijk is om bij
de tussenliggende objecten lichtkoepels in het dak te plaatsen voor het creëren van extra daglicht. Ook
moet er onderzocht worden of het mogelijk is om een tuintje toe te voegen aan de objecten. Er is veel
geadviseerd om de situatie te laten zoals hij is. Zelfs al komen deze winkels structureel leeg te staan.
Omdat structurele leegstand voor niemand goed is, wordt er ook onderzocht wat de functie
garageboxen met de panden doet in financieel opzicht. Er zijn namelijk al veel horeca gelegenheden
aanwezig en het realiseren van kantoorpanden is gezien de huidige markt niet realistisch op deze
locatie. Verder is er ook al een medisch centrum aanwezig in het gebied en dit is ook geen functie die
meerdere malen in een gebied gerealiseerd kan worden.

6.3 Deelconclusie
De winkels uit onderzoeksobject 1 ‘de Nieuwe Binnenweg’ zijn gemakkelijker te transformeren in een
andere functie dan de winkels uit onderzoeksobject 2 ‘rondom de Spinozaweg’. Ze zijn gelegen nabij
het centrum waar sprake is van een groter verzorgingsgebied. Ze beschikken over een buitenruimte en
over meer daglichtinval dan onderzoeksobject 2. Daarnaast heeft onderzoeksobject 2 een uitstekende
plint die voor nog minder lichtinval zorgt. De scenario’s voor onderzoekobject 1 bestaan uit de
functies ‘wonen’ en ‘dienstverlening’. Dit zijn de meest aannemelijke transformatiescenario’s kijkend
naar de huidige markt. De dienstverlenende ruimtes worden gecreëerd in de vorm van kleine
kantoorpandjes. Omdat het compleet andere pandjes zijn dan de grote kantoorpanden welke op het
moment veel leeg staan, trekt het ook andere huurders aan. De panden zijn net buiten het centrum
gelegen waar volgens de professionals van de interviews, dienstverlening ook steeds meer naartoe
trekt. Dit gecombineerd met een lagere huur moet er voor zorgen dat de panden voorzien worden van
een huurder.
Onderzoeksobject 2 is bouwtechnisch lastiger dan onderzoeksobject 1. Dit komt zoals hierboven
vermeld voornamelijk door de daglichttoetreding. Daarnaast heeft onderzoeksobject 2 een minder
goede locatie dan het eerste onderzoeksobject voor de functies dit is ook uit de enquête meerdere
malen benoemd. De eerste functie die toegepast wordt op onderzoekobject 2 is de functie wonen.
Omdat de normale winkel in dit onderzoeksobject zeer waarschijnlijk te weinig daglichttoetreding
heeft, kan deze functie niet bij alle winkels toegepast worden. De Zenostraat is een voorbeeld welke
gegeven is, waar de functie wonen wel toegepast kan worden. Omdat de winkels in dit
onderzoeksobject zo lastig te transformeren zijn, is er meerderenmalen genoemd om de winkels
dezelfde functie te laten houden, ook als de winkels structureel leeg komen te staan. Omdat structurele
leegstand voor niemand goed is, wordt de tweede functie die toegepast wordt de functie garageboxen.
Garageboxen zijn gemakkelijk te realiseren en het zou wellicht een oplossingen kunnen zijn voor de
leegstaande panden. Of de functies financieel haalbaar zijn, wordt duidelijk in het volgende hoofdstuk.
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7. Waardebepaling en haalbaarheid onderzoeksobjecten
In het vorige hoofdstuk is onderzocht in welke functie de onderzoeksobjecten het beste
getransformeerd kunnen worden. In dit hoofdstuk is onderzocht op welke manier de waarde van de
onderzoeksobjecten het beste bepaald kan worden. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 5
‘Hoe kan de waarde van de onderzoeksobjecten bepaald worden aan de hand van de huidige
gebruikte taxatiemethode?’ en subdeelvraag 5.1 ‘Zijn de transformatiescenario’s financieel
haalbaar?’ Er is onderzocht aan de hand van de transformatiescenario’s, of de huidige
taxatiemethodes gebruikt kunnen worden waarbij er voortaan rekening gehouden wordt met de
transformatie van het object. In hoofdstuk 1 en bijlage I worden de verschillende taxatiemethodes
benoemd en uitgelegd. De taxatiemethodes die nader onderzocht worden in dit hoofdstuk zijn de
methodes welke afkomstig zijn uit de inkomsten benadering. Er wordt immers vanuit gegaan dat het
object na transformatie opnieuw verhuurt wordt en dus weer voorzien is van een huurstroom, wat niet
het geval was bij de functie ‘winkel’. De methodes die afkomstig zijn uit de inkomsten benadering zijn
de volgende: BAR-methode, NAR-methode, DCF-methode, draagkrachthuurmethode en de Gross
operating profit-methode. Voor de bepaling van de financiële haalbaarheid worden verschillende
resultaten in tabellen weergegeven.
7.1 Taxatiemethode onderzoeksobjecten
De BAR-methode, de NAR-methode en de DCF-methode zijn ook de methodes die door Ooms
Makelaars Taxaties BV. eerder werden gebruikt voor de taxaties van structureel leegstaand
winkelvastgoed. Voordeel van de DCF-methode is dat de DCF-methode meer zegt over de
toekomstige huurinkomsten van het object dan bijvoorbeeld de vergelijkende methode. Er wordt niet
verder ingegaan op de draagkrachthuurmethode aangezien deze de huurwaarde berekend van
detailhandel. Op de Gross Operating Profit methode wordt niet verder ingegaan aangezien deze van
toepassing is op bedrijven die afhankelijk zijn van hun plaats/ligging zoals een camping en hotel.
Daarnaast is bij de BAR-methode sprake van een aanpassingshuur. Oftewel er is sprake van een
huurverandering. Hier is bij de onderzoeksobjecten geen sprake van aangezien ze op het moment van
waardering structureel leeg staan en er geen huurstroom aanwezig is. De methode die overblijft en het
meest geschikt is voor de taxatie van de onderzoeksobjecten zijn de NAR- en de DCF-methode. De
DCF-methode geeft een groter overzicht weer waardoor deze methode gebruikt wordt voor de
onderzoeksobjecten. Daarnaast is in hoofdstuk 5.1 vermeld dat Ooms ook deze methode gebruikt voor
de taxatie van kantoorpanden welke getransformeerd gaan worden.

7.2 Juridische haalbaarheid
De juridische haalbaarheid is afhankelijk van het bestemmingsplan. Onderzoekobject 1 heeft de
bestemming ‘Wonen boven Winkels’. Dit betekent dat de ruimtes welke op straatniveau gelegen zijn
bestemd zijn voor de functie winkel en de ruimtes erboven voor de functie wonen en eventueel wonen
en werken. De onderzoeksobjecten rondom de Spinozaweg hebben de bestemming ‘gemengd’. Dit
betekent dat er enkel op de verdiepingsvloeren woningen zijn toegestaan. De objecten op de begane
vloer zijn bestemd voor detailhandel en kantoorpanden. De bestemmingskaarten zijn te vinden in
bijlage XII. Indien er op het object echter sprak is van appartementsrechten, dan wordt de juridische
haalbaarheid niet alleen bepaald door het bestemmingsplan, maar geldt ook de privaatrechtelijke
bestemming zoals omschreven wordt in de splitsingsakte. Is deze omschrijving ruim, zoals
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bijvoorbeeld “bedrijfsruimte en/of woning” dan kan transformatie plaatsvinden. Is de omschrijving
echter “winkel” dan zal voordat kan worden overgegaan tot transformatie, de splitsingsakte gewijzigd
moeten worden. Hiervoor is toestemming nodig van alle eigenaren van de appartementsrechten in het
complex en van alle banken die een hypotheek gevestigd hebben op één van de appartementsrechten.
Daarnaast is voor een verbouwing of transformatie ook toestemming nodig van de bank als er een
hypotheek rust op de winkel zelf, dit staat vermeld in iedere hypotheekakte.
De functies uit de transformatiescenario’s welke bepaald zijn in hoofdstuk 6, vallen niet onder het
bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan veranderd zal moeten worden bij
transformatie. In theorie hoort de taxateur alleen te kijken naar wat de beste bestemming voor het pand
is en wat de hoogste waarde oplevert. In dit onderzoek wordt er dan ook niet verder op de bestemming
van de objecten in gegaan en wordt er aangenomen dat alle partijen toestemming geven voor het
wijzigen van de bestemming wanneer dit nodig is.
Voor het creëren van woningen is het van belang dat de woningen een buitenruimte hebben. Bij
onderzoeksobject 2 hebben verschillende panden een klein parkeerplaatsje achter de winkels, hier
zouden tuintjes van gemaakt kunnen worden als dit kadastraal bij het object hoort. Voor het opvragen
van een kadastraal uittreksel hiervan is als voorbeeld de Zenostraat genomen. In het kadastrale
uittreksel is echter te zien dat de parkeerplaats kadastraal gezien niet bij de panden horen. Het
uittreksel is te vinden in bijlage XIII. De parkeerplaats zou eventueel opgekocht kunnen worden bij de
gemeente. Dit brengt echter grote kosten met zich mee. Daarnaast zijn er nu parkeerplaatsen gevestigd
waardoor het een langdurig juridisch proces kan worden als de gemeente het al wil verkopen. Daarom
is er besloten om het pand een stukje in te korten. Aan de voorkant van het pand komt een klein
balkon welke de diepte heeft van 1.10 meter en een breedte van 3 meter. Technisch gezien is dit zeker
haalbaar. De panden zijn niet direct gelegen onder de galerijflat. Bij onderzoeksobject 1 is er
aangenomen dat het object al over een tuintje beschikt aangezien dit vaak ook het geval is bij dergelijk
vastgoed.

7.3 Financiële haalbaarheid en waardering met zicht op transformatie
De financiële haalbaarheid is berekend door de kosten per scenario te onderzoeken aan de hand van
verschillende kerncijfers. De volledige financiële haalbaarheid is te vinden in bijlage IX. In deze
bijlage zijn alle berekeningen meer gedetailleerd uitgelegd en verklaard. In paragraaf 7.1 staat
beschreven dat er gekozen is voor de DCF-methode. Elk scenario is in de DCF vorm berekend. De
daadwerkelijke kasstromen hiervan zijn te vinden in bijlage IX. In dit hoofdstuk worden de
kengetallen weergegeven en de resultaten welke voortkomen uit het DCF model.

7.3.1 Onderzoeksobject 1 ‘Nieuwe Binnenweg’ winkel naar woning
Het eerste scenario is de transformatie naar een woning. De keuze voor deze functie staat beschreven
in hoofdstuk 6. Voor de transformatie is als eerste onderzocht wat de gemiddelde grootte van de
winkels aan de Nieuwe Binnenweg is aangezien er niet één specifiek pand is in dit onderzoek. Om het
gemiddelde van de winkels aan de Nieuwe Binnenweg te achterhalen is gebruik gemaakt van de BAGviewer, hier kwam een gemiddelde uit van 86 m2.
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In tabel 7.1 is de huur voor de woningen, welke op verschillende manieren berekend is, weergegeven.
De huur is via de puntentellingen berekend. De prijs per vierkante meter op basis van referentiepanden
is berekend alsmede de gemiddelde huur via dezelfde referentiepanden. Omdat de huur uit het
puntentelling systeem boven de sociale huurgrens is, kan de huur vrij bepaald worden. Er is besloten
om de huur onder het gemiddelde van € 742,86 te houden en de huurprijs van € 730,00 te gebruiken
voor de woning. Het voordeel van deze woning ten opzichte van de referentiepanden is dat het object
compleet vernieuwd is bij oplevering. In dezelfde tabel zijn de gebruikte kengetallen weergegeven. De
WOZ-waarde is berekend via dezelfde referentiepanden. Het jaarlijks onderhoud is afkomstig uit de
Vastgoed Exploitatiewijzer 2014 en de bouwkosten zijn afkomstig uit het Bouwkosten boekje
(her)bouwkosten.
Kengetallen
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
Jaarlijksonderhoud
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper
Huur puntentelling
Huur gemiddelde Nieuwe Binnenweg
Huur berekend per m2
Huur woningen
Gemiddelde huur referenties en huur uit
puntensysteem
Beheerkosten
Groot Onderhoud
btw
Prijs woning
leegstand

1,12%
2,00%
6,00%
6,80%
€
484,00
0,1280%
€ 146.714,29
7,00%
€
713,37
€
742,86
€
923,97 per maand
€
730,00
€
728,11
2,50%
€
15.000,00
21%
€
165.800,00
1,50%

Tabel 7.1 Kengetallen.

Saldo Contante
Waarde
Koopsom
IRR
Tabel 7.2

€
€

Saldo Contante Waarde
51.545,36
Koopsom
IRR
48.173,23
Tabel 7.3
Bij verkoop
5,82%

€
€

14.562,12
12.034,81
4,70 %

20 jaar verhuur waarna de woning verkocht is

In bovenstaande tabellen zijn de uitkomsten van de transformatie naar een woning weergegeven. In
beide gevallen is de transformatie gerealiseerd in jaar 0. In dit jaar kan meteen gestart worden met het
zoeken van een huurder of koper voor het object. Verder betreft het een woning met in totaal drie
kamers, een keuken en een badkamer inclusief toilet. Er wordt ook vanuit gegaan dat het object over
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een tuin beschikt. De bedragen in de eerste tabel zijn de uitkomsten waarbij het object 20 jaar
verhuurd is waarna verkoop plaats heeft gevonden. Tevens is berekend wat de resultaten zijn bij
directe verkoop. Hierbij is rekening gehouden met de huidige markt. De verkoop heeft plaats
gevonden in het eind van jaar twee. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 7.3
Zoals te zien in tabel 7.2 en 7.3 zijn de waardes bij verhuur vele malen hoger dan bij verkoop, waar
een negatief bedrag uit is gekomen. De koopsom is het bedrag dat het object waard is rekening
houdend met de investering die van te voren gemaakt wordt. De IRR welke gerealiseerd is bij het
verhuurscenario is 6,25%. Dit is het rendement dat gedurende de looptijd jaarlijks ontvangen wordt.
Met de IRR van 6,25% wordt de discontovoet niet behaald bij zowel het verhuurscenario als het
verkoopscenario.

7.3.2 Onderzoeksobject 1 ‘Nieuwe Binnenweg’ winkel naar dienstverlenende ruimte’
Het tweede scenario is de transformatie van winkels naar een kantoorruimte. In hoofdstuk 6.1.1 is de
functie dienstverlening als beste functie naar voren gekomen. Omdat er geen specifieke indeling is
welke de functie dienstverlening dekt, is er van de inrichting van een kantoorpand uit gegaan. Op deze
manier is de basisbehoefte in het pand aanwezig voor de potentiële huurder.
In tabel 7.4 zijn de kengetallen weergegeven die gebruikt zijn voor de transformatie van winkel naar
kantoorpand. De bouwkosten en de bijkomende kosten voor de transformatie zijn afkomstig uit het
Bouwkosten boekje (her)bouwkosten. De mutatieleegstand is gezet op 5%. Hierbij is uitgegaan dat er
om de vijf jaar van huurder gewisseld wordt en dat het pand een half jaar leeg staat tussen deze
wisselingen door. Met deze 5 % wordt er elk jaar een deel gereserveerd voor de leegstaande periode
van het pand. De WOZ-waarde is berekend door een gemiddelde te nemen uit een aantal
referentieobjecten. Voor de huurprijs is de gemiddelde huurprijs per vierkantenmeter per maand
berekend aan de hand van referentiepanden, deze panden zijn afkomstig van www.funda.nl en
crm.realworks.nl.
Kengetallen
Mutatieleegstand

6,50% van de huur

Inflatie

1,12%

Huurstijging

1,50%

Discontovoet

9,00%

Exit Yield

10,00%

OZB tarief eigenaar

0,3186%

WOZ-waarde

€

Kosten Koper

7,00%

Jaarlijksonderhoud

€

Huur kantoor

€

Beheerkosten

2,50%

Vierkantenmeter

172,00

Groot onderhoud

€

293.428,57
5,80 per m2 per jaar

1.300,00

€

1.569,45

15.000,00

Tabel 7.4, Kengetallen
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In de tabellen 7.5 en 7.6 zijn de resultaten weergegeven die voortkomen uit een periode van verhuur en
uit directe verkoop. De investering is te groot ten opzichte van de verkoopprijs waardoor de
transformatie bij directe verkoop niets oplevert. Bij het verhuurscenario wordt er eerst nog 20 jaar
huurinkomsten genuttigd wat uiteindelijk meer oplevert. Zoals te zien levert een periode van verhuur
waarna verkoop plaats vindt meer op dan directe verkoop. De IRR bij verkoop na verhuur is 8,33%.
Dit is ondanks het positieve eindbedrag geen goed percentage. De IRR is lager dan de discontovoet
wat ook deze investering niet rendabel maakt.
Totaal
Koopsom

IRR

€
€

Totale contante waarde
20.851,18
Koopsom
19.487,09
Tabel 7.6, Bij verkoop
8,33%

€
€

26.171,0421.628,96-

Tabel 7.5, 20 jaar verhuur waarna de woning verkocht is.

7.3.3 Onderzoeksobject 2 ‘Zenostraat’ winkel naar woning
In dit scenario wordt een winkel aan de Zenostraat getransformeerd tot woning. De woning heeft een
grootte van 73,50 m2. Dit is berekend door een gemiddelde te nemen over 6 winkels aan de
Zenostraat. De vierkante meters zijn afkomstig van de BAGviewer. De huurprijs van € 586,44 is
berekend met het huurpuntensysteem. Omdat de huur uit dit puntensysteem uitkomt onder de
liberaliseringgrens, kan de huur niet vrij gekozen worden en blijft de huur staan op € 586,44. Het
puntenmodel is te vinden in bijlage X. Voor de bepaling van de verkoopprijs is gebruik gemaakt van
vier referentieprojecten. De verkoopprijs is gezet op € 105.000,00.
Kengetallen
Groot onderhoud
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper
Huur pand
Beheerkosten
Jaarlijksonderhoud
Leegstand
Bouwkosten Nieuwbouw
Bijkomendekosten gemiddeld

€

€
€
€
€

15.000,00
1,12%
2,00%
6,50%
6,80%
0,1280%
146.714,29
6,50%
800,00
pm
2,50%
979,00
1,50%
1.220,00
per m2 BVO
35,31%

Tabel 7.7, kengetallen
In onderstaande tabellen zijn de resultaten weergegeven bij verkoop na 20 jaar verhuur en bij directe
verkoop. Bij de verhuur is er aangenomen dat er om de 7 jaar gewisseld wordt van huurder waarbij het
object een maand leeg zal staan. Ook bij deze investering is de IRR lager uitgekomen dan de
discontovoet wat de investering niet rendabel maakt.
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Totaal
Koopsom
IRR

€
€

25.274,42
23.731,85
6,13%

Totaal
Koopsom

€
€

12.796,1710.575,35-

Tabel 7.9 Bij verkoop

Tabel 7.8 20 jaar verhuur waarna de woning verkocht is.

7.3.4Onderzoeksobject 2 ‘Rondom de Spinozaweg’ naar garageboxen
Voor het laatste scenario wordt een winkel getransformeerd naar twee ruime garageboxen, de
gebruikte bedragen en percentages voor de berekening zijn in tabel 7.10 te vinden. De herbouwkosten
zijn afkomstig uit het Bouwkosten boekje (her)bouwkosten. Er is gekozen voor twee ruime
garageboxen in verband met de afmetingen van het object. De huur is berekend door middel van de
vierkante meter prijs van referenties. Om de garageboxen aantrekkelijker te maken is de huur verlaagd
tot € 120,00 per garagebox. Voor de verkoopprijs is ook gebruik gemaakt van referenties, deze is
gesteld op € 31.862,38. Ook bij dit scenario is de IRR lager uitgevallen dan de discontovoet. Anders
dan bij de vorige scenario’s heeft de verkoop van de garageboxen wel een positief eindsaldo, dit komt
door de verhoudingen tussen de investering en de exitwaarde. De resultaten zijn weergegeven in
tabellen 7.11 en 7.12.
Kengetallen
Mutatieleegstand
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper
Groot onderhoud
Beheerkosten
m2 totaal
m3 totaal

5,00% van de huur
1,12%
2,00%
7,00%
8,00%
0,3186%
131.833,33
7,00%
5.000,00
30,00
74
195
m3

€
€
€

m2
Garagebox 1
Garagebox 2
Groot onderhoud

30,00
30,00
€ 1500,00

Huur per m2
€
€
€ 180

Herbouwkosten 150-18
Verzekeringspremies 0,400,60 promille
Onderhoudskosten

Huur per box per
maand
€
120,00
€
120,00

151,93
151,93

Per m3

0,006%
€ 40,00 per jaar per box

Tabel 7.10 kengetallen

Totale contante waarde
Koopsom
IRR

€
€

17.913,43
16.741,52
6,81%

Tabel 7.11 20 jaar verhuur waarna de woning verkocht is

Totale contante waarde
Koopsom
IRR

€
€

9.519,00
7.866,94
6,33%

Tabel 7.12 bij verkoop
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7.4 Deelconclusie
De waardemethode die in dit hoofdstuk gebruikt is voor de waardebepaling van de
onderzoeksobjecten, is de DCF-methode. De DCF-methode geeft zoals eerder vermeld een duidelijk
overzicht weer van de huurinkomsten en alle exploitatiekosten. Bij de juridische haalbaarheid is naar
voren gekomen dat de bestemming van de onderzoeksobjecten niet samenloopt met de
transformatiescenario’s. In hoofdstuk 5 is naar voren gekomen dat het bestemmingsplan een punt is
waar veel taxateurs en andere stakeholders het niet altijd over eens zijn en waar de meningen ruim
over verschillen. Omdat in theorie de taxateur niet moet kijken naar wat de bestemming op het
moment is maar naar wat de hoogste waarde oplevert, is het bestemmingsplan verder achterwegen
gelaten. Daarnaast is de manier van waarderen die hier verricht wordt in principe alleen mogelijk als er
niet vastgehouden wordt aan het bestemmingsplan. Daarom is er van uit gegaan dat de nieuwe
bestemmingen goed gekeurd zullen worden door de gemeente.
De deelvraag die met hoofdstuk 7.3 beantwoord is, is de volgende: ‘Zijn de transformatiescenario’s
financieel haalbaar?’. Waardebepaling van structureel leegstaand winkelvastgoed kan wel bepaald
worden via een transformatiescenario in een DCF-model. Of het financieel rendabel is is een andere
vraag. De investering wordt rendabel beschouwd als de IRR gelijk of hoger is als de discontovoet die
aan het begin vastgesteld is. De discontovoet is een percentage waarbij is aangenomen dat dit als
rendabel wordt beschouwd door de markt, waarneer het uiteindelijke rendement (de IRR) dat behaald
wordt hoger uitvalt dan is dit en extra op de discontovoet. In alle scenario’s is dit niet het geval. Op
basis daarvan zou de investering niet rendabel zijn. De IRR ligt echter niet ver van de discontovoet af
in de verhuurscenario’s en in het scenario waarbij de garagebox verkocht wordt. In deze scenario’s is
er een mogelijkheid dat het object gekocht wordt met de berekende IRR. Dit ligt er net aan wat de
koper ervoor over heeft.
Bij financiële haalbaarheid wordt er gekeken naar het feit of de investering en de uitkomsten binnen
het budget van de opdrachtgever vallen. In dit geval is er echter geen budget aanwezig maar is
uitgegaan van een discontovoet vanuit de markt. Hieronder worden de IRR en de totale contante
waardes weergegeven van alleen de scenario’s welke positief uitvallen. Het scenario voor object 1 dat
het meest oplevert is de woning. Voor object 2 is dit eveneens de woning.
Tabel 7.13 resultaten scenario’s

Discontovoet

Onderzoeksobject 1
Woning
Huur
koop
6,00%

Onderzoeksobject 2
Woning
Huur
koop
6,50%

Investering

€

131.266,53-

€ 103.999,27-

Koopsom
Saldo contante waarde

€
€

48.173,23
51.545,36

€
€

Internal Rate of Return

5,82%

6,13%
Garageboxen

Kantoorpand
Discontovoet

9,00%

Investering

€

163.575,85-

Verkoopprijs

€

19.487,09

Saldo contante waarde
Internal Rate of Return

23.731,85
25.274,42

7%

€
20.851,18
8,33%

€

35.080,54-

€ 12.034,81

€

16.741,52 €

7.866,94

€ 14.562,12
4,70%

€
17.913,43 €
9.519,00
6,81%
6,33%
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9. Conclusie en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de probleemstelling:
‘Hoe kan de waarde van het structureel leegstaande winkelvastgoed, welke niet meer geschikt is voor
de functie ‘winkel’, bepaald worden aan de hand van een transformatiescenario?’
De waarde van structureel leegstaand winkelvastgoed kan bepaald worden door middel van een
transformatiescenario en de DCF-methode. De DCF-methode geeft het duidelijkste overzicht en is
zeer transparant in de bepaling van de waardes. In dit onderzoek zijn twee soorten winkelvastgoed
geselecteerd waarvoor elk twee scenario’s zijn ontwikkeld. Omdat winkelpanden veelal alleen de
bestemming winkels hebben is het bij deze manier van waarderen van belang om niet vast te houden
aan de huidige bestemming maar om daadwerkelijk te kijken naar wat de functie is die het meest
opbrengt. Daarnaast is het van belang dat de taxateur in kan zien, wanneer een winkel structureel leeg
staat en het niet meer gewaardeerd kan worden als winkel met huurstromen die in de praktijk zeer
moeilijk te realiseren zijn. Gemeentes spelen hier een grote rol in. Door soepeler om te gaan met het
verstrekken van vergunningen en met het wijzigen van bestemmingsplannen is het mogelijk dat
taxateurs sneller buiten het bestemmingsplan om gaan kijken. Wanneer de bestemming van een pand
immers gemakkelijker gewijzigd kan worden, is de waardebepaling door middel van een
transformatiescenario ook realistisch.
De manier van waarderen die in dit rapport onderzocht is, haalt de gestelde discontovoet niet en het
heeft voor de onderzoeksobjecten geen hoog rendabel resultaat. Dit komt door de verhouding tussen
de grootte van de investering en het aantal vloeroppervlak dat verhuurt kan worden. Ooms wordt
echter geadviseerd om een winkel welke niet meer geschikt is als winkel, niet meer te taxeren als een
winkel met huurinkomsten. De winkels zijn de waardes die eruit komen in praktijk niet meer waard.
De waardes die uit de transformatiescenario’s in dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn meer
realistisch in deze tijd en geven een hogere waarde dan de functie winkel. Vastgoedeigenaren zijn
waarschijnlijk niet blij met deze manier van waarderen, omdat de functie winkel meer oplevert dan de
transformatie naar een nieuwe functie maar het gaat erom wat de markt wil en dat zijn geen winkels.
Het is zeker een mogelijkheid dat er bij andere winkelvormen, welke een groter oppervlak hebben, met
een ander transformatiescenario deze manier van waarderen positievere uitkomsten heeft. Dit is een
vervolgonderzoek welke geadviseerd wordt aan Ooms om te verrichten samen met het onderzoek naar
een geheel andere manier van taxeren van deze objecten. De uitkomsten uit de transformaties zijn wel
aantrekkelijk voor corporaties en organisaties zonder winstoogmerk. Ook is het mogelijk dat het object
voor minder aangekocht wordt dan de verkoopprijs die berekend is, waardoor de IRR zal stijgen en
hierdoor de investering voor andere partijen ook aantrekkelijk wordt. Het knelpunt blijft wel het
bestemmingsplan. Zolang het wijzigen van het bestemmingsplan niet versoepelt wordt is deze manier
van taxeren minder haalbaar. Wanneer dit gebeurd wordt Ooms deze manier van waarderen alsnog
aangeraden. Hier wordt wel bij opgemerkt om altijd naar de bewegingen van de markt te blijven
kijken. de vraag kan op een gegeven moment zo veranderd zijn dat de winkel wel weer verhuurt kan
worden als winkel en dat deze functie ook weer het meeste oplevert.
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Omdat deze manier van waarderen geadviseerd wordt wanneer bestemmingsplannen soepeler gegeven
worden zijn de te maken stappen hieronder weergegeven. In onderstaand model is het mogelijk om
door het doorlopen van een aantal stappen tot de resultaten te komen die de waardering van
winkelvastgoed met dezelfde vorm als de onderzoeksobjecten geeft. Wanneer het winkelvastgoed van
deze vormen andere afmetingen hebben, kan dit gemakkelijk ingevoerd worden in het DCF-model.
In de eerste stap wordt de vastgoedvorm bepaald. Omdat het onderzoek zich beperkt heeft tot twee
vormen, zijn alleen deze twee vastgoedvormen uit het onderzoek hieronder weergegeven. In de tweede
stap wordt bepaald of de winkel nog voldoet als winkel. De punten kunnen gemakkelijk worden
aangekruist. Ook als de winkel er uit het schema goed uit komt, kan een andere functie alsnog de
betere bestemming zijn, en de hoogste waarde geven. Dit zou dan vergeleken moeten worden in de
financiële haalbaarheid. Indien er sprake is van winkelvorm 1, kan er gelijk gekozen worden uit twee
functies. Bij winkelvorm 2 komt er door het beantwoorden van twee vragen een functie naar voren
voor het pand. In de laatste stap is de investering die nodig is voor de transformatie weergegeven, de
discontovoet die gesteld is, de koopsom van het object, het saldo van de contante waarde en de IRR.
Uit hoofdstuk 8 is duidelijk geworden dat de functies wonen het meest oplevert. Toch is er gekozen
om de andere functies ook in het model weer te geven aangezien het mogelijk is dat de opdrachtgever
een hogere IRR belangrijker vindt dan de saldo contante waarde of andersom. De taxateurs van Ooms
kunnen met dit model de bepaalde waardes van het structureel leegstaand winkelvastgoed extra
onderbouwen, hiermee is de gestelde doelstelling behaald.
Stap 1. Bepaal het soort winkelvastgoed
Mogelijke transformatiescenario’s per vastgoedvorm
Winkelvorm 1
Winkelvorm 2
Kenmerken

Vorm
Grootte van het
object

Winkels met B- en C-locaties, in de
aanloopstraat naar de stadskern
Gebouwd tussen 1890 – 1920,
winkels inclusief tuintje.
Rond de 86m2

Buurtwinkels met B- en C-locaties, in de
winkelstraten rondom de hoofdstraat van
de wijk,
Winkelstrip uit de jaren ’70. Gelegen
onder galerijflat.
Ongeveer 73m2

Stap 2. Bepaal de geschiktheid als winkelfunctie, bij een overwegend aantal factoren waar de winkel
op faalt, is er reden tot transformatie.

Factoren
1. De aanwezigheid van zelfstandige
ondernemers.
2. De ligging
3. De uitstraling van de winkels
4. Passantenstroom
5.Verzorgingsgebeid
6. Concurrentie aanwezig
7. Structurele leegstand

De Nieuwe Binnenweg
Slecht/weinig
Matig

Ja

Redelijk

Goed/veel

Nee
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Stap 3. Doorloop het model van de gekozen winkelvorm.

Winkelvorm 1

Winkelvorm 2

Dienstverlenende
ruimte

Woning

Is er mogelijkheid
tot een
buitenruimte?

Is de winkelvorm direct
gelegen onder een
galerijflat?

1 of 2 keer ‘Ja’

Ne
e

Ja

Ne
e

Ja

2 keer ‘Nee’

Woning

Garage boxen

Stap4. Bepaal welke van toepassing is.
A. Heeft het winkelvastgoed geheel andere maten? Vul dan het DCF-model in.
B. Heeft het winkelvastgoed dezelfde maten? Onderstaand schema geeft een snelle indicatie van
de kosten van de transformatie en waardes na transformatie welke de waardebepaling van de taxateur
kunnen ondersteunen.

Discontovoet
Investering
Koopsom
Saldo contante waarde
Internal Rate of Return

Discontovoet
Investering
Verkoopprijs
Saldo contante waarde
Internal Rate of Return

Onderzoeksobject 1
Woning
Huur
6,00%
€
131.266,53-

Onderzoeksobject 2
Woning
Huur
6,50%
€ 103.999,27-

€
48.173,23
€
51.545,36
5,82%
Kantoorpand
Huur
9,00%

€
23.731,85
€
23.731,85
6,13%
Garageboxen
Huur
verkoop
7%

€
163.575,85€
19.487,09
€
20.851,18
8,33%

€

35.080,54-

€

16.741,52

€

7.866,94

€

17.913,43

€

9.519,00

6,81%

6,33%
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10. Implementatieplan
Wanneer Ooms besluit om de aanbevelingen in vorig hoofdstuk op te volgen zullen er geen grote
stappen ondernomen te hoeven worden binnen Ooms voor de implementatie. Bij deze manier van
waarderen gaat het erom dat de medewerkers daadwerkelijk kijken naar welke functie het meeste
opbrengt en dat zij ook inzien dat sommige winkelvastgoed voor zeer lange tijd structureel leeg staat
en geen huurinkomsten meer gaat genereren. Om dit te bereiken is het mogelijk om een cursusdag in
te plannen waar dit besproken wordt. Het is daarna ook van belang dat dit volgehouden wordt en dat
het daarom periodiek gecontroleerd wordt. De taxateur moet er elke keer bewust over na denken wat
de beste functie van het object is ongeacht het bestemmingsplan. Daarnaast kan een vervolgonderzoek
verricht worden naar de haalbaarheid bij andere winkelvormen en andere transformatiescenario’s.
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11. Methodologische verklaring
Uit het onderzoek is gebleken dat structureel leegstaand winkelvastgoed bepaald kan worden door
middel van een transformatie scenario in combinatie met het DCF-model maar dat het geen hoge
rentabiliteit oplevert. Er zijn echter wel een aantal kanttekeningen aan dit onderzoek. Winkels hebben
namelijk een kleiner vloeroppervlak dan kantoorpanden en de transformatie levert hierdoor minder op
dan de transformatie bij kantoorpanden. Ook zijn winkelpanden meestal omringd door andere winkels
wat de transformatie nog wat lastiger maakt dan de transformatie van een solitair kantoorpand. Tot slot
is er nog het bestemmingsplan die bij winkelobjecten al snel beperkt is waardoor bij
functieverandering de eigenaar van het object een lang proces in moet, wat de realisatie van de nieuwe
functie van het object een stuk minder realistisch en haalbaar maakt.
Daarnaast is in dit onderzoek de waardering door middel van een transformatiescenario enkel
toegepast op twee soorten winkelvastgoed. Wellicht komen er andere resultaten naar boven wanneer
dit onderzoek verricht wordt bij een andere winkelvorm en een ander transformatiescenario.
Om bij de winkels een groter oppervlak te creëren zou er gekeken kunnen worden bij de taxatie naar
de mogelijkheden om naastgelegen panden op te kopen of om met de naastgelegen eigenaren samen te
werken. Daarnaast is het van belang dat ook de winkeleigenaren in gaan zien dat het pand vrijwel niet
meer verhuurd gaat worden en dat leegstand nog meer kan kosten. Voor het wijzigen van
bestemmingsplannen is het nodig dat de gemeentes hetzelfde in gaan zien namelijk: dat leegstand
meer kan kosten dan transformatie. Wanneer gemeentes de wijzigingen van de bestemmingsplannen
sneller en gemakkelijker door gaan voeren, is er een minder lang proces voor de vastgoedeigenaar en
wordt de manier van waardebepaling aan de hand van een transformatiescenario beter haalbaar.
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Bijlage I. Literatuurstudie leegstand en transformatie van winkelvastgoed
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1. Situatie op de markt
Volgens Locatus (Analyse leegstand per 1 januari 2013, 2013) staat er op het moment bijna 1.750.000
m2 aan winkelvastgoed leeg. Uit het rapport ‘Analyse leegstand 01-01-2013’ (2013) is gebleken dat
het totaal percentage leegstaande winkelvastgoed gestegen is met 0,1%. In 2012 was 6,3% het totaal
en in 2013 was er dus een totaal van 6,4%. Ondanks het lage stijgingspercentage in het leegstaande
winkelvastgoed zijn er wel degelijk veel winkels leeg komen te staan, dit gegeven wordt mede
benadrukt in het artikel ‘gebrek aan regie in groeiende winkels’ (Gebrek aan regie in groeiende
leegstand winkels, 2012). In dit artikel wordt er beschreven dat er een overaanbod aan legstaand
winkelvastgoed in Nederland is. Naast de toenemende leegstand zijn er ook veel winkels voorzien van
een nieuwe bestemming of ze zijn opnieuw gevuld, dit is te zien in onderstaand diagram.
Zoals weergegeven, is 27,3% van de leegstaande winkelpanden die op 1 januari 2012 leegstonden op 1
januari 2013 gevuld. 15,4% is geheel uit de voorraad gehaald en er staat hiermee alsnog 57,4% van de
panden die op 1 januari 2012 leeg stonden ook leeg op 1 januari 2013. Volgens het artikel
‘Oplossingen voor winkelleegstand’ (Website van Droogh Trommelen en Partners, z.d.) ontkomen
zelfs de winkels in de hoofdwinkelstraten en in de stadscentra in de toekomst niet meer aan de
leegstand. De toename van het leegstaande winkelvastgoed is echter pas resoluut toegenomen sinds
2012 (De vastgoedrapportage, z.d.). De winkels die het meest getroffen worden door de leegstand zijn
de winkels in het omliggende gebied rond de stadskern (Metrum, 2013). Daarnaast worden
wijkwinkelcentra in de toekomst hard getroffen door de leegstand. De verwachting is dat de leegstand
in deze wijkwinkelcentra gaat stijgen van 7% naar 14% (Leegstand winkelgebieden stijgt naar 14
procent in 2020, 2013).

Figuur I.1 leegstand, bron: (Analyse leegstand per 1 januari 2013, 2013)
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Hieronder wordt beschreven waar al het leegstaande winkelvastgoed onder andere vandaan komt. Hier
zijn een aantal verschillende redenen voor waarvan de volgende; de conjunctuur van de economie, het
online winkelen en de nieuwbouw van winkelpanden.

1.1 Conjunctuur
Alle eerder genoemde winkelsoorten kampen met
leegstand problemen. Dit probleem draait vaak door in een
vicieuze cirkel. Door de moeilijke economie en
terughoudende geldstromen hebben winkels het moeilijk
en komt er af en toe een winkel leeg te staan. Door de
leegstaande winkels word de winkelstraat minder
aantrekkelijk, de winkelstraten/centra worden minder
bezocht en zo komen er nog meer winkels leeg te staan
(PvdA wil forse investering in binnensteden, 2013).

Slechtere
economie

Leegstaande
winkels

Winkelstraat/
Minder
bezoekers

centra
minder
aantrekkelijk

Figuur I.2.
Vicieuze cirkel leegstaande winkels, bron: G. Kagchelland

1.2 Online winkelen
Het online winkelen, speelt uiteraard ook een rol in de leegstand van de winkelsector. Volgens het
onderzoek ‘aantal online kopers in Nederland’ (aantal online kopers in Nederland, 2012), loopt het
internet winkelen de laatste jaren in snel tempo op (De vastgoedrapportage, z.d.). In onderstaand tabel
is de stijgende lijn in het aantal online kopers in Nederland duidelijk te zien, het aantal online kopers
in Nederland is tussen de jaren 2000 en 2012 gestegen is met 9,5 miljoen. .

figuur I.3 aantal online kopers, bron: (aantal online kopers in Nederland, 2012)

52

1.3Nieuwbouw winkels
Uit tabel I.1 is af te lezen dat de winkelvloeroppervlakte in vierkante meters door de jaren heen steeds
groter werd. Zo was het aantal winkels met de kleinste winkeloppervlak in 2006 aanzienlijk hoger dan
in 2013. Terwijl de winkels in de categorie met het hoogste winkeloppervlak door de jaren heen is
toegenomen. De lijn, tussen de grootte van winkels die afnemen en die waar de winkels in toenemen,
is getrokken voor de categorie 200 <WVO<= 400. Dit is gedaan omdat het aantal winkels binnen deze
categorie de laatste jaren nog flink is gestegen. De categorie 100 < WVO <= 200 is de laatste jaren
juist gedaald. Opvallend is dat de winkels met de oppervlakte tussen de 400 en de 800 vierkante meter
na de stijging in 2012 afgenomen is met 12 winkels in 2013. De op één na hoogste categorie is
ondanks de daling van 4 winkels in het laatste jaar over de gehele periode gestegen met 28 winkels.

Aantallen

Percentages

Tabel I.1 winkeloppervlak in aantallen en percentages, bron: (Rotterdam in cijfers)
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In tabel I.1 is, zoals eerder beschreven, af te lezen dat het absolute aantal vierkantenmeters van de
winkels in Rotterdam toe is genomen. De tweede tabel laat echter zien dat het procentuele aantal
leegstaande winkelpanden met de grotere oppervlaktes juist toeneemt over de jaren heen. Sterker nog
de leegstand groeit sneller dan het aantal toegenomen vierkante meters. Er worden dus winkels
bijgebouwd, terwijl de leegstand in deze categorieën door blijft groeien. Zo is te zien dat de leegstand
bij de winkels met de kleinere oppervlakte minder snel stijgt dan bij de winkels met de grotere
oppervlakte. Bovenstaande trend wordt bevestigd door het artikel ‘Leegstand van winkels’ (Leegstand
van winkels, 2013)
2 Forum Rotterdam
Een voorbeeld van bovenstaande trend is het Forum Rotterdam, hierna genoemd ‘Forum’. Het Forum,
ook wel genoemd koopkubus of tweede koopgoot, wordt een groot winkelcentrum gelegen boven een
bankgebouw. Op foto I.1 is het gebouw te zien. Binnen het Forum wordt 31.000 vierkante meter
gebruikt voor winkels en restaurants, 2.500 vierkante meters kantooroppervlak (daarnaast wordt er
5.500 vierkante meter kantooroppervlakte gecreëerd in het monumentale pand van de ABN bank)
verder worden er 56 appartementen gecreëerd en wordt er een hotel in het pand gerealiseerd welke
beschikt over 156 kamers. Het wordt dus een zeer groot pand met veel winkeloppervlak (Forum
Rotterdam, z.d.). De winkels die in het Forum gevestigd worden zijn voornamelijk winkels met
producten in het duurdere segment. De merken die verkocht worden in de winkels zijn ook
voornamelijk internationale merken.

Foto I.1 Forum Rotterdam, bron: (Forum Rotterdam, z.d.)
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Volgens het rapport ‘Winkels bouwen voor leegstand’ (Kouwenhoven, 2012), is er wel degelijk
behoefte aan dergelijke winkelpanden. In het rapport wordt beschreven dat de behoefte van de
consument verschuift. De consument heeft meer behoefte in grotere en meer internationale winkels.
Volgens andere professionals wordt er met de komst van dergelijk grote winkelcentra nog meer
leegstand gecreëerd in de winkels rondom het gebouw en in de aanloopstraten. Volgens het rapport
‘Kleine winkels worden groot’ (Bonnema, 2012) is er in de binnenstad behoefte aan grote
winkelpanden en is er een stijging van het winkeloppervlak te zien van 12,9% sinds 2005. De bouw
van het Forum Rotterdam past bij de visie van Y. Bonnema.
Een andere kant rond de bouw van het Forum Rotterdam is de visie van M. van Wingerden. Zij stelt
dat de ondernemers in Rotterdam het al moeilijk genoeg hebben met betrekking tot de economische
crisis en de opkomst van het internet winkelen. Mevrouw M. van Wingerden is dan ook tegen de bouw
van het Forum Rotterdam (Cooiman, 2013).
2.1 Overige oorzaken nieuwbouw winkels
Een volgende oorzaak is de komst van de nieuwbouwwinkels die de laatste jaren op de markt
gekomen zijn ondanks de economische crisis. De procedures voor het ontwikkelen van nieuw
winkelvastgoed is lang, hier kunnen jaren over heen gaan. De procedures van verschillende
nieuwbouwplannen waren net voor of tijdens de intrede van de crisis afgerond en zijn uiteindelijk toch
gebouwd. Een voorbeeld hiervan is, het centrum in Barendrecht. De gemeente had rond het jaar 2007
plannen om de kern van Barendrecht te vernieuwen met nieuwbouwwinkels. In 2013 is echter een
nieuw scenario op het voorgaande plan goedgekeurd waarin het plan kleinschaliger wordt uitgevoerd
waar rekening is gehouden met de huidige marktsituatie (Website gemeente Barendrecht, z.d.).
Transformatie
De lege winkelpanden die gewaardeerd worden, worden vaak te hoog gewaardeerd. Dit komt omdat
de winkelpanden gewaardeerd worden op basis van huurinkomsten die in de praktijk moeilijk
gerealiseerd gaan worden. Daarnaast worden er incentives gegeven in plaats van huurverlaging,
waardoor de kans ontstaat dat het volgende pand gewaardeerd wordt met referentiepanden die te hoog
gewaardeerd zijn (SAOZ adviseur in onroerende zaken, 2012)
Volgens het artikel ‘Woning in plaats van winkel’ (Metrum, 2013) zijn er zeker kansen te vinden in
het transformeren van winkels naar woningen. Beleggers en andere vastgoedeigenaren zijn hier
uieraard pas in geïnteresseerd als er rendement mee te behalen valt, en als het dus fianncieel
voordeliger is dan het pand leeg te laten staan. Het artikel stelt dat er een toenemende behoefte is aan
appartementen in en rond de stand,onder singles en koppels tussen de 18 en de 35 jaar. Door deze
toename zijn de huurprijzen gestegen, dit maakt het transformeren van winkels naar woningen steeds
aantrekkelijker (Metrum, 2013). Dat het transformeren van winkels waarbij het verhuren niet langer
gaat, steeds meer een seriezere optie wordt is terug te lezen in het rapport ‘winkelleegstand praktisch
oplossen’ (Seinpost adviesbureau bv, 2012).
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Bijlage II. Deskresearch ‘Keuze onderzoeksobjecten’
Zoals beschreven in hoofdstuk 1, zijn de winkels die het meest getroffen worden, de winkels rondom
de stadskern welke gelegen zijn op de B- en C- locaties. Het gaat hier om winkels in de
aanloopstraten. Doordat er in deze winkelvormen de meeste leegstand is, worden de
onderzoeksobjecten winkels op B en C locaties. De verschillende vormen van winkelvastgoed worden
beschreven in hoofdstuk 1 van het eindrapport.
1.1 Keuze winkelvorm
De winkels in een winkelcentrum en de winkels in het perifere gebied worden niet onderzocht. De
winkels in een winkelcentrum worden niet apart gezien en behoren bij het gehele winkelcentrum. De
transformatie van een enkele winkel in een winkelcentrum behoort praktisch gezien niet tot de
mogelijkheid. Het perifere gebied behoort niet tot één van de onderzoeksobjecten omdat er meer
kengetallen bekend zijn over de leegstand van de kleine winkels dan over de winkels in het perifere
winkelgebied. De winkels in het perifere gebied is ook een hele andere vorm van winkelvastgoed dan
de winkels in de aanloopstraten op de B- en C-locaties waar het onderzoek over gaat.
De winkelvormen die overblijven zijn de winkels in de binnenstedelijke winkelstraten en de winkels in
de wijkwinkelcentra. Onderzoeksobject 1 wordt winkelvastgoed in de binnenstedelijk winkelstraten.
Het zal hier echter wel gaan om de winkelstraten op de B en C locaties ofwel, de winkels in de
aanloopstraten naar het winkelcentrum. Dit omdat zoals in hoofdstuk 1 wordt aangegeven hier de
meeste leegstand te vinden is en verwacht wordt in toekomst. De winkelvorm ‘wijkwinkelcentra’
wordt beschreven in hoofdstuk 1 van het eindrapport. In de beschrijving van deze winkelvorm wordt
verwezen naar de winkelstrip. De winkelstrip is een typische vorm van een wijkwinkelcentrum.
Doordat er eerder in dit hoofdstuk wordt aangegeven dat het om de B en C locaties gaat, wordt er
gekozen voor de winkelstrippen in de aanloopstraat naar de hoofdstraat van een buurt.
Zoals beschreven staat in hoofdstuk 1 gaat het onderzoek om de winkels in de aanloopstraten, dit zijn
de winkels die niet direct gelegen zijn aan het centrum van Rotterdam, de winkels aan en in het
centrum zijn vaak winkels met een A- of soms B-locatie. Net wat verder van het centrum af, maar
waarbij het nog wel om een aanloopstraat gaat hebben de winkels veelal een B- of C-locatie.
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1.2 Winkelgebieden
1.2.1Onderzoeksobject 1 aanloopstraat stadskern
In onderstaande figuur zijn de aanloopstraten weergegeven welke leiden naar de binnenstad van
Rotterdam. In hoofdstuk 2 van de literatuurstudie is aangegeven dat er in de Binnenstad plannen zijn
voor een geheel nieuw winkelcentrum, Door de komst van dit winkelcentrum wordt er door
verschillende artikelen verwacht dat de winkels in de omgeving leeg komen te staan. Daarom wordt
zal het onderzoeksobject bestaan uit één van de aanloopstraten welke gelegen is nabij de binnenstad,
aangezien hier de verwachting voor leegstaand het grootst is.
Figuur II.1
aanloopstraten, bron:
(Droogh Trommelen en
Partners , 2008)

In het rapport Van Droogh Trommelen en partners (2008) worden een aantal aanloopstraten genoemd,
welke hierboven aangegeven worden. Dit zijn de winkelstraten: West kruiskade, de Middellandstraat,
de Nieuwe Binnenweg en de Vierambachtstraat. Deze straten zijn in bovenstaand figuur weergegeven.
De Vierambachtstraat en de Middellandstraat grenzen niet daadwerkelijk aan de binnenstad waardoor
ook deze af vallen. De West Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg zijn beide gelegen aan de
binnenstad. Doordat de West Kruiskade een heel stuk korter is dan de Nieuwe Binnenweg, wordt er
gekozen voor de Nieuwe Binnenweg. Uiteraard zijn er nog meer aanloopstaten die leiden naar de
stadskern van Rotterdam. Daarbij zijn er al verschillende winkeliers aan de Nieuwe Binnenweg
benaderd voor het vestigen van hun winkels in het Forum Rotterdam, waardoor er verwacht wordt dat
de leegstand in de Nieuwe Binnenweg nog groter wordt (Mascini, 2012). De Nieuwe Binnenweg is
ook een typische vorm van een aanloopstraat. De winkels in de Nieuwe Binnenweg hebben een mix
van speciaalzaken, er is functiemenging aanwezig, is gelegen nabij verschillende bronpunten (stations
en garages), minder winkelketens aanwezig en voornamelijk midden- en kleinbedrijf en de nadruk ligt
op recreatief winkelen en op doelgerichte aankopen (NVM business, 2012). Aan al deze punten
voldoet de Nieuwe Binnenweg. Een uitgebreide omgevingsanalyse van de Nieuwe binnenweg is te
vinden in bijlage III.
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1.2.2Onderzoeksobject 2 Wijkwinkelcentra
De winkelstrip is gekozen als onderzoeksobject omdat dit een totaal andere winkelvorm is dan
onderzoeksobject 1, en omdat deze winkelstrip nog in veel buurten voorkomt. De kans dat de taxateurs
bij Ooms een opdracht krijgen om deze winkelvorm te taxeren is hierdoor redelijk. Daarnaast is het in
een totaal ander gebied gelegen als onderzoeksobject 1 wat het onderzoek wat verbreedt. Hierdoor
wordt het onderzoek niet maar vanuit één punt onderzocht en wordt het eindresultaat meer volledig.
Ook kunnen op deze manier de resultaten en onderzoeksprocessen van de twee onderzoeksobjecten
met elkaar vergeleken worden.
In Rotterdam zijn er verschillende buurten waar diverse wijkwinkelcentra gevestigd zijn. In
onderstaand schema is af te lezen dat er in het havengebied de meeste leegstand is ontstaan. In het
havengebied zijn echter geen buurtcentra in de vorm van winkelstrips gevestigd. Ditzelfde geldt voor
de opvolger, Hoek van Holland, in Hoek van Holland is het aantal leegstaande winkelvastgoed van de
dagelijkse goederen verdubbeld sinds 2010. De winkels in Hoek van Holland vertegenwoordigen
echter geen typisch beeld van de wijkwinkelcentra die hierboven beschreven zijn. De buurt die
overblijft, is de buurt IJsselmonde. Deze buurt wordt hierna nader onderzocht.
dagelijkse/niet dagelijkse goederen, 2012, 2013 - Deelgemeenten, Indexcijfers t.o.v. 2010
Winkels en overige verkooppunten,
Dagelijkse goederen
2012

Winkels en overige verkooppunten, Leegstand

2013

2012

2013

Rotterdam Centrum

93,4

95,2

125,8

121,1

Delfshaven

91,9

90,1

114,1

116,2

Overschie

96,6

93,1

111,1

144,4

Noord

92,1

93,4

135,1

120,6

Hillegersberg-Schiebroek

85,1

89,7

168,0

148,0

Kralingen-Crooswijk
Prins Alexander
Feijenoord

IJsselmonde

90,2

88,2

127,1

116,7

104,3

105,2

126,3

142,1

90,4

89,8

89,5

89,5

102,9

107,4

150,0

166,7

Charlois

94,0

92,1

108,1

120,3

Pernis

87,5

87,5

-

-

Hoogvliet

98,2

94,6

108,0

112,0

Hoek van Holland

76,5

70,6

250,0

200,0

-

-

-

-

250,0

250,0

100,0

300,0

Rozenburg
Haven- en industriegebieden
Onbekend
Totaal

-

-

-

-

94,6

94,6

121,5

120,2

Tabel II.1 goederen Rotterdam, bron: http://rotterdamincifjers.nl
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dagelijkse/niet dagelijkse goederen, 2012, 2013 - Buurten uit Deelgemeente IJsselmonde, Indexcijfers t.o.v. 2010
Winkels en overige verkooppunten,
Leegstand
2012

Winkels en overige verkooppunten, Dagelijkse
goederen

2013

2012

2013

Beverwaard

200,0

200,0

100,0

111,1

Groot IJsselmonde

266,7

366,7

107,7

112,8

60,0

60,0

94,4

100,0

Oud IJsselmonde

100,0

-

100,0

50,0

Totaal

150,0

181,8

102,9

107,4

Lombardijen

Bron: Locatus, Bewerking door het OBI

Tabel II.2 leegstand IJsselmonde bron: (Rotterdam in cijfers)

In de rechter kolom van bovenstaand tabel is de groei van de leegstaande winkels in de deelgemeente
IJsselmonde weergegeven. Zoals te zien is, liggen de indexcijfers van de buurten zeer dicht bij elkaar.
Onderzoeksobject 2 betreft winkelvastgoed in de buurt Lombardijen, ondanks dat de buurten
Beverwaard en Groot IJsselmonde meer leegstand hebben. De buurt Lombardijen geeft een typisch
beeld weer van het winkelvastgoed dat in het begin van dit hoofdstuk besproken is. Er zijn diverse
buurtwinkelcentra aanwezig en er is een hoofdstraat aanwezig, de Spinozaweg. De buurtwinkelcentra
rond de Spinozaweg worden gedurende het onderzoek gebruikt als onderzoeksobject 2 en deze worden
nader onderzocht in de omgevingsanalyse welke te vinden is in bijlage III.
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Bijlage III. Omgevingsanalyse
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1. Onderzoekobject 1 winkelstraat Nieuwe Binnenweg
Bij dit onderzoeksobject zal het gaan om winkelvastgoed dat gelegen is onder woningen. Deze
winkels beschikken vaak over een tuintje en zijn niet speciaal ontworpen met de bestemming winkels.
Hieronder zijn twee plattegronden weergegeven waarin de Nieuwe Binnenweg gemarkeerd is. Na de
kruising met de ’s Gravendijkwal liggen de winkels dichter bij het centrum en zijn er wat meer luxe
winkels gevestigd. Deze meer luxe winkels, welke vaak beschikken over een plint boven de winkels
worden gedurende het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit zijn winkels die daadwerkelijk
ontwikkeld zijn voor de functie ‘winkel’. In Bijlage I zijn alle foto’s van de Nieuwe Binnenweg te
zien. De foto’s tot de rode lijn zijn de foto’s van de winkels die niet onderzocht gaan worden, dit zijn
de winkels die er luxer uitzien. De winkels op de foto’s na de rode lijn zijn betreft het winkelvastgoed
dat wel onderzocht gaat worden. Hieronder wordt het verschil tussen de winkels die wel onderzocht
gaan worden en die niet onderzocht gaat worden verduidelijkt met twee foto’s.

Foto III.1 Nieuwe Binnenweg geen onderzoeksobject bron: G. Kagchelland

Foto III.2, onderzoeksobject Nieuwe Binnenweg, bron: G. Kagchelland

1.1 Plattegronden en bereikbaarheid
Zoals te zien is op bovenstaande plattegronden is het relatief een lange afstand tot de kern van de stad.
De bereikbaarheid van de Nieuwe Binnenweg met het openbaarvervoer is goed. Via de metro haltes
Coolhaven, Dijkzicht en Eendrachtsplein is de nieuwe binnenweg gemakkelijk te bereiken. De
loopafstanden van de metrostations zijn ongeveer 6 minuten. In figuur 1 zijn de verschillende
metrohaltes aangegeven met de letter ‘M’ en zijn rood omcirkeld. Ook is de Nieuwe binnenweg te
bereiken met de tram. Over de gehele weg loopt het spoor van de tram met verschillende haltes.
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Met de auto is de Nieuwe Binnenweg redelijk te bereiken. Er zijn op de nieuwe Binnenweg zelf aan
beide kanten van de weg verschillende parkeerplaatsen. Ook is er een parkeergarage gevestigd aan de
Nieuwe Binnenweg. In figuur III.1 is te zien welke wijken de Nieuwe Binnenweg zoal doorkruist. De
Nieuwe Binnenweg loopt door de wijken: Nieuwe Westen, Middelland en het Oude Westen en loopt
helemaal door tot aan het stadscentrum. Dit is goed te zien in figuur 1. De Nieuwe Binnenweg heeft
een lengte van 2 kilometer en wordt onderbroken door twee grote straten, de ’s Gravendijkwal en de
Mathenesserlaan.
Figuur III.1 Nieuwe Binnenweg, bron:

(RotterdamWorldPortWorldCity,
z.d.)

Figuur III.2 Nieuwe Binnenweg, bron: (RotterdamWorldPortWorldCity, z.d.)
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1.2 Winkels
In het rapport ‘Ambities voor een compacte en gevarieerde Rotterdamse binnenstad’ (Gemeente
Rotterdam, 2012) welke gepubliceerd is door de gemeente Rotterdam, wordt ook aangegeven dat de
Nieuwe Binnenweg een aanloopstraat is met winkels welke voornamelijk een C-locatie zijn. Ook
wordt hier beschreven dat de kwaliteit van de winkels beter wordt naarmate de winkels dichter bij het
centrum gelegen zijn.
De aard van de winkels die gevestigd zijn op de Nieuwe Binnenweg, zijn onder anderen:
Bakkers
Kappers
Rijscholen
Cafés
Eettentjes
Supermarkt
Avondwinkels
Boekhandels
Computerwinkel
Slijterij
Coffeeshop
Telefoonwinkels Kledingwinkel Delicatessenwinkel Rabobank Interieurwinkel
Zoals te zien is in bovenstaand model, is er een grote diversiteit tussen de winkels in de Nieuwe
Binnenweg. Volgens het rapport ‘Aanloopstraten in beeld’ (NVM business, 2012) beschikken
aanloopstraten over een mix van speciaalzaken. Kijkend naar bovenstaand schema komt dit goed
overeen. Te zien is in bovenstaand schema dat er niet veel grote trekkers aanwezig zijn in de Nieuwe
Binnenweg. Met grote trekkers kan gedacht worden aan grote supermarkten of grote kledingketens
zoals H&M en de Zara. Dit gegeven sluit aan bij de term ‘aanloopstraat’. Boven de winkels in de
Nieuwe Binnenweg zijn veelal woningen gevestigd. Het winkelaanbod in Middelland, Nieuwe Westen
en Oude Westen bestaat voornamelijk uit horeca, levensmiddelen winkels en ambachtswinkels.

Figuur III.3 winkels, Bron: (Rotterdam in cijfers)

65

Uitstraling
De winkels aan de Nieuwe Binnenweg worden veel onderbroken door grote openingen, deze
openingen tussen de winkels spreidt het winkelgebied enorm. Verder zijn het veel kleinschalige
winkelpandjes waarvan er veel vervallen zijn en achterstallig onderhoud hebben. De winkels worden
matig gepresenteerd en zijn gevestigd aan beide kanten van de straat.

FotoIII.3, bron: G. Kagchelland foto: Nieuwe Binnenweg grote, opening

Foto III.4, bron: G. Kagchelland foto: Nieuwe Binnenweg, uitstraling winkel

1.3 Demografische gegevens
De Nieuwe Binnenweg beschikt over 9.685 inwoners in totaal met 4.430 woningen. De
bevolkingssamenstelling in de Nieuwe Binnenweg is zeer multicultureel zonder een overheersende
cultuur. Omdat de Nieuwe Binnenweg door de drie deelgebieden Oude Westen, Middelland en
Nieuwe Westen loopt, zijn deze drie gebieden nader onderzocht op onder andere leeftijd, inkomen en
bevolkingsdichtheid (Droogh Trommelen en Partners , 2008).
Rotterdam

Oude Westen

Middelland

Nieuwe Westen

Aantal inwoners

616.294

9.685

11.420

18.845

Bevolkingsdichtheid
per km2
Lage inkomens
Hoge inkomens
Gem. besteedbaar
inkomen algemeen

9.742

16.317

16.311

15.468

42%
15%
12.523

51%
11%
15.500

48%
15%
11.200

48%
12%
10.300

Tabel III.1 demografie, bron: (Centraal Bureau voor de Statistiek ) en (Funda)

Wat opvalt uit bovenstaand tabel, is dat de cijfers en percentages in het gebied Oude Westen er het
minst positief uitkomen. De bevolkingsdichtheid is het hoogst, het percentage ‘lage inkomens’ is het
hoogst en het percentage ‘hoge inkomens’ en het gemiddeld besteedbaar inkomen zijn beide het
laagst. Een tweede punt dat op te maken valt uit bovenstaand tabel is dat alle drie de gebieden er op
alle punten minder goed uitkomen dan het gemiddelde van heel Rotterdam.
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Rotterdam

Middelland

Oude westen

Nieuwe Westen

Figuur III.4 leeftijd, bron: (Funda)

In bovenstaande diagrammen zijn de leeftijden weergegeven van de inwoners van Rotterdam en van
de wijken Oude Westen, Middelland en Nieuwe Westen. Opvallend is dat in zowel Middelland als in
Nieuwe westen het percentage ouderen zes procent punten lager is dan in het totaal van Rotterdam. Dit
is bijna de helft. Ook zijn in deze twee wijken het percentage van de categorieën 15-25 en 25-45 jaar
aanzienlijk hoger is dan in geheel Rotterdam. In Rotterdam is het totaal van de twee categorieën 42%
van de gehele Rotterdamse bevolking. Hieronder wordt het totaal van de twee categorieën voor de
deelgebieden weergegeven.
- Oude westen 
- Middelland 
- Nieuwe Westen 

47%
57%
52%
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Etniciteit

Figuur III.6 etniciteit, bron: (Rotterdam in cijfers)

Eerder werd al beschreven dat de bevolkingssamenstelling van de Nieuwe Binnenweg zeer gevarieerd
is zonder een overconcentratie van één bepaalde bevolkingsgroep. In bovenstaand figuur is de
samenstelling weergegeven van de drie buurten bij elkaar genomen. Er is een redelijk hoog aantal
allochtonen in de buurten aanwezig, de samenstelling binnen de groep allochtonen is wel zeer divers.
Economie
In onderstaand figuur zijn het aantal starters per jaar per buurt weergegeven. Zoals te zien is was er in
het jaar 2010 een groot omslagpunt waar het aantal starters in de buurten afnam in een jaar tijd van
totaal 260 naar onder de 80 starters.

Figuur III.7 aantal starters, bron (Rotterdam in cijfers) figuur III.8 l leegstand buurten, bron:

(Rotterdam in cijfers)
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In vier jaar tijd is het aantal leegstaande winkels toegenomen van 53 naar 93 leegstaande winkels in de
drie buurten samen genomen. Ook hier is in 2010 een groot omslagpunt af te lezen in de tabel. Tussen
2011 en 2013 is het aantal nagenoeg hetzelfde gebleven.
/
1.4 Voorzieningen

Figuur III.9 voorzieningen, bron: www.Rotterdam.nl

In bovenstaand figuur zijn de verschillende voorzieningen op en om de Nieuwe Binnenweg
weergegeven. Er zijn verschillende kinderdagverblijven in de omgeving en een buitenschoolse
opvang. Ook zijn er rondom de Nieuwe Binnenweg veel fietsenstallingen en fietsentrommels
aanwezig. Op de Nieuwe Binnenweg zelf is een combinatie van een parkeergarage en een elektrisch
oplaadpunt gevestigd. Het museum op de Nieuwe Binnenweg is een tram museum.
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1.5 Winkelaanbod omgeving
In de omgeving van het winkelgebied op de Nieuwe Binnenweg zijn meerdere gebieden aanwezig
waar winkels gevestigd zijn. Onder andere de winkels aan de:
- West – Kruiskade;
- Schiedamseweg;
- Mathenesseweg;
- Mathenesseplein;
- Vierambachtsstraat;
- Midellandstraat
- Historisch Delfshaven
De winkels aan de West - Kruiskade zijn winkels in lange winkelstrips en zijn ongeveer gelijk als de
winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Ditzelfde geldt voor de winkels aan de Schiedamseweg. Langs het
Mathenesseplein is een concentratie met winkels welke bedoeld zijn voor de dagelijkse boodschappen,
zoals een Albert Heijn en een HEMA. Aan de Vierhavenstraat in Delfshaven zijn voornamelijk
perifere winkels.
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2. Onderzoeksobject; winkelstrip aanloopstraten Spinozaweg
De Spinozaweg, gelegen in de wijk IJsselmonde in de buurt Lombardijen, is een winkelstraat waar het
winkelvastgoed bestaat uit lange winkelstrips. Er zijn in deze buurt veel verschillende kleine
buurtcentra die ook bestaan uit winkelstrips.

Foto III.5 Spinozaweg, geen onderzoeksobject bron: G. Kagchelland
bron: G. Kagchelland

Foto III.6: Schopenhauerweg, onderzoeksobject

2.1Plattegrond en bereikbaarheid

Figuur III.10 plattegrond, bron: (Google Maps)

In bovenstaande afbeelding wordt met de groene ster de Spinozaweg aangegeven. Dit is de hoofdstraat
van de buurt Lombardijen. De rode puntjes geven de kleinere winkelstrips weer welke als
aanloopstraten en wijkcentra fungeren.
De bereikbaarheid met het openbaarvervoer is goed. De buurt is gemakkelijk te bereiken via NS
station Lombardijen en metrostation Slinge waarvan verschillende bussen vetrekken die in de buurt
Lombardijen stoppen. Met de auto is het Lombardijen ook gemakkelijk te bereiken. In de
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verschillende wijken binnen Lombardijen is een redelijk aantal parkeerplaatsen beschikbaar langs de
wegen. Er is geen sprake van betaald parkeren.
2.2 Winkels
Het aanbod winkels in Lombardijen bestaat voornamelijk uit winkels met levensmiddelen, automotive
winkels, horeca en ambachtwinkels.

Figuur III.11 winkels Lombardijen, bron: (Rotterdam in cijfers)

Figuur III.12 groeicijfers leegstan, bron: (Rotterdam in cijfers)
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2.3 Demografische gegevens

Figuur III.13 leeftijd, bron: (Funda)

De linker diagram geeft de bevolkingssamenstelling van het gebied Lombardijen weer, en de rechter
van geheel Rotterdam. De leeftijdssamenstelling van Lombardijen komt redelijk overeen met die in
heel Rotterdam. In Lombardijen wonen echter procentueel gezien meer mensen van 65 jaar en ouder
en meer minder mensen met de leeftijd tussen de 25 en 45 jaar.
In onderstaand tabel is af te lezen dat de financiële gesteldheid van de inwoners van Lombardijen
onder het gemiddelde van Rotterdam ligt. De bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer is wel bijna
de helft van het gemiddelde in Rotterdam. Het percentage hoge inkomens is een derde lager dan het
percentage hoge inkomens in Rotterdam.

Aantal inwoners
Bevolkingsdichtheid per km2
Lage inkomens
Hoge inkomens
Gem. besteedbaar inkomen algemeen

Rotterdam

Lombardijen

616.294
9.742
42%
15%
€12.523

12.960
4.984
44%
10%
€ 11.700

Tabel III.2 demografie Lombardijen bron: (Funda)
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De buurt Lombardijen heeft een relatief hoog aantal
allochtonen. Echter is er binnen de allochtonen een
grote diversiteit van cultuur. Daarnaast bestaat meer
dan de helft van de inwoners uit Lombardijen uit
autochtonen

figuur III.14 etniciteit Lombardijen, bron: (Rotterdam in cijfers)
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2.4 Voorzieningen

Groen
In het midden van Lombardijen is een groot park aanwezig. Dit park heet het Spinozapark welke
onderbroken wordt door de Pascalweg. Het Spinozapark is in 2013 opnieuw ingericht inclusief een
feestelijke opening. Ook wordt er in het park het jaarlijkse buurtfeest gegeven.

Foto III.7 park Lombardijen, bron: Gemma Kagchelland

Overige
Lombardijen beschikt over meerdere scholen. Er zijn verschillende basisscholen en middelbare
scholen aanwezig in Lombardijen. Verder is er ook nog een turnvereniging aanwezig in de
Molierewijk, genaamd GVL.
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Bijlage I. Foto’s Nieuwe Binnenweg
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19.

20.
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Bijlage II. Foto’s Spinozaweg

84

Spinozaweg
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Pliniusstraat

86

Dantestraat

Pythagorasweg
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Zenostraat

88

Heymanstraat

Schopenhauerweg

Bierens de Haanweg
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Van de Woenstijnestraat

Park
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Bijlage IV. Enquête resultaten
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Enquête verklaring
De enquête is gebruikt om de mening te onderzoeken van verschillende professionals die actief zijn op
de winkelmarkt. Doordat de mening van deze mensen wordt gevraagd en de populatie niet gemeten
wordt, is het niet nodig om het aantal benodigde respondenten te berekenen. Uiteindelijk is de enquête
verstuurd naar 250 organisaties en bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan beleggers, gemeentes,
transformateurs, woningcorporaties en ondernemersverenigingen. Na twee weken is een
herinneringsmail verzonden. Een aantal dagen hierna zijn ongeveer 30 bedrijven telefonisch benaderd.
Uiteindelijk is het aantal respondenten 21, dit is een percentage van 8,40% . De foutmarge die hier uit
is gekomen is 20,51%.

Figuur IV.1 foutenmarge, bron: (Steekproefgrootte berekenen)
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Met bovenstaande vraag is in kaart gebracht in welke branche de respondenten werkzaam zijn.
Belangrijk bij de resultaten is, dat er sprake is van een redelijke spreiding tussen de branches. De enige
branche waar geen respons van ontvangen is, is van de buurtverenigingen. De buurtverenigingen zijn
benaderd omdat ook zij de omgeving goed kennen en een advies kunnen geven in het
transformatiescenario. De meeste respons is gekomen van de makelaars en de adviseurs.

Bij vraag 2 en 3 is duidelijk geworden hoeveel de respondenten met het transformeren van
winkelvastgoed te maken hebben (gehad). Aangegeven is dat 3 respondenten nog nooit een
transformatie mee heeft gemaakt en er ook geen inzicht in heeft, hun mening is echter alsnog van
belang aangezien zij wel kennis van de markt hebben. Zij hebben vraag 3 tot en met 8 niet ingevuld en
zijn doorverwezen naar vraag 9.
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Omdat er negen respondenten actief zijn (geweest) bij de transformatie van een winkelpand zijn de
vragen 3 tot en met 8 alleen door deze negen respondenten ingevuld. Vraag 4 is echter door vier
respondenten verkeerd gelezen. Zij hebben de plaats waar het getransformeerde object zich bevond
vermeld in plaats van de functie waarin het werd getransformeerd. Drie van de vijf objecten zijn
getransformeerd naar enkel de functie wonen, één object is getransformeerd naar een combinatie van
wonen en bedrijfsruimte en het laatste object is getransformeerd naar meerdere individuele
werkplekken voor diverse kleine bedrijven.
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Met de antwoorden van vraag 5 wordt meer inzicht verkregen in de manier van transformeren.
Opvallend is dat de manier van onderzoeken naar de nieuwe functie van het object heel verschillend
wordt gedaan. Het meest aangegeven is dat er het meest gekeken wordt naar de eigenaren, gemeentes
en naar de eigen visie en inzicht op het marktgebied. Ook wordt er aangegeven naar alleen de
bovengenoemde partijen te kijken. Bij vraag 6 wordt aangegeven dat acht van de negen
getransformeerde objecten een succes is geworden. De reden van het succes wordt bij de volgende
vraag aangegeven.
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De antwoorden op de vraag waarom het getransformeerde een succes is geworden, is zeer
uiteenlopend. Ditzelfde geldt ook voor de antwoorden op vraag acht.
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Zoals te zien is in bovenstaand tabel, is dat er het meest geadviseerd wordt om woningen en studenten
woningen te realiseren in de lege winkelpanden aan de Nieuwe Binnenweg. Ook is er bij de optie
‘Anders’ een aantal keer aangegeven om de winkels te transformeren in een mix van wonen met
flexibele ruimtes en meerdere individuele werkplekken voor kleine bedrijven. Deze ruimtes kunnen
onder andere gebruikt worden voor ambachtelijke winkels, bedrijfsruimtes en startende ondernemers.
De reden die gegeven wordt voor de transformatie naar studentenwoningen is dat hier vraag naar is op
de markt. De functies die het vaakst genoemd zijn, zijn: studentenwoningen, koop/huur woningen, mix
use en horeca. De meest genoemde functies worden hieronder beschreven met de antwoorden die
gegeven zijn om vraag 11 ‘Waarom denkt u dat hier behoefte aan is?’ en vraag 12 waar gevraagd
wordt naar de haalbaarheid van de transformatie.

98

Studentenwoningen
Er zijn verschillende redenen opgegeven waarom gekozen is voor deze functie. De voornaamste reden
welke vooral naar voren is gekomen uit de enquête is dat studenten graag bij elkaar willen wonen, daar
is in dit gebied zeker de ruimte voor. Ook is het gebied gelegen aan het centrum wat het voor de
student nog aantrekkelijker maakt. De bereikbaarheid met het openbaarvervoer is ook goed wat van
belang is voor studentenwoningen. Daarnaast wordt er meerdere malen vermeld dat er in en rondom
de stad altijd vraag blijft naar studentenwoningen. Bij de technische haalbaarheid wordt aangegeven
dat het ombouwen naar studentenwoningen niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. De
winkeliersvereniging heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de functie van de panden zorgt
voor winding met de lokale bevolking. Studenten zorgen voor leven en sociale controle, ze leven
immers geen gestructureerd leven wat zorgt voor meer levendigheid in de omgeving.
Woningen
De opvolger van de studentenwoningen is de functie ‘wonen’, zowel huurwoningen als koopwoningen
wordt in de enquête aangegeven. De reden voor deze functie is dat de winkels vaak al woningen zijn
geweest in het verleden. De aansluitingen voor gas water en licht zijn dan al aanwezig. Ook beschikt
dergelijk vastgoed al over een buitenruimte in de vorm van een tuintje wat ook van toegevoegde
waarde is voor woningen. Ook wordt er een aantal keer aangegeven dat er in de praktijk ervaren wordt
dat er veel vraag is naar betaalbare woningen rondom het centrum van de stad. De functie woningen
kan ook een oplossing zijn van het achterstallig onderhoud dat nu op sommige plekken veel aanwezig
is. Eigenaren zorgen meestal beter voor hun vastgoed dan huurders. Bij de haalbaarheid is aangegeven
dat deze oppervlakte prima zijn voor de functie wonen.
Mixed use
Er zijn verschillende interpretaties gegeven van de functie mix use. Vaak werd echter aangegeven de
ruimtes in te delen voor verschillende kleine bedrijven. Voor zowel kantoren als kleine ambachtelijke
bedrijven. Bij de kleine bedrijven wordt aangegeven te denken aan de startende ondernemer.
Belangrijk bij deze functie is een aantrekkelijke huurprijs. De aanpassingen die gedaan moeten worden
voor de technische haalbaarheid zijn beperkt, het is een relatief goedkope oplossing. Daarnaast wordt
aangegeven dat de huurders er wel in gaan zitten, ook al is het geen optimale plek, als de huurprijs
maar aantrekkelijk is. Gericht moet worden op de startende ondernemer en de ZZP’er.
Horeca
Horeca wordt een aantal keer aangegeven. Voordeel van horeca gelegenheden zijn, is dat er meerdere
in een gebied kunnen zijn zonder overaanbod te creëren.
De precieze antwoorden die gegeven zijn op vraag 11 en 12 worden hieronder weergegeven.
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Bij vraag 13 is een inleidend verhaal te vinden over de winkelstrips rondom de Spinozaweg. Ook zijn
hierbij een aantal foto’s weergegeven om een zo duidelijk mogelijk beeld te creeeren van het
onderzoeksobject voor de respondenten

Opvallend is dat er bij het object ‘de winkelstrips rondom de Spinozaweg’, twee keer aan wordt
gegeven de winkels in dezelfde functie te transformeren als de winkels in de Nieuwe binnenweg. De
twee functie die zij adviseren voor de winkels zijn de volgende: ‘laat de markt haar werk doen door te
kiezen voor een ruime bestemming’ en ‘het creëren van een mix use’. Verder zijn de functies die voor
dit onderzoeksobject geadviseerd zijn, zeer verschillend. De professionals zijn het bij dit
winkelvastgoed minder eensgezind als bij de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Meerdere malen is
ook aangegeven dat dit een kansarm gebied is en dat de winkels in dergelijke situatie zeer lastig
succesvol te transformeren zijn. Een factor die hier mede bepalend voor is, is de daglichtintrede die
niet heel hoog is.
De functie de het meest genoemd is, is wonen. Daarna volgt horeca en kantoorruimtes. Daarnaast
wordt aangegeven om het winkels te laten met een lage huurprijs of een grote trekker als een Albert
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Heijn of een Jumbo te plaatsen in de leegstaande winkelstrips. Ook een medisch centrum en een
parkeergarage wordt genoemd als oplossing voor de leegstaande winkelpanden.
Hieronder worden de genoemde functies beschreven met daarbij de antwoorden van vaag 15:
‘Waarom denkt u dat hier behoefte aan is?’en vraag 16 waar gevraagd wordt naar de financiële,
technische en juridische haalbaarheid en naar de succesfactor van de door hen gekozen functie.
Wonen
Woningen is het meest geadviseerd voor de leegstaande winkels. De redenen die hiervoor gegeven zijn
is omdat woningen de meeste kans van slagen in dit gebied heeft en omdat er rondom de stad altijd
vraag is naar woningen volgens de professionals. Aan de andere kant wordt echter aangegeven dat
woningen moeilijk te realiseren worden doordat de afmetingen van de winkels daarvoor niet in
verhouding zijn. De huurprijzen voor de woningen zijn wel aan de lage kant waardoor het realiseren
van woningen pas financieel haalbaar mogelijk kan zijn op de lange termijn.
Horeca
Voor de horeca wordt aangegeven dat er genoeg ruimte voor is en dat cafetaria en broodjeszaken en
dergelijke altijd op zijn plaats is in dergelijke gebieden. Daarnaast is de bereikbaarheid uitstekend en is
er genoeg ruimte om te parkeren. Aan de andere kant is het de vraag of de juiste doelgroep aanwezig is
voor horeca als cafés.
Kantoorpanden/bedrijfspanden
Het transformeren in de functie kantoorpanden is vier keer aangekruist als advies en wordt ook bij de
optie ‘Anders’ een aantal keer aangegeven maar dan net in een andere vorm. De kantoorruimtes of
bedrijfsruimtes kunnen verhuurd worden aan starters met een lage huurprijs om het aantrekkelijk te
houden. De bereikbaarheid is hier goed voor en er is genoeg ruimte op te parkeren in de omgeving.
Ook is er aangegeven dat als winkels leeg komen te staan de levendigheid in het gebied snel verdwijnt.
Om deze levendigheid te behouden en/of terug te krijgen, is bedrijvigheid hier een goede oplossing
voor.
Overig
Verder zijn er nog overige functies genoemd voor de winkels in de winkelstrips. Zo is een medisch
centrum genoemd. Hierbij is aangegeven dat er met deze functie ingespeeld kan worden op de
vergrijzing. Daarnaast is zoals aangegeven aan het begin, de functie mix use genoemd voor de
winkels. Mix use zorgt voor levendigheid in het gebied. Aangegeven wordt, dan naar mix use overal
vraag naar is en niet alleen in de stad, verwacht wordt dat in een dergelijk gebied de functie mix use
ook zeker succesvol kan zijn.
De specifieke antwoorden die gegeven zijn op vraag 15 en vraag 16 zijn op de volgende pagina’s
weergegeven.
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Aan de respondenten die eerder de waarde van leegstaand winkelvastgoed bepaald hebben, is
gevraagd op welke manier zij dit in de praktijk doen. Opvallend is dat de gebruikte taxatiemethodes
zeer verschillen. Zowel de Bar/Nar methode, de DCF methode, Highest and best use is aangekruist.
De Vergelijkende methode, de kapitalisatie methode en de ITZA methodes zijn geen enkele keer
aangekruist.
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Conclusie
Uit de enquête is een aantal opvallende punten naar voren gekomen die meerdere malen genoemd zijn.
Er wordt aangegeven dat er weinig getransformeerd wordt doordat de eigenaren van de objecten in
moeten gaan zien dat de panden nooit meer verhuurd/verkocht gaan worden. Wanneer zij dit inzien,
komt transformatie een stuk dichterbij. Verder wordt er aangegeven dat bij het tegen van de leegstand
door middel van transformatie, de gemeentes hier een grote rol in spelen. Wanneer zij soepeler om
gaan met het wijzigen van de bestemmingsplannen, zouden naar waarschijnlijkheid de eigenaren ook
gemakkelijker meegaan in een transformatieproces buiten het bestemmingsplan.
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Bijlage V. Vragenlijst resultaten
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De vragenlijst is verzonden naar 100 winkeltaxateurs. Uiteindelijk is hij door 11 taxateurs ingevuld.
Doordat de enquête maar door een klein aantal respondenten is ingevuld kunnen er geen algemene
uitspraken gedaan worden over de taxateurs in zijn algemeenheid. Er kan echter wel informatie
vergaard worden uit deze vragenlijst. Deze vragenlijst is opgezet om erachter te komen hoe andere
taxatiebureaus het winkelvastgoed waarderen, en of zij een verschil zien tussen het waarderen van
leegstaand winkelvastgoed en leegstaand winkelvastgoed welke geen toekomst meer heeft als winkel.
Hieronder wordt de bezoekgeschiedenis weergegeven van de vragenlijst.

Bij vraag 1 wordt er gevraagd naar de factoren die van invloed zijn op de waarde van leegstaand
winkelvastgoed. De antwoorden die gegeven zijn op deze vraag worden als ‘waar’ beschouwd
aangezien voor deze vraag de meningen van 11 taxateurs voldoende is. De factoren die meerdere
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malen genoemd zijn, zijn de volgende: de ligging van het object, de passantenstroom, omliggende
winkels, het bestemmingsplan, de grootte van het object. Één keer is echter aangegeven dat de kans
van het vinden van een geschikte huurder voor het object ook van belang is voor de waarde van het
winkelvastgoed en de aanwendbaarheid van het object is ook slechts één keer genoemd. Hier onder
zijn de daadwerkelijk gegeven antwoorden weergegeven.

Bij vraag 2 is er gevraagd naar de gebruikte taxatiemethode bij leegstaand winkelvastgoed. Opvallend
is dat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de inkomstenbenadering zoals de BAR/NAR
methode en de DCF methode. Een aantal keren is aangegeven met de HBU of een ander
transformatiescenario te werken in combinatie met de inkomsten benadering. Één keer is aangegeven
gebruik te maken van de residuele waarde methode welke valt onder de kostenbenadering.
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vijf van de vier respondenten geeft aan eerder winkelvastgoed getransformeerd te hebben waarbij de
winkel niet meer verhuurd of verkocht kon worden als winkel. De methode die gebruikt wordt bij
dergelijke taxaties en/of de manier die de taxateurs zouden gebruiken is voornamelijk de residuele
waarde methode gecombineerd met de HBU of een ander transformatiescenario, dit wordt aangegeven
bij vraag 4.
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Vraag 5 is een inleidende vraag naar vraag 6. Het gaat hier om het concept HBU en het gebruik ervan
in de praktijk. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan bij het gebruiken van de HBU
daadwerkelijk rekening gehouden met een transformatie scenario van het pand.
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Wanneer er echter gevraagd wordt bij vraag 7 of er bij het gebruik van HBU gekeken wordt naar
functies buiten het bestemmingsplan wordt er niet direct met ‘ja’ geantwoord. Aangegeven wordt door
de respondenten die wel buiten het bestemmingsplan kijken, dat de gemeente met het wijzigen van het
bestemmingsplan waarschijnlijk soepeler omgaan wanneer zij de leegstand aan willen pakken.
Daarnaast wordt aangegeven dat dit per gemeente verschilt en dat het voornamelijk alleen gebeurd
wanneer het een reële transformatie betreft.
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Conclusie
Bij vraag 1, welke factoren er van invloed zijn op de waarde van het leegstaande winkelvastgoed,
waren de taxateurs het meerdere malen met elkaar eens. De meeste taxateurs hebben hier dezelfde
antwoorden ingevuld. Opvallend is, dat meerdere taxateurs aan hebben gegeven bij structureel
leegstaand winkelvastgoed gebruik te maken van een taxatiemethode die onder de
inkomstenbenadering valt zonder hierbij te kijken naar de transformatiemogelijkheden.
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Bijlage VI. Interview resultaten
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Voorafgaand aan elk interview is er een algemeen verhaal verteld over het onderwerp van het
onderzoek:
‘Leegstaand winkelvastgoed werd altijd gewaardeerd aan de hand van een huurstroom omdat gedacht
werd dat het toch wel weer verhuurd werd, dit is alleen niet meer het geval. De leegstand is structureel
geworden. Deze huurstroom kan nu niet meer waargemaakt worden aangezien de winkels in de
praktijk nooit meer verhuurt worden.
In het onderzoek wordt er onderzocht of de waarde van twee typen winkelvastgoed bepaald kan
worden aan de hand van een transformatiescenario. Het transformatiescenario is dus een middel om tot
de waardebepaling te komen.’
De vragen die gesteld zijn aan de geïnterviewde zijn weergegeven in de dikgedrukte lettertype.

Interview 1. Blok Makelaardij
Vrijdag 18 april 2014 van 11.00 tot 11.30 uur.
Er is gesproken met dhr. M. T. Robberecht van Blok makelaars. Blok makelaars is gespecialiseerd in
de verhuur, aanhuur, aankoop en verkoop van commercieel vastgoed. Onder commercieel vastgoed
wordt onder andere verstaan kantoorruimtes, bedrijfshallen en winkels. Zij zijn in het bijzonder
gespecialiseerd op winkelgebied. Daarnaast verrichten zij ook taxaties en verrichten advieswerk. Dhr.
M.T. Robberecht is makelaar en taxateur.
Een deel van mijn onderzoek gaat erover wanneer een winkel niet meer geschikt is om verhuurd
of verkocht te worden, dus wanneer er echt sprake is van structurele leegstand. Wat zijn volgens
u de factoren waar structureel leegstand aan te herkennen is?
Specifiek om winkels gaat het dan?
Ja, dit klopt inderdaad.
Dat kan met een hoop factoren te maken hebben. Wat een hele belangrijke factor is, is locatie; waar
bevind een winkel zich. Verzorgingsgebied is heel belangrijk, is er voldoende koopkracht voor een
winkelgebied, de winkel zelf. De tijd verandert natuurlijk ook. Je ziet in winkelvastgoed of bij retailers
zie je voornamelijk veel schaalvergroting, dat ze eigenlijk steeds groter oppervlak nodig hebben om
hun compleet assortiment te kunnen aanbieden. En dat speelt daar een hele belangrijke rol ook in.
Dat vergroten van de winkels door de jaren heen bedoelt u?
Ja, en wat ook belangrijk is, is de staat van de winkel. Tegenwoordig door de leegstand zie je ook dat
partijen, en dat zijn dan voornamelijk de lokaal, regionale partijen of de starters die kijken ook naar de
investering die ze moeten doen in een winkel. De winkel die er slecht bij staat, waar nog een hoop aan
gedaan moet worden, zal je zien dat ze eerder voor een vergelijkbare winkelruimte gaan die wel in een
betere staat is. Maar wel een zelfde soort locatie heeft want dat is natuurlijk van belang voor een
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winkel.
Jazeker. En wat zijn volgens u de succes- en faalfactoren bij winkelvastgoed, denkt u dat dit de
eerder genoemde punten ook zijn?
Ja, dat speelt daar allemaal wel een rol in kijk Nederland is in basis overbewinkelt. Er zijn teveel
meters gecreëerd in de afgelopen tien jaar, even kort door de bocht. Dat heeft als gevolg leegstand en
die leegstand is op sommige plekken zelfs structureel geworden, dat betekend dat die leegstand blijft .
Die leegstand wordt gewoon niet opgelost. Of het verzorgingsgebied is gewoon te klein. Te veel
concurrentie van omliggende winkelgebieden. Kan ik als voorbeeld geven Spijkenisse, daar spelen
vroeger een aantal factoren. Je hebt Spijkenisse centrum en dat is in de loop der jaren uitgebreid. Dat
zijn allemaal winkelgebieden aan elkaar geplakt door herontwikkeling maar ook door nieuwbouw. Die
plannen zijn eigenlijk ontstaan en voordat het gebouwd moet worden zijn er gemeentes komen kijken
daar gaat uiteindelijk voordat er een idee is en het is uitgevoerd, daar gaat een hoop tijd overheen.
Bijvoorbeeld 5 jaar. Dan hebben ze dat in de hoogconjunctuur besloten, toen het klaar was zaten we in
een laagconjunctuur waardoor gewoon structurele, of leegstand ontstaat. En het is heel makkelijk om
te zeggen, van ja dat had je van te voren kunnen weten maar Spijkenisse is natuurlijk een gemeente die
concurrentie heeft van omliggende gemeentes, Hoogvliet heeft een centrum wat ernaast ligt,
Hellevoetsluis en dergelijke, die kant op, hebben winkelgebieden en natuurlijk ook Rotterdam Zuid.
Dus daar zijn gewoon veel te veel winkelmeters zijn daar aan toegevoegd en daar was helemaal geen
vraag naar. Nou en dan zie je in zo’n winkelgebied dat de minder goede plekken in zo’n winkelgebied
dat de huurders dan vaak vertrekken naar de betere plekken. Soort verplaatsingsmarkt ga je dan
krijgen. Ja, en je krijgt dan leegstand, dat speelt daar ook een hele belangrijke rol in.
Je vraag was ook of het met falen te maken heeft toch?
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja, dat heeft te maken met locatie, maar ook met de ondernemer, het falen van een winkel dat kan zijn
omdat iemand op een verkeerde plek gaat zitten. De grote retailers doen daar meestal wel onderzoek
naar of er genoeg koopkracht in de omgeving is. Maar er zijn ook startende ondernemers die gewoon
de verkeerde keuze maken voor de locatie van hun winkel en in een verkeerd verzorgingsgebied gaan
zitten. Noem bijvoorbeeld maar weer Spijkenisse of Hoogvliet, als je daar een Chanel winkel gaat
openen, een grote. Daar ga je nooit geld verdienen want het verzorgingsgebied vraagt daar niet naar en
dat speelt er ook in mee.
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Dat is allemaal duidelijk. Een ander deel gaat over taxeren van winkelvastgoed. Hoe taxeert u
structureel leegstaand winkelvastgoed?
Als je taxeert en het is verhuurd dan ga je kijken naar de huurinkomsten maar als taxateur ga je ook
kijken, is dat een reële waarde? Want anders moet je daar een correctie in aan gaan brengen. Ga je het
taxeren terwijl het leeg is, dan moet je gewoon gaan kijken wat is een reële huurprijs. Bijvoorbeeld
voor een lege winkel. Wat zou een huurder hiervoor willen betalen en aan de hand daarvan taxeer je. 5
jaar gelden, 6 jaar geleden had je ook gewoon in niet winkelgebieden werden ook winkels geopend.
Gewoon omdat er en geen plek was in het winkelgebied, er was veel vraag en mensen waren meer
genegen om ergens naar toe te reizen voor een winkel.
Nu zie je met winkels dat het zich steeds meer centreert in de kern winkelgebieden waardoor de
randgebieden ook steeds lastiger worden om te verhuren. Maar dat is een hele goede vraag wat je nu
stelt, is dat je ook moet gaan kijken naar wat zijn de mogelijkheden want misschien is het helemaal
niet geschikt als winkel. Dan is het misschien meer geschikt voor dienstverlening,
administratiekantoor of een uitzendbureau.
Maar wordt dit al veel gedaan?
Dat wordt steeds meer gedaan, ja. Zeven jaar geleden zag je aan de buitenrand van een winkelgebied
ook winkels. Maar door de leegstand zie je dat de winkels zich steeds meer in het belangrijke
winkelgebied vestigen. Waardoor de buitengebieden van de centra steeds meer leegstand ontstaat maar
dat je daar wel steeds meer dienstverlening heen ziet gaan. Voorheen konden de dienstverleners de
huurprijzen hier niet betalen maar doordat het niet meer interessant is voor retailers komen die prijzen
onderdruk te staan waardoor het wel weer interessant wordt voor een dienstverlener die wel profijt wil
hebben van een winkelgebied zoals stomerij kappers, uitzendbureau. Dat zijn toch partijen die willen
wel een beetje in het zicht zitten maar hoeven niet in de loop van het winkelcentrum te zitten.
En welke taxatiemethodes gebruikt u bij het taxeren van dit vastgoed?
We kijken naar de DCF methodes, we kijken naar rendement berekeningen dat verschilt en is
afhankelijk van de vraag. We hebben beleggingen die getaxeerd moeten worden. We kijken ook naar
de huurwaardes, huurinkomsten. Het is maar net afhankelijk van de situatie.
Gebruikt u ook de Highest and Best Use hierbij?
Nee, dit wordt niet gebruikt bij structureel leegstaande winkels, we kijken echt naar de mogelijkheden
waarvan wij denken dat mogelijk is, dat is puur marktkennis dat hiervoor gebruikt wordt. Daarom is
het bij taxeren ook zo belangrijk dat de taxateur de markt en het gebied goed kent.
De hoofdwinkelstraten in bijvoorbeeld Amsterdam zouden we nog wel kunnen taxeren maar voor de
wijkwinkelcentra kennen wij de markt niet goed genoeg en kennen we de mogelijkheden voor die
gebieden niet.
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En kijkt u bij het taxeren ook naar bestemmingen buiten het bestemmingsplan om?
Dat is iets waar je voor moet waken omdat in het bestemmingsplan aangegeven wordt wat wel en niet
mogelijk is. Je moet altijd rekening houden met de bestemming van het object. In het
bestemmingsplan zit wel vaak een vrijstellingsbevoegdheid van de gemeente dus daar kan je dan naar
kijken en rekening mee houden maar ook daar moet je voor waken want er kan een
vrijstellingsbevoegdheid zijn voor horeca maar ja dat is natuurlijk wel lastig als de gemeente
uiteindelijk zegt dat ze er geen gebruik van gaan maken. Dus je moet wel rekening houden met het
bestemmingsplan, dat is wel leidend.
Het kijken naar een andere functie voor de winkel wordt wel steeds meer gedaan.
Één van mijn onderzoeksobjecten betreft de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Het gaat hier
om winkels onder woningen zoals u hier op de foto’s kunt zien. Bent u bekend met dergelijk
vastgoed?
Jazeker.
Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van een transformatiescenario. Hiervoor heb ik een
enquête gehouden onder makelaars, winkel transformateurs, beleggers en gemeentes. Voor
winkels als de Nieuwe Binnenweg kwam naar voren dat studentenwoningen en reguliere
woningen geadviseerd wordt. Hoe denkt u daarover?
Het is een heel lastig gebied voor winkels daar ben je afhankelijk van het directe gebied. Of je moet
een sterke retailer zijn, die hebben vaak de aantrekkingskracht dat partijen ernaartoe gaan. Zoals
Ecoplaze, AH, delicatessenzaak en Koekela. Die hebben een specifieke doelgroep en speciale
aantrekkingskracht, dit zijn hele sterke partijen. Maar er is geen loop, je zit op een zicht locatie er
rijden veel mensen langs, je hebt er de tram natuurlijk. Dat is allemaal belangrijk. Mensen moeten hier
gewoon specifiek naar je winkel toe komen.
En hoe denkt u over de bestemming studentenwoningen en reguliere woningen voor deze
winkels op de begane grond? Denkt u dat dit haalbaar is? En is hier vraag naar?
wonen op de begane grond is lastig. Ik denk toch dat bedrijvigheid is wat daar moet gaan zitten.
Bedoelt u hier kantoren en andere kleine bedrijven mee?
Ja, bijvoorbeeld dienstverlening, winkeltjes toch misschien afgewisseld met woningen. Dat je echt een
bepaalde diversiteit krijgt het is natuurlijk heel veel wat er zit, en om dat nou allemaal in te vullen met
woningen of winkels, dat gaat je niet lukken dus er zal misschien een goede gezonde mix in moeten
komen.
Mijn tweede onderzoeksobject bestaat uit de winkels rondom de Spinozaweg. Dat zijn
winkelstrips waar meer oudere wonen. Bet u bekend met dit gebied?
Ja, dit is de Zenostraat daar hebben wij wel eens wat werk voor gedaan dus ik ken het gebied redelijk
goed. Je hebt hier ook temaken met je directe verzorgingsgebeid. Autochtoon, allochtoon speelt mee.
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Werkeloosheid leeftijd geef je al aan en dat speelt hier wel een belangrijke rol. Zo’n strip stemt zich
echt af op het gebied eromheen.
Mocht dit soort winkelvastgoed echt structureel leeg komen te staan waar denkt u hoe het dan
ingevuld kan worden?
Dit zijn vooral commerciële ruimtes. De functies die de panden nu hebben zijn onder andere horeca,
dienstverlening, winkels en werken. Er is nu al een aardige mix aanwezig. Daarnaast is er te weinig
vraag naar verschillende winkels op dat stuk. Dus dan ga je die combinatie al krijgen.
U adviseert dus om deze mix te behouden, ook als de winkels leeg komen te staan, om deze dan
alsnog als winkel te behouden?
Ja, een mixed use inderdaad ook als de winkels leeg komen te staan. In de Spinozaweg heb je weer
meer winkels.
Einde interview
Dhr. Robberecht stond open voor vragen die achteraf naar boven kwamen. Onderstaande vragen zijn
naar aanleiding van het interview verstuurd. De antwoorden die dhr. Robberecht gegeven heeft staan
onder de vragen vermeld.
Voor de taxatie van structureel leegstaande panden heeft u aangegeven niet te kijken naar
functies buiten het bestemmingsplan om. Is dit ook van toepassing bij de taxatie van
kantoorpanden? Dit omdat kantoorpanden wel al meer getransformeerd worden naar
bijvoorbeeld woningen etc. dan winkels.
Er kan gekeken worden naar functies buiten het bestemmingsplan maar dat is afhankelijk van de
opdracht en opdrachtgever. De opdracht bepaalt natuurlijk wat en eventueel hoe er getaxeerd wordt,
bv een kantoorpand dat men wil transformeren naar appartementen. Waar je voor moet waken is dat je
vastgoed taxeert op basis van een bestemming(-swijziging) wat uiteindelijk nooit wordt toegestaan.
Wat dan wel van belang is dat er binnen het bestemmingsplan een mogelijkheid is om een
functiewijziging/bestemmingswijziging door te kunnen voeren. Zoals jij ook aangeeft zijn/worden er
kantoorpanden getransformeerd naar bv appartementen en zullen daar zeker taxaties aan vooraf gaan
om te bepalen of transformatie financieel haalbaar/reëel is, waarbij er voorbehouden opgenomen
zullen worden dat de bestemming gewijzigd kan worden, wat overigens zeer lange trajecten kunnen
zijn.
Welke taxatiemethode wordt gebruikt voor de taxatie van structureel leegstaande
kantoorpanden?
Huurwaarde-/kapitalisatiemethode (BAR/NAR), vergelijkende methode of residuele waardemethode,
om bv. grondwaarde te bereken bij projectontwikkeling/herontwikkeling.
Welke daadwerkelijke methode wordt gebruikt voor de taxatie van structureel leegstaande
winkelpanden?
Huurwaarde-/kapitalisatiemethode (BAR/NAR), soms vergelijkende methode
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Heeft u eerder kantoor- of winkelpanden getaxeerd welke getransformeerd gaat worden?
Nee, dit gebeurt met name met vrijstaande kantoorpanden en ons kantoor is meer gespecialiseerd in
winkelvastgoed, waar dit minder gebeurt.
Hoe heeft u dit getaxeerd, hoe zou u dit taxeren?
Samengevat bereken je bv bij transformatie eerst de waarde na transformatie. Bijvoorbeeld bij het
willen realiseren van huurappartementen in een kantoorgebouw, bereken je de totale toekomstige
huurinkomsten en bereken je met het gewenste rendement en rekening houdend met
(exploitatie)kosten de waarde van het nieuw te realiseren vastgoed. Vervolgens bereken je de kosten
om dit te realiseren (sloopkosten, bouwkosten, etc.) waarna je uiteindelijk de waarde hebt van het lege
kantoorpand, wat lijkt op de residuele waardemethode.
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Interview 2. Ondernemersvereniging Spinozaweg
Vrijdag 18 april 12.00-12.20.
Er is gesproken met Dhr. Van Vliet. Dhr. Van Vliet is al 14 jaar werkzaam in zijn winkel aan de
Spinozaweg. Daarnaast is hij samen met nog twee ondernemers werkzaam in de
ondernemersvereniging.
Merkt u iets van de leegstand in de omgeving?
Ja, hier in de omgeving staan er al aardig wat winkels leeg zelfs in de Spinozaweg zelf en dat is
natuurlijk niet bevorderlijk voor de buurt. Het ziet er niet uit, al die lege winkels en er ontstaan grotere
openingen tussen de winkels door.
Staan deze winkels al voor lange tijd leeg?
Ja, deze winkels staan al een hele lange tijd leeg, ik zou zo even niet weten voor hoelang precies. De
eerdere huurders zijn op een gegeven moment weg gegaan en er is daarna niemand meer voor in de
plaats gekomen.
Wat denkt u dat de reden is dat de winkels niet meer opgevuld worden?
Dat komt denk ik voornamelijk omdat deze winkels voor grote retailers te klein zijn en voor de kleine
ondernemers weer te groot. En dan is het lastig om daar een juiste huurder voor te vinden.
Waar denkt u dat behoefte aan is in deze omgeving voor het opvullen van deze ruimtes?
Voor de winkeliers hier in de omgeving is het natuurlijk het beste als er andere winkeltjes of
bedrijvigheid zouden komen. Want dan blijft het een winkelgebied bij elkaar. Dat maakt de rest weer
sterker. Bijvoorbeeld een mix van winkels en kantoortjes of iets dergelijks.
Ik heb een enquête gehouden onder andere professionals en hier kwam voornamelijk uit om de
winkels te transformeren in woningen, horeca en kantoorpanden. Hoe denkt u hier over?
Horeca weet ik niet of daar behoefte aan is. Maar kantoorpanden noemde ik net ook en dat zou wel
kunnen als dit gecombineerd wordt met de winkels die er nu ook zijn en niet overheersen. Verderop
zijn heel vele woningen gesloopt maar er zijn hier geen nieuwe woningen voor terug gekomen dus dat
zou wel een goede optie kunnen zijn. Want deze mensen zijn wel directe kopers in dit gebied.
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Interview 3. AV Makelaardij
Dinsdag 29 april 2014 14.00 uur. Interview met dhr. Tichelaar.
Wat doet u zoal in het bedrijf?
Taxeren verkoop aankoop verhuur aanhuur.
En u taxeert geen winkelpanden, dacht ik te zien op de website?
Ja ook, ja alles. Behalve glas, ik doe geen glastuinbouw. Daar heb ik geen verstand van. Maar
winkelpanden ook.
Wat zijn volgens u de factoren, waar u naar kijkt, bij de waardebepaling van winkelvastgoed?
Ligging, de markt erom heen. Wat overige winkelpanden hebben gedaan kwa transacties. En
zonligging, heel belangrijk. Als je een winkelstraat hebt en aan de ene kant heb je zon en aan de
andere kant niet dan gaan de mensen altijd in het zonnetje lopen. Dus die zijn dan meer waard dan aan
de andere kant. Dus daar moet je allemaal naar kijken. Ook frontbreedte natuurlijk, dat het in
verhouding is met de winkeldiepte. Dus meestal heb je een front van uh, naja is niet meestal. Maar het
moet in verhouding wezen. Dus als je een breedte hebt van een front dan moet het ongeveer 2,5-3 keer
de achtergrond hebben. Dus dat zijn die verhoudingen. En daar achter wordt het weer minder waard.
Oke, dus net zoals met de ITZA methode?
Ja , wat is de ITZA?
Bij de ITZA wordt ook de front breedte gemeten, de eerste paar meter telt dan 100% mee, en
dan wordt dat steeds minder.
Ja, ja dat klopt. Ja het is alweer een tijd geleden dat ik die termen heb gehoord. Maar zo werkt het wel
ja.
Wat denkt u dat de succes- en faalfactoren zijn? Heeft dat er ook mee te maken?
Het ligt erg van de ondernemer zelf af, hoe hij het brengt en hoe hij zijn winkel indeelt.
Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Nee daar kan ik niet zo snel een voorbeeld van geven.
Welke methode gebruikt u bij het taxeren van winkelpanden?
De NAR methode, Netto Aanvangs Rendement. Dus dan ga je de huur berekenen en dan de kosten er
vanaf en dan een rendementsfactor. En dan kom je tot een waarde die je dan moet corrigeren met
overdrachtsbelasting en de kosten en dan heb je dus de marktwaarde.
En bij structureel leegstaand vastgoed? Moet u dat ook waarderen tegenwoordig?
Nee dat heb ik nog niet gehad.
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En bij kantoorpanden?
Nee ook niet nee.
Dus ook geen vastgoed dat bijvoorbeeld getransformeerd gaat worden in de toekomst?
Nee, dat is hier nog niet in de buurt. Het staat hier nog wel aardig vol. De markt ook en de noordvliet,
daar zijn weer wat nieuwe mensen in gegaan. De Nieuwstraat ook.
Oke, dus het valt hier eigenlijk wel mee?
Ja, we zijn hard bezig.
Wat is het verschil tussen het taxeren van kantoorpanden en winkelpanden? Zit daar
eenverschil in?
Hier zit in feite geen verschil in, nee, alleen het ligt eraan wat voor soort winkel het is. Je hebt
natuurlijk ook specifieke winkels die je niet kunt vergelijken met de normale winkel. Dan zou je het
ook naar de omzet kunnen waarderen.
Bent u bekend met de Highest and Best use?
Nee daar ben ik niet mee bekend, nee.
Dus u kijkt bij een taxatie niet naar waar het nog meer in getransformeerd kan worden, als dat
de hoogste waarde brengt?
Meestal is de opdrachtgever ook de eigenaar, of het is voor een bank voor een financiering. Dus bij de
bank is het al bekend wat erin komt en dan ga je kijken naar het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan is hierin dan leidend?
Ja, dat is het belangrijkste.
Wijkt u hier nog vanaf?
Nou er kan wel een kwitantie in zitten. Maar dan moet je wel in het taxatierapport in zetten dat degene
die het nu gebruikt mag daar niet inzitten. Ik heb het een keertje in Naaldwijk meegemaakt. Bij de
taxatie was er een winkeltje en dat had alleen kantoorbestemming. De gemeente kan dan zeggen van
leuk en aardig maar je moet eruit. En als je dan als bank gefinancierd hebt dan heb je een probleem.
Voor mijn onderzoek heb ik twee onderzoeksobjecten. De eerste is de Nieuwe Binnenweg in
Rotterdam en de ander is ene winkelstrip. Het gaat hier niet om Rotterdam zelf maar het gaat
echt om het soort vastgoed. En dit zijn dan van die winkels onder woningen. Ik heb een enquête
gehouden waar dit in getransformeerd kan worden,
Ja woningen.
hier kwam voornamelijk woningen en studentenwoningen uit. U bent het hier dus mee eens?
De Nieuwe Binnenweg heeft op de begane grond winkeltjes, het zou niet leuk zijn als het daar weg
gaat. Maar ja aan de andere kant is er leegstand, je kan er dan woningen van maken.
Denkt u dat het haalbaar is, woningen?
Woningen zijn altijd haalbaar, voornamelijk in het centrum.
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En bij deze winkelstrips, dat is in Lombardijen.
Ja daar zijn woningen minder haalbaar toch.
Wat zou u daar adviseren? Als het naar uw mening überhaupt getransformeerd kan worden
naar uw mening.
Maatschappelijke doeleinde, artsen en dat soort dingen.
Ja en of daar nou vraag naar is naar woningen. Want je hebt bij dit soort vastgoed ook geen
buitenruimte.
Wanneer is een winkel volgens u niet meer verhuurbaar als winkel? Dus wanneer het echt zijn
functie verloren heeft als winkel.
Nou, ik denk nooit. Je kan overal wel een winkeltje gebruiken. Je kan op de gekste plekken wel een
klein supermarktje maken of iets. Of een vierentwintigsuurszaak. Ja die kan je altijd kwijt.
Dus eigenlijk zou je dan volgens uw theorie de winkels aan de Nieuwe Binnenweg dan ook
gewoon winkels kunnen laten?
Ja.
En zou daar dan uiteindelijk weer vraag naar zijn?
Tuurlijk, het is gewoon een golfbeweging. Nee, geen enkel probleem. Dat merk je hier in Maassluis,
de winkels hebben een hele tijd leeggestaan en nu is alles alweer bijna vol.
Maar ja het belangrijkste is de gemeente hè. Als die ene beetje meehelpen dan kan er een heleboel
Bedoeld u hier ook het bestemmingsplan mee?
Ja het bestemmingsplan is wel goed alleen dat ze niet zwart wit kijken maar ook mee denken, dat is
heel belangrijk.
Oké, en op welk gebied bedoeld u dat?
Vergunningen voornamelijk.
Heeft u nog verder op of aanmerkingen?
Nee, ik hoop dat je er wat aan hebt, en mocht je nog vragen hebben dan kan je altijd even bellen.
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Interview 4. Zaken Expert
12.45-13.10 uur 8 mei 2014
Er is telefonisch gesproken met dhr. F. Darkaoui. Dhr. Darkaoui is werkzaam bij Zaken Expert en
heeft een brede kennis van de huidige markt. Het gesprek met Dhr. Darkaoui verliep erg soepel. Dhr.
Darkaoui wordt zeer enthousiast als hij over onderstaande onderwerpen spreekt en gaf daarmee ook
uitgebreide en relevante antwoorden.
Deel 1. Transformatie
Wat doet u zoal in het bedrijf?
Wij begeleiden ondernemers met hun eigen bedrijf en geven adviezen waarbij gelet wordt op de
huidige economie. Zowel franchise bedrijven als startende en kleine ondernemers. Die laatste zijn ook
onze kracht en waar wij gespecialiseerd in zijn. Verder versterken wij ook het imago van
winkelgebieden pakken wij leegstand in verschillende winkelgebieden aan, kortom het revitaliseren
van een winkelgebied.
Bent u ook betrokken geweest bij transformatie van winkelpanden?
Ja, wij hebben honderden winkelgebieden en panden getransformeerd door het gehele land heen.
Waar is het leegstaande vastgoed zoal in getransformeerd?
De winkels zijn getransformeerd naar zowel woningen, dienstverlening winkelclusters maar ook
andersom dus bijvoorbeeld dienstverlening naar bijvoorbeeld woningen. Verder hebben wij ook van
gehele winkelgebieden weer een succes gemaakt en uitstralingen van winkelgebieden weer positief
veranderd.
Welke factoren zijn van invloed bij de transformatie van een winkelpand (voor het succes of
falen van de transformatie)?
Het belangrijkste is als alle partijen op dezelfde lijn zitten. Denk hierbij aan de eigenaar van het
vastgoed, de overheid en de ondernemers. Wij kijken altijd naar de gezamenlijke visie van de partijen
en creëren op die manier het concept. Verder hebben wij een groot ondernemersnetwerk waar wij
gebruik van maken en wat een grote rol speelt in het succes. Ook moet er naar de veranderde behoefte
gekeken worden. Internet speelt hier ook een belangrijke rol in. Binnenkort is zeker alles te bestellen
via het internet en zijn de winkels niet meer nodig om aan je spullen te komen. Daarnaast is de
verkoop via internet ook goedkoper voor de huurder van het pand. Bij de verkoop vanuit een winkel
moet de huur van het pand betaald worden en het onderhoud ervan, waar via het internet uiteraard
geen sprake van is.
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Gedurende het maken van de deskresearch en de literatuurstudie ben ik erachter gekomen dat
winkelpanden minder vaak getransformeerd worden naar een andere functie dan bijvoorbeeld
kantoorpanden. Herkent u dit?
Kantoorpanden staan meer leeg op het moment dat speelt hier een hele belangrijke rol in. De vraag die
hierbij gesteld moet worden is echter, hoeveel kan de markt nog aan? En hoeveel kan er nog
getransformeerd worden? Een kantoorpand dat getransformeerd wordt naar een hotel is zeker
mogelijk, maar hoeveel hotels zijn er nodig in een stad? Het is echt marktwerk waar je dan mee bezig
bent.
Wat is volgens u de reden dat winkelpanden minder snel getransformeerd worden dan
kantoorpanden op het moment?
De prijzen van de winkelpanden moeten verlaagd worden. De eigenaar wil de panden niet
transformeren naar bijvoorbeeld woningen want als winkel is hij meer waard. Dit is ook wel logisch
maar met de hoge prijzen die de winkels op deze manier houden blijft de leegstand stand houden en
veranderd er niets. Als er niets veranderd en de leegstand blijft of wordt nog groter ja dan gaan zijn
prijzen sowieso omlaag. Als hij de prijzen zelf verlaagd dan kan het gebied weer aantrekkelijker
worden. Er zal hoe dan ook wat moeten gebeuren om uit de crisis te komen. De voorspelling die ik
echter wel durf te geven is dat de prijzen in en rondom het centrum altijd wel hoger zullen blijven dan
in andere gebieden. Je kunt het zien als een midlife crisis. Als er niets veranderd dan blijf je erin en
veranderd er niets. De huidige crisis is ook een soort revolutie.
Tijdens de interviews en uit de enquête bleek dat veel bedrijven tegen het bestemmingsplan
aanlopen. Er wordt vaak niet buiten het bestemmingsplan om gekeken naar een andere functie
voor het pand. Kantoorpanden daarentegen worden vaak getransformeerd naar een
bestemming anders dan in het plan. Wat is hiervoor de reden denkt u?
Winkels zijn hier heel anders in, deze zijn gelegen in een gebied met meerdere winkels. Zo kan ik als
voorbeeld geven een winkelboulevard. Dit is een gebied met een typisch kenmerk. Niet slim om hier
alle plannen open te gooien. Als het bestemmingsplan opengegooid wordt dan kan het, het gebied ook
weer verzwakken. Maar ik durf niet te zeggen dat alle plannen maar open gegooid moeten worden. Al
is het in veel gevallen wel nodig.
De behoeftes veranderen over de jaren heen. Waar vroeger behoefte aan was, is nu totaal geen
behoefte meer aan. Verder verandert nu ook de behoefte in vierkante meter. Veel winkels zijn
gebouwd voor het plaatsen van kleine winkeltjes terwijl er nu sprake is van een veranderende vraag
naar steeds meer vierkante meters. De consumenten willen nu steeds grotere winkels en daar zijn die
panden met een klein aantal vierkante meter niet voor geschikt. Ik zou de gemeente ook als advies
willen geven om niet zomaar overal op toe te zeggen voor de bouw van nieuwe kantoor- en
winkelpanden maar eerst te beginnen met transformeren van de leegstaande panden.
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Wat is volgens u het verschil in transformatie tussen kantoorpanden en winkelpanden?
Winkels hebben een totaal verschillende doelgroep dan kantoorpanden.
De invulling bij kantoorpanden is anders dan de invulling van winkels.
In verband met bestemmingsplannen kan je vaak geen retail plaatsen in een kantoorpand. Andersom
kan het meestal wel.
Kantoorpanden zijn verhoudingsgewijs (uiteraard afhankelijk van locatie) qua prijs goedkoper dan
winkelvastgoed.
Wanneer is volgens u een winkel niet meer geschikt om als winkel verhuurd of verkocht te
worden?
Hier kan ik eigengelijk niet één duidelijk antwoord opgeven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de
winkels te klein zijn voor grote retail concepten. En om deze winkels te verruimen is geld nodig.
Wat zijn volgens u de faal- en succesfactoren bij winkelvastgoed?
Ook dit verschilt per winkel. Bij een winkel wordt er namelijk gekeken naar de gehele winkelstraat.
Als de hele winkelstraat het goed doet dan doet de winkel het vaak ook wel goed. Loop de hele
winkelstraat niet goed dan loopt die ene winkel ook niet goed. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van
een nette uitstraling, promotie een goede service en de winkel moet platvloers zijn afhankelijk van het
thema.
Gedurende het onderzoek worden er twee onderzoeksobjecten gebruikt. De eerste bestaat uit het
winkelvastgoed welke identiek is als de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Hieronder vindt u
informatie over de Nieuwe Binnenweg en de Spinozaweg met de bijhorende vragen.
Deel 2. Nieuwe Binnenweg
De Nieuwe Binnenweg is een aanloopstraat naar de stadskern. De weg is goed bereikbaar met het
openbaarvervoer. Verder zijn het veel kleinschalige winkelpandjes waarvan er veel vervallen zijn en
achterstallig onderhoud hebben. De winkels worden matig gepresenteerd en zijn gevestigd aan beide
kanten van de straat. Er is een hoge bevolkingsdichtheid. De bevolking bestaat voornamelijk uit de
leeftijden tussen de 15 en 45. Het gaat om de oudere winkels zonder plint.

Foto 6.1 Nieuwe Binenneweg bron: G.Kagchelland

Foto 6.2 Nieuwe Binenneweg bron: G.Kagchelland
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Uit de enquête welke gehouden is bij onder andere beleggers, makelaars en transformateurs
kwam voornamelijk de functie studenten woningen en reguliere woningen naar voren. Bent u
het hier mee eens?
Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat deze winkels maar getransformeerd moeten worden naar
woningen. Maar er moet wel naar de realiteit gekeken blijven worden. Als de panden getransformeerd
worden naar woningen dan gaat dat heel veel geld kosten zoals eerder gezegd. Maar de vraag hierbij
is, wie gaat dat geld betalen? Transformatie kan uiteraard ook in een succes veranderen. Zo hebben wij
van Zaken Expert de Nieuwe Binnenweg voorzien van een nieuwe uitstraling en dat is een groot
succes geworden. Bij transformatie moet er altijd blijven gekeken worden naar een haalbare business
case.
Deel 3. Winkelstrips rondom de Spinozaweg, Lombardijen.
Het tweede onderzoeksobject bestaat uit winkelstrips uit de jaren 60. Dit zijn strips die bestaan uit een
winkelaantal tussen de 4 en de 6. Boven de woningen zijn veelal galerijflats met een
verdiepingshoogte van 4. Het oudere aantal is hoger in deze wijk dan het gemiddelde in Rotterdam. Er
zijn verder veel middelbare scholen en basisscholen in de wijk gevestigd.

Foto 6.3 Winkelstrip bron: G.Kagchelland

Foto 6.4 Winkelstrip bron: G.Kagchelland

Uit de enquête kwamen veel verschillende functies naar voren. Zoals wonen, horeca,
kantoorruimtes, mixed use maar ook een parkeergarage.
Wat zou u voor deze winkelpanden adviseren? Als deze winkels al te transformeren zijn.
Deze winkels zijn vast wel te transformeren maar hier kan je niet zomaar een uitspraak over doen. Wat
wel belangrijk is in deze gebieden, dat de winkels zich minder gaan spreiden en meer gaan
concentreren in één gebied.
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Interview 5. Gemeente Rotterdam
Het laatste interview is gehouden bij dhr. G. Everraert. Dhr Everaert is werkzaam bij de
stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Het interview is via mailcontact verlopen.
Deel 1. Transformatie
1.Hebt u eerder leegstaand kantoorpanden getransformeerd naar een andere functie (of bent u
hier betrokken bij geweest)?
Als Projectmanager voor de gemeente Rotterdam heb ik diverse projecten begeleid waar sprake was
van transformatie. De gemeente is hierbij de begeleidende partij en niet de initiatiefnemer of
investeerder.
2.Waar is het leegstaande vastgoed in getransformeerd?
Diverse functies; wonen, medisch, hotel, onderwijs.
3.Is het getransformeerde nog steeds succesvol?
De transformaties hebben plaatsgevonden in de laatste drie jaar en zijn daarom allemaal nog in de
eerste exploitatietermijn.
3.1Welke factoren zijn van invloed bij de transformatie van een kantoorpand(voor het
succes of falen van de transformatie)?
Een juiste boekwaarde, financiële middelen om te kunnen verbouwen, een zo concreet mogelijk
technisch haalbaar plan, een goede marktanalyse naar de vraag in de markt voor het eindproduct, visie,
maatwerk aanpak van alle betrokkenen
3.2 Denkt u dat deze factoren ook bruikbaar zijn bij de transformatie van leegstaand
winkelvastgoed?
ja
4. Gedurende het maken van de deskresearch en de literatuurstudie ben ik erachter gekomen
dat winkelpanden minder vaak getransformeerd worden naar een andere functie dan
kantoorpanden. Herkent u dit?
Dit is herkenbaar en logisch te verklaren. Dit heeft volledig te maken met de schaalgrootte. Het
transformeren van een volledig pand is kosteneffectiever dan het transformeren van een x gedeelte,
bovendien is er een minimum vloeroppervlakte nodig om de plankosten te kunnen dragen. M.a.w.
winkels zijn te klein.
4.1 Wat is volgens u de reden dat winkelpanden minder snel getransformeerd worden
dan kantoorpanden op het moment?
Zie hier boven
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5.Tijdens de interviews en uit de enquête bleek dat veel bedrijven tegen het bestemmingsplan
aanlopen. Er wordt vaak niet buiten het bestemmingsplan om gekeken naar een andere functie
voor het pand. Kantoorpanden daarentegen worden vaak getransformeerd naar een
bestemming anders dan in het plan. Wat is hiervoor de reden denkt u?
Je inleiding is hier niet duidelijk waardoor de vraag moeilijk te beantwoorden is. Een deel van het
antwoord lijkt mij wederom in de vraag hierboven te zitten.

6. Wat is volgens u het verschil in transformatie tussen kantoorpanden en winkelpanden?
Grootschaligheid versus kleinschaligheid
Gedurende het onderzoek worden er twee onderzoeksobjecten gebruikt. De eerste bestaat uit het
winkelvastgoed welke identiek is als de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Hieronder vindt u
informatie over de Nieuwe Binnenweg en de Spinozaweg met de bijhorende vragen.
Deel 2. Nieuwe Binnenweg
De Nieuwe Binnenweg is een aanloopstraat naar de stadskern. De weg is goed bereikbaar met het
openbaarvervoer. Verder zijn het veel kleinschalige winkelpandjes waarvan er veel vervallen zijn en
achterstallig onderhoud hebben. De winkels worden matig gepresenteerd en zijn gevestigd aan beide
kanten van de straat. Er is een hoge bevolkingsdichtheid. De bevolking heeft voornamelijk de
leeftijden tussen de 15 en 45. Het gaat om de oudere winkels zonder plint.

Foto 6.5 Nieuwe Binenneweg bron: G.Kagchelland

Foto 6.6 Nieuwe Binenneweg bron: G.Kagchelland

1. Zijn deze winkels volgens u te transformeren?
Alles is te transformeren, afhankelijk van de investering
2. Naar welke functie zou u de winkels transformeren?
Voorkeur is wonen
2.1 Denkt u dat dit financieel, bouwkundig en juridisch haalbaar is?
Lastig, bouwkundig is alles mogelijk. Financieel een stuk minder en juridisch kan het zijn dat
omwonenden bezwaar hebben, dit acht ik overigens niet.
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3. Uit de enquête welke gehouden is onder, onder andere beleggers, makelaars en
transformateurs kwam voornamelijk de functie studenten woningen en reguliere woningen naar
voren. Bent u het hier mee eens?
Bij voorkeur geen studenten, reguliere woningen is een breed begrip maar hier kan ik mij het meeste
in vinden.
Deel 3. Winkelstrips rondom de Spinozaweg, Lombardijen.
Het tweede onderzoeksobject bestaat uit winkelstrips uit de jaren 60. Dit zijn strips die bestaan uit een
winkelaantal tussen de 4 en de 6. Boven de woningen zijn veelal galerijflats met een
verdiepingshoogte van 4. Het oudere aantal is hoger in deze wijk dan het gemiddelde in Rotterdam. Er
zijn verder veel middelbare scholen en basisscholen in de wijk gevestigd.
Gemakkelijk te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Meer oudere. Gemiddeld
besteedbaar inkomen € 11.700. Verder wonen er ongeveer 13.000 mensen.
Lombardijen
Rotterdam

1. Zijn deze winkels volgens u te transformeren?
Idem als Nwe Binnenweg
2. Naar welke functie zou u de winkels transformeren?
Wonen of diensten (is al mogelijk)
2.1 Denkt u dat dit financieel, bouwkundig en juridisch haalbaar is?
Idem, met opmerking dat de opbrengst van alle functies hier nog lager kan zijn dan op de Nwe
Binnenweg
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3. Uit de enquête kwamen veel verschillende functies naar voren. Zoals wonen, horeca,
kantoorruimtes, mixed use maar ook een parkeergarage.
4. Bent u het hier mee eens?
Parkeren? Nee. Kantoor is vaak al mogelijk via de noemer dienstverlening, ook horeca zit al vaker in
dit soort strips. Het is in principe dus al mixed use. Mijn idee is hoofdzakelijk wonen, bijvoorbeeld
voor ouderen of gehandicapten die gelijkvloers nodig hebben?
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Bijlage VII. Bestemmingsplan onderzoeksobjecten
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Onderzoeksobject 1 Nieuwe Binnenweg
De bestemming van de winkels aan de Nieuwe Binnenweg is woningen boven winkels
(gemengde bouw wordt aangegeven in de legenda)

Figuur VII.1 bestemming Nieuwe Binnenweg, bron: (Rotterdam bouwen)
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Onderzoeksobject 2 Winkelstrips rondom Spinozaweg

figuur VII.2 bestemming Zenostraat, bron: (Ruimtelijkeplannen)

De bestemming van de winkels rondom de Spinozaweg hebben de bestemming ‘gemend’. Dit
betekend dat er enkel op de verdiepingsvloeren woningen zijn toegestaan. De begane grond is bestemd
voor onder andere detailhandel en kantoren.
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Bijlage VIII. Kadastraal bericht object
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Bijlage IX. Financiële haalbaarheid

145

1. Onderzoeksobject 1 ‘van winkel naar woning’
Als eerst is de haalbaarheid van de winkels aan de Nieuwe Binnenweg naar de functie woningen
gemaakt. In tabel IX.1 zijn de bouwkosten per m2 BVO te zien en waaruit deze specifiek bestaat. De
bouwkosten zijn afkomstig uit het Bouwkosten boekje (her)bouwkosten. Er is gekozen voor
‘herenhuis luxe exclusief dakkapel’, deze komt het meest in de buurt van onderzoeksobject 1. De
kosten voor nieuwbouw exclusief fundering zijn hier aangenomen als bouwkosten. In tabel IX.2 zijn
de overige kengetallen, die gebruikt zijn in het Excel bestand, te vinden samen met de grootte van de
investering voor de transformatie. De bronnen van de kengetallen zijn te vinden aan het eind van deze
bijlage.

Winkel naar woning
Bouwkosten Nieuwbouw exclusief fundering
Bijkomendekosten gemiddeld
voorbereidings en begleidingskosten
heffingen enz.
verzekeringen
aanloopkosten
financieringskosten
risico-verzekerign
onvoorziene uitgaven
onderhoudskosten van het verworven terrein
onvoorzien
veiligheidscoordinator
coordinator van de verschillende disciplines

€

1.070,00 per m2 BVO
42,65%
17,87%
5.50%
0,37%
0,34%
8,10%
8,78%
3,00%
0,10%
5,00%
0,06%
1,20%

Tabel IX.1 bouwkosten scenario 1

Kengetallen
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
Jaarlijksonderhoud
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper
Huur puntentelling
Huur gemiddelde Nieuwe Binnenweg
Huur berekend per m2
Huur woningen per maand
Gemiddelde huur referenties en huur uit puntensysteem
Beheerkosten
Groot Onderhoud
btw
Prijs woning
leegstand

€
€
€
€
€
€
€
€

1,12%
2,00%
6,00%
6,80%
484,00
0,1280%
146.714,29
7,00%
713,37
742,86
923,97
730,00
728,11
2,50%
15.000,00
21%

€
165.800,00
1,50%

Tabel IX.2 kengetallen scenario 1
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In tabel IX.2 is te zien dat de huur op verschillende manieren berekend is. Op deze manier is er meer
inzicht verkregen in de huur die gevraagd kan worden voor de woning. De huur is berekend via het
puntensysteem. Hier is aangenomen dat de woning drie kamers heeft waarvan één kamer een
huiskamer betreft. Verder beschikt de woning over een badkamer inclusief toilet en een opbergkast.
Verder is er aangenomen dat de woning al over een tuintje beschikt tot de grootte van 25m2. Het
aantal punten dat hieruit is gekomen is 118 en geeft een huur van €713,37. Ook is de huur berekend
via een gemiddelde van een aantal referentiepanden. Deze panden zijn afkomstig van de website
www.funda.nl. Hier is een huur uitgekomen van €742,86, deze berekening is te zien in tabel IX.3.
Uiteindelijk is er gekozen voor een huur van €730,00.

Woningen Nieuwe Binnenweg
Niewe Binnenweg 57a
Nieuwe Binnenweg 185b 2e
Nieuwe Binnenweg 185b 1e
Nieuwe Binnenweg 223b2
Nieuwe Binnenweg 381b2
Nieuwe Binnenweg 381b1
Nieuwe Binnenweg 300
Tabel IX .3 referenties huur scenario 1,
bron: www.funda.nl

Oppervlakte
in m2
85
88
44
57
95
65
50

Referenties huur
Aantal
kamers Gemeubileerd
2 nee
3 nb
2 nb
2 nb
4 nb
3 nb
1 nb

484
Gemiddelde
huur

Huur
€
1.250,00
€
750,00
€
500,00
€
550,00
€
950,00
€
725,00
€
475,00

WOZ-Waarde
€ 137.000,00
€ 151.000,00
€ 151.000,00
€ 151.000,00
€ 143.000,00
€ 143.000,00
€ 151.000,00

€

5.200,00

€

€

742,86

146.714,29

Door middel van de referenties is ook een gemiddelde van de WOZ-waarde berekend, welke uit komt
op € 146.714,29. Dit is te zien in de rechter kolom van bovenstaand model.
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Omdat er niet één specifiek object is gebruikt als onderzoeksobject is er een gemiddelde berekend van
de winkels aan de Nieuwe Binnenweg. Er zijn vijftien willekeurige winkelobjecten aan de Nieuwe
Binnenweg genomen en hier is de vierkante meter van opgezocht in de BAGviewer. Deze objecten
hebben evenals het onderzoeksobject geen plint en behoren niet tot de nieuwe grote winkels aan de
Nieuwe Binnenweg. Hier is een vierkantenmeter uitgekomen van 86,00.

Oppervlaktes
winkels Nieuwe
Binnenweg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gemiddelde m2 per
winkel

Object nummer Oppervlakte in m2
208a
85
222
120
229a
128
234a
82
235a
128
237a
96
239b
98
243
65
244b
83
250b
78
271a
63
304b
121
316a
51
321a
62
328b
30
86,00

Tabel IX.4 oppervlakte
scenario 1, bron:
bagviewer.geodan.nl

Vervolgens is de investering berekend die nodig is voor de verbouwing van het pand. Hiervoor zijn de
bouwkosten vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal vierkante meter op de Nieuwe Binnenweg.
Zoals te zien in onderstaand tabel is daar een gemiddelde uitgekomen van € 131.266,53 totaal.

Investering
bouwkosten nieuwbouw
bijkomende kosten
totale kosten

€
€
€

92.020,00
39.246,53 +
131.266,53

Tabel IX.5 Investering scenario 1

Hierna is het jaarlijks onderhoud berekend. De bedragen zijn afkomstig uit de Vastgoed
Exploitatiewijzer 2014.

Jaarlijks onderhoud
woningtypen 16R
Basis met kunststof kozijnen

€

341,00

cv installatie individueel

€

143,00

Tabel IX.6
jaarlijks

onderhoud scenario 1
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Met bovenstaande kengetallen is het DCF-model ingevuld. Hieronder zijn de kasstromen van het model weergegeven. In dit model is het object 20 jaar
verhuurt en wordt het daarna verkocht. In jaar 0 heeft de verbouwing plaats gevonden. In deze periode kan er alvast gezocht worden naar huurders waardoor
het object meteen verhuurt wordt in jaar 1.
Zoals te zien in onderstaand model is dat de NCW die overblijft aan het eind van de periode na verkoop € 51.545,36. Omdat het aan enkel het eindbedrag
lastig te zien is, of de investering het waard is of niet, is de IRR berekend. De IRR bij deze transformatie is 5,82%. De discontovoet die hier gebruik is, is 6%.
De IRR valt hier net onder waardoor er uiteindelijk minder rendement behaald wordt dan vooraf gesteld is. Het project is terugverdient in jaar 20 zoals te zien
in tabel IX.8

Tabel IX.7, terugverdientijd
Tabel IX.8, DCF-model scenario 1
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Er is ook berekend wat de resultaten zijn als het pand direct verkocht wordt. Voor de restwaarde zijn
referentieobjecten gebruikt welke weergegeven zijn in onderstaand tabel.

Tabel IX.10 referenties koop scenario 1

Tabel IX.11 resultaten bij koop scenario 1

De overige bedragen, zoals die van de beheerkosten, zijn dezelfde als uit het DCF-model bij verhuur.
Zoals te zien in tabel IX.11 is er geen jaarlijks onderhoud en groot onderhoud aanwezig. Het object is
in jaar 0 gerealiseerd en in die tijd is de verkoop ervan al gestart. Gezien de huidige markt is er ruim
rekening gehouden met de verkooptijd en is het pand verkocht in jaar 2. Het saldo van de contante
waarde die overblijft aan het eind van de periode is een positief bedrag van €14.562,12. Wederom is
de IRR berekend. De IRR komt uit op 4,70%, vergeleken met de discontovoet van 6% is de IRR laag.
Het is in dit scenario niet haalbaar om het object direct te verkopen. In tabel IX.12 is te zien dat het
object in jaar 2 terug is verdient en dat er een bedrag overblijft van € 14.562,12.

Terugverdientijd
1 €
2 €

131.650,3014.562,12

Tabel IX.12, terugverdientijd bij koop scenario 1
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2. Nieuwe Binnenweg, ‘van winkel naar dienstverlening’
Voor de functie dienstverlening is er van een kantoorinrichting uitgegaan. De bouwkosten die hier bij
horen uit het Bouwkosten boekje (her)bouwkosten zijn € 680,00 met een percentage van 38,23% voor
de bijkomende kosten. Omdat een pand, waar dienstverlening wordt uitgevoerd, van 68 m2 aan de
kleine kant is, is er vanuit gegaan dat deze functie alleen bij de panden die groter zijn dan het
gemiddelde toegepast kan worden, of dat het pand samengevoegd kan worden met het naastgelegen
pand. Daarom is bij deze functie de vierkantenmeter van het gemiddelde dat bij de vorige functie
berekend is verdubbeld.
Winkel naar kantoor
Bouwkosten Nieuwbouw

€

Bijkomendekosten gemiddeld

688,00

per m2 BVO

38,23%

voorbereidings en begleidingskosten

17,87%

heffingen enz.

5.50%

verzekeringen

0,37%

aanloopkosten

0,34%

financieringskosten

8,10%

risico-verzekerign

8,78%

onvoorziene uitgaven

3%

onderhoudskosten van het verworven terrein

0,10%

onvoorzien

5%

veiligheidscoordinator

0,06%

coordinator van de verschillende disciplines
Tabel IX.13 bouwkosten scenario 2

1,2

Kengetallen
Mutatieleegstand

6,50% van de huur

Inflatie

1,12%

Huurstijging

1,50%

Discontovoet

9,00%

Exit Yield

10,00%

OZB tarief eigenaar

0,3186%
€

293.428,57

Jaarlijks onderhoud

€

5,80

Huur kantoor

€ 1.300,00

WOZ-waarde
Kosten Koper

7,00%

Beheerkosten

€

1.569,45

2,50%

Vierkantenmeter winkel
Groot onderhoud

per m2 per jaar

172,00
€

15.000,00

Tabel IX.14 kengetallen scenario 1
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Het jaarlijks onderhoud is berekend aan de hand van getallen uit het exploitatiekostenboekje;
kantoortype 1. Hier is een bedrag uitgekomen van € 5,80 per vierkantenmeter per jaar.

Tabel IX.15 jaarlijks onderhoud en investering scenario 2

Tabel IX.16 huurinkomsten berekening scenario 2

Voor de huurinkomsten is een gemiddelde genomen uit een vijftal referentiepanden. Deze zijn
afkomstig van de website www.fundainbusiness.nl en van http://crm.realworks.nl. De objecten en de
prijzen zijn weergegeven in bovenstaand model. De gemiddelde huurprijs is € 9,12 per
vierkantenmeter per maand.
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In onderstaand tabel zijn de kasstromen weergegeven in DCF-model. Het pand wordt verhuurt en in het laatste jaar verkocht. Hier blijft een saldo over van
€20.851,18. De IRR die hierbij uitkomt bedraagt 8,33%. Dit is evenals bij de woningen een percentage dat niet gelijk of hoger is dan de discontovoet. Het
pand is terugverdient in jaar 20 zoals te zien in tabel IX.18.

Tabel IX.17, DCF-model huur scenario 2
Tabel IX.18 terugverdientijd huur scenario 2
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Ook in dit scenario is berekend wat de resultaten zijn bij verkoop. Dit is in onderstaand model
weergegeven. De kosten zijn dezelfde als de kosten uit het verhuurmodel. Het saldo van de contante
waarde vergeleken met de investering en de koopsom is een negatief bedrag van € 26.171,04. De IRR
is niet berekend omdat er na investering niets overblijft. In tabel IX.20 is te zien dat het pand niet
terugverdient is in jaar 2.

Tabel IX.19 verkoop resultaten scenario 2

Tabel IX.20 terugverdientijd scenario 2
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3. Onderzoekobject 2 ‘Van winkel naar woning’
In het derde scenario wordt er een winkel getransformeerd naar een woning. Als voorbeeld zijn de
winkels uit de Zenostraat gebruikt. De winkels in deze straat hebben geen flat erbovenop waardoor er
een dakkapel gemaakt kan worden voor extra daglichtinval. De dakkapel zit bij de bouwkosten
inbegrepen, hier is geen extra kostenpost voor gemaakt. Omdat er zoals eerder vermeld, geen specifiek
object is in dit onderzoek is er een gemiddelde berekend om mee te rekenen. Het gemiddelde is
uitgekomen op 73,5m2, de referenties zijn te vinden in tabel IX.22. In hoofdstuk 7.2 staat beschreven
dat er een buitenruimte gecreëerd wordt welke van de binnenruimte afgehaald wordt. De afmetingen
voor het balkonnetje zijn 1 x 3,30 meter. De ruimte die overblijft voor de woning is 70,0 m2. Er is
uitgegaan van een drie kamerwoning met een openkeuken, een wasruimte en een badkamer inclusief
toilet. Deze gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de huur via het puntensysteem. De huur die
hier uit kwam is € 586,44 per maand. Omdat dit onder de liberaliseringgrens ligt, kan de huur niet
verhoogd worden en blijft hij op dit bedrag staan.
Winkel naar diensverlening
Bouwkosten Nieuwbouw
Bijkomendekosten gemiddeld
voorbereidings en begleidingskosten
heffingen enz.
verzekeringen

€

aanloopkosten
financieringskosten
risico-verzekerign
onvoorziene uitgaven
onderhoudskosten van het verworven terrein
onvoorzien
veiligheidscoordinator
coordinator van de verschillende disciplines
Overige
Groot onderhoud
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper
Huur pand
Beheerkosten
Jaarlijksonderhoud
Leegstand

1.220,00 per m2 BVO
35,31%
18,49%
3,50%
0,37%
0,40%
2,10%
3,75%
3,00%
0,10%
2,00%
0,40%
1,20%

€

€
€
€

15.000,00
1,12%
2,00%
6,50%
6,80%
0,1280%
146.714,29
6,50%
586,44 Per maand
2,50%
979,00
1,50%

Tabel IV.21 Bouwkosten en kengetallen scenario 3
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Oppervlaktes winkels Zenostraat

Object nummer
1
2
3
4
5
6

Oppervlakte in m2
212
214
208
186
184
182

126
63
63
63
63
63
73,50

Gemiddelde vierkante meters per winkel
Tabel IX.22 oppervlakte winkel scenario 3

Voor het jaarlijks onderhoud is er gebruik gemaakt van het exploitatiekostenboekje. In onderstaande
tabel is de opbouw van het jaarlijkse bedrag te zien.

Jaarlijks onderhoud woningtype 22
bouwkostenboekje
Basis
cv installaties individueel

€
€

836,00
143,00

Tabel IX.23. jaarlijks onderhoud

scenario 3

Vervolgens is de investering van de transformatie berekend. Zoals te zien in onderstaand tabel
bedraagt de investering een bedrag van € 103.999,27.
Investering
bouwkosten nieuwbouw
bijkomende kosten

€
€

76.860,00
27.139,27

totale kosten

€

103.999,27

+
Tabel IX.24 investering scenario 4
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Ook voor dit scenario is de DCF methode toegepast. In onderstaande tabel zijn alle kasstromen weergegeven. Ook hier is er vanuit gegaan dat de transformatie
in jaar 0 gerealiseerd wordt waarvoor in die periode alvast gezocht wordt naar een huurder. Op deze manier is het object meteen in jaar 1 verhuurd. Voor de
leegstand wordt er elk jaar een percentage gereserveerd. Bij dit percentage wordt er aangenomen dat er elke zeven jaar een nieuwe huurder in het pand treed
waarbij het een maand leeg staat. Zoals te zien in bovenstaand tabel is er een positief totaal bedrag. Dit bedrag is berekend door het contant maken van het
saldo waarbij rekening is gehouden met de investering en met de koopsom. Ondanks het positieve bedrag is er wel een lagere IRR dan de discontovoet bij
deze investering. Uiteraard is ook de terugverdientijd berekend. Het object is pas terugverdient in het jaar dat het verkocht is. Er wordt in dit scenario geen
hoog rendement behaald ten opzichte van de investering.

Tabel IX.25 DCF-model en terugverdientijd scenario 3
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Ook in dit scenario is er berekend wat de resultaten zijn wanneer het object direct verkocht wordt en er geen verhuurperiode aan vooraf gaat. In onderstaand
tabel zijn de kasstromen weergegeven. Zoals te zien is in tabel IX.27 zijn er geen huurinkomst en zijn de beheerkosten en de OZB wel aanwezig elk jaar; dit
zijn kosten die gewoon door gaan.
Voor de berekening van de restwaarde is gebruik gemaakt van vier referentieobjecten, welke hieronder zijn weergegeven. Het object zal een geheel nieuwe
binnenkant hebben wat een voordeel is ten opzicht van de referenties. Er is gekozen voor een verkoopprijs van € 105.000,00. Omdat dit nieuwbouw is en er
geen verhuur aan vooraf gaat, is er geen kostenkoper maar wordt er 21% BTW van de verkoopprijs afgehaald. Het object is na de verkoop niet terugverdient
en heeft een negatief totaal waardoor de IRR niet berekend is.
Referenties
http://www.funda.nl/koop/verkocht/rotterdam/huis48996215-la-fontainestraat-160/
http://www.funda.nl/koop/verkocht/rotterdam/huis84331055-scottstraat-29/
http://www.funda.nl/koop/verkocht/rotterdam/huis48852104-corneillestraat-23/
http://www.funda.nl/koop/verkocht/rotterdam/huis48842711-fontenellestraat-8/
Gemiddelde

Adres

m2

kamers

verkocht voor

La Fontainestraat 160

70

3

tuin

€

82.500,00

1

Scottstraat 29

78

3

tuin

€

149.500,00

2

Corneillestraat 23

65

3

tuin

€

96.000,00

3

Fontenellestraat 8

70
70,75

3

tuin

€
€

101.250,00
107.312,50

4

Tabel
IX.26
referenties
voor
verkooppri

js scenario 3

Tabel IX.27 resultaten bij verkoop en terugverdientijd scenario 3
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4. Onderzoeksobject 2 ´van winkel naar garageboxen´
Kengetallen
Mutatieleegstand
Inflatie
Huurstijging
Discontovoet
Exit Yield
OZB tarief eigenaar
WOZ-waarde
Kosten Koper

€

€

Beheerkosten
m2 totaal
m3 totaal

5,00% van de huur
1,12%
2,00%
7,00%
8,00%
0,3186%
131.833,33
7,00%
30,00
74
195

m2
Garagebox 1
Garagebox 2
Groot onderhoud
Herbouwkosten 150-180
Verzekeringspremies 0,40-0,60 promille
Onderhoudskosten

m3
Huur berekend per m2
€
151,93
€
151,93

30,00
30,00
1500
€ 180,00
Per m3
0,060%
€ 40,00
per jaar per box

Huur per box
€
120,00
€
120,00

Tabel IX.28kengetallen en herbouwkosten scenario 4

Bovenstaande kengetallen zijn gebruikt in het DCF model, voor de transformatie van winkel naar
garageboxen. De herbouwkosten in het bouwkostenboekje zijn gesteld op 150/180 euro. Om eventuele
onvoorziene kosten in te dekken is het bedrag van € 180,00 per jaar per box aangehouden.
De huur is berekend door middel van een gemiddelde uit zes referenties, deze zijn in onderstaand tabel
weergegeven. De referenties zijn afkomstig van de website www.Funda.nl en van
http://crm.realworks.nl. De gemiddelde huur per m2 bedraagt €5,06 per maand. Dit bedrag is
vervolgens vermenigvuldigd met het berekende aantal vierkantenmeters waar €151,93 uit kwam. Om
de garageboxen echter een voordeel te geven ten opzicht van de andere boxen is de prijs iets verlaagd
naar €120,00 per box per maand.
Huurinkomsten
Adriaan Dortsmanstraat 29

€

m2
100 17,70

WOZ waarde
€ 142.000,00

1

Van Bassenstraat 102

110 32,20

€ 142.000,00

2

Steenvoorde 27

105 17,50

€ 115.000,00

3

averdijk 58
averdijk 60

100 19,00
105 19,00

€ 134.000,00
€ 134.000,00

4
5

Cartesiusstraat 10

110 19,00

€ 124.000,00

6

gemiddelde

105

Tabel IX.29
berekening
huurinkomsten
scenario 4

20,73
Gemiddelde
5,06 huur per m2
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Tabel IX. 30 DCF-model huur scenario 4

In bovenstaand DCF-model zijn de kasstromen weergegeven die ontstaan wanneer het object
getransformeerd wordt naar twee garageboxen en na 20 jaar verhuur, verkocht worden. De totale
contante waarde die overblijft aan het einde van de looptijd betreft een positief bedrag. De IRR die
berekend is, is 6,81%. De IRR is lager dan de discontovoet van 7%. Deze investering is terugverdient
in jaar 19 zoals weergegeven in tabel IX.31.

Tabel IX.31 terugverdientijd scenario 4
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Tabel IX.32 DCF-model koop scenario 4

In bovenstaand model zijn de resultaten berekend bij directe verkoop van de garageboxen. Voor de berekening van de restwaarde zijn referenties gebruikt.
Hier is een gemiddelde verkoopprijs uitgekomen van €31.862,38. De investering is terugverdient in jaar 2 waarin de verkoop ook plaats vindt. De totale
contante waarde die overblijft na de investering en de verkoop bedraagt €7.866,94 met een IRR van 6,33%.

Totaal
Tabel IX.33 referenties verkoopprijs scenario 4

Verkoopprijs
Garagebox 1
Garagebox 2

€
€

31.862,38
31.862,38

Tabel IX.34 verkoopprijs garageboxen scenario 4
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Bouwkosten: Bouwkosten boekje (her)bouwkosten woningen jaar 2014 en bouwkostenboekje
kantoorpanden jaar 2014.
Bijkomende kosten: Bouwkosten boekje (her)bouwkosten woningen jaar 2014 en bouwkostenboekje
kantoorpanden jaar 2014.
Inflatie: 1,12
http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/cpi-inflatie-2014.aspx
Huurstijging: De maximale huurstijging is volgens onderstaande website, met een inflatie van 1,12,
2,88. Hier is echter niet voor gekozen. Om de huurprijzen aantrekkelijk te houden en om de huurders
zo lang mogelijk te behouden is gekozen voor een huurstijging van 2,00%.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging
IRR
http://www.corporaterem.nl/documenten/IPD-aeDexIndex2010.pdf
7,3 voor woningen
8 voor kantoor
7,5 voor alle
Exit Yield
http://www.corporaterem.nl/documenten/IPD-aeDexIndex2010.pdf
6,8 voor woningen
9 kantoor
7 voor de rest
OZB tarief eigenaar
Percentages voor 2014
Voor woningen:
Percentage voor eigenarenaanslag is 0,1280%
Voor niet-woningen:
Percentage voor eigenarenaanslag is 0,3186%
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging
WOZ-waarde: Omdat de WOZ waarde van de onderzoeksobjecten niet bekend zijn; het gaat om het
vastgoed in zijn algemeenheid, zijn er een aantal willekeurig gekozen objecten aan de Nieuwe
Binnenweg gebruikt om een gemiddelde te berekenen. De objecten zijn wel geselecteerd op grootte,
gelijkheid en het zijn allemaal winkels op de begane grond.
Kosten Koper: Alle percentages die gebruikt zijn voor de berekening van de Kosten Koper zijn
afkomstig uit het exploitatiekostenboekje jaar 2012.
Beheerkosten: De beheerkosten die gebruikt is voor de garageboxen, is afkomstig uit het
Exploitatiekostenboekje jaar 2012. Voor de woningen en de kantoorpanden zijn de beheerkosten
afkomstig van de volgende website:
Jaarlijks onderhoud: Alle getallen van het jaarlijks onderhoud zijn afkomstig uit het
Exploitatiekosten boekje jaar 2012
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Groot onderhoud: Hier is rekening gehouden met de werkzaamheden die gedaan worden. Zoals een
nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe cv etc.
Oppervlaktes: De oppervlaktes van de panden zijn berekend door het gemiddelde te nemen van de
oppervlakte van 15 willekeurige winkels aan de Nieuwe Binnenweg. De vierkantenmeters van deze
winkels zijn afkomstig van de website van Bagviewer.
Verkoopprijs: De verkoopprijzen die zijn gebruikt voor de woningen, het kantoorpand en de
garagebox zijn berekend door middel van referenties. Deze referenties zijn afkomstig van de website
www.funda.nl en crm.realworks.nl.
Verhuurprijs: Voor het berekenen van de verhuurprijs van de woningen is gebruik gemaakt van het
puntensysteem. Deze is te vinden onderaan deze bijlage. Voor de berekening van de verhuurprijs van
het kantoor is gebruik gemaakt van referenties afkomstig van de website www.funda.nl en
crm.realworks.nl. Voor de verhuurprijs van het kantoorpand is uiteindelijk een lagere huur gebruikt
om het pand nog aantrekkelijker te maken gezien de marktomstandigheden.

163

Bijlage X. Puntensysteem huur
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Onderzoeksobject 1
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Onderzoeksobject 2
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