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Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit
op 13 december 2016 heeft het college de ontwerp Leegstandsverordening Schiedam 201 7 vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is thans afgesloten. Er zijn twee zienswijzen
binnengekomen. Deze hebben geleid tot één wijziging in de Leegstandsverordening en tot enkele
aanvullingen in de toelichting op de Leegstandsverordening.
De Leegstandsverordening $chiedam 2017 wordt thans ter vaststelling aangeboden.
1.

Aanleiding
Vanuit de overtuiging dat versterking van de binnenstad niet vanzelf gaat, heeft de gemeenteraad op
28 juni 2012 de Ontwikkelingsvisie voor de binnenstad: ‘Stad aan de Schie’ vastgesteld. Dit document
is een uitwerking van een aantal hoofdopgaven van de Stadsvisie Schiedam 2030. De ambitie van de
visie luidt: ‘meer mensen in de binnenstad’. Het College heefi in het Kompas 2014 2018
Samen Schiedam Vernieuwen’ de binnenstad opnieuw “geadopteerd” en opereert met de ambitie
“Het realiseren van een bmisende, levendige binnenstad”. In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad
2015-201 8 (versie 1 .0, 1 1-09-2014) zijn twee opgaven geformuleerd gericht op aanpak van de
winkelleegstand, te weten
opgave 14.1 Aanpak winkelleegstand in de binnenstad ofwel Leegstandsverordening en
opgave 14.4 Pilot verplaatsing en transformatie ofwel Subsidieregeling Revitalisering Binnenstad.
—

‘

De afgelopenjaren heefi de gemeente fors geïnvesteerd in de binnenstad. Deze investeringen hebben
een positief effect op de horeca, de kwaliteit van de panden en de buitenruimte. Tevens is een
toenemende investeringsbereidheid van ondernemers binnen en buiten Schiedam merkbaar. Ondanks
deze inspanningen en resultaten zijn de beoogde maatschappelijke effecten nog niet volledig
gerealiseerd. De winkelleegstand in de binnenstad bljfi onverminderd hoog (variërend tussen 25% en
30% in aantal panden).
De genoemde projecten van de afgelopenjaren zijn hoofdzakelijk fysiek van aard. Daarmee wordt
bedoeld dat de projecten betrekking hebben op verbetering van het aanzicht in de stad (Lange Haven,
Hoogstraat plus, Werk aan de Winkel). In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad zijn ook diverse
niet-fysieke proj ecten gepland. Deze niet-fysieke proj ecten richten zich meer op de organisatie
omtrent de ontwikkeling van de binnenstad en worden als randvoorwaardeljk beschouwd voor het
succesvol kunnen realiseren en uitdragen van de fysieke/ruimtelijke projecten. De Aanpak
Winkelleegstand (Leegstandsverordening) en de Pilot Transformatie en Verplaatsing
(Subsidieregeling Revitalisering Binnenstad) zijn voorbeelden van niet-fysieke projecten die nu
ingevoerd moeten worden. De focus van deze projecten is met name op de gesprekken met
vastgoedeigenaren. In de reeds genoemde en gerealiseerde projecten is dit nog niet structureel
uitgevoerd en aangepakt. De kracht ligt in de inzet van een combinatie van maatregelen.
Op 1 3 december 2016 heeft het college het ontwerp Leegstandsverordening gemeente Schiedam 2017
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode was van 1 7 januari tot en met 14
februari jl. Om de inspraakperiode onder de aandacht te brengen is gekozen voor een
communicatietraject, waaronder een bij eenkomst op 1 6 januari met als titel De Binnenstad maken we
met elkaar. Er is een raadsinformatiebrief uitgegaan, waarin de raad in kennis is gesteld van het proces
en de inspraakperiode.
De inspraakperiode is thans afgesloten. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen. Met deze twee
vastgoedeigenaren is mondeling overleg gevoerd.
.

Thans ligt de Leegstandsverordening Schiedam 2017 voor ter vaststelling.

2.

Bijlage(n)

Leegstandsverordening Schiedam 2017
3.

4.

Bijlagen die alleen ter inzage liggen bij de griffie
nvt
Beleid (context)

Uit een recent onderzoek onder vastgoedeigenaren (omtrent een eventueel ondememersfonds voor de
binnenstad) is onder andere gebleken dat de eigenaren vinden dat de “basis in de binnenstad niet op
orde” is. Men is van mening dat de gemeente een grotere rol moet nemen om de leegstand aan te
pakken. De leegstand heeft namelijk een groot effect op de aantrekkelijkheid en uitstraling van de
binnenstad en zorgt er daarnaast voor dat de huurprijzen onder druk zijn komen te staan. De
rendementen op het vastgoed zijn voor eigenaren beperkt. Dit heefi tot gevolg dat er veel wisselingen
zijn in eigenaarschap van vastgoed, dat de interesse om panden aan te kopen en/of te investeren in de
binnenstad te beperkt is.
Duidelijk is dat de binnenstad gebaat is bij een goed samenwerkingsverband, waarbinnen de diverse
stakeholders (ook financieel) bijdragen. Het is nodig verder te werken aan het vergroten van
betrokkenheid van met name pandeigenaren bij de (revitalisatie van de) binnenstad en het versterken
van de samenwerking tussen vastgoedeigenaren onderling en overige stakeholders. Daarom wil de
gemeente, vanuit haar verantwoordelijkheid, actief in gesprek gaan met vastgoedeigenaren!
ondernemers over mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent winkelleegstand, invulling van panden
en verhuizing en transformatie. Partijen moeten in gezamenljkheid werken aan oplossingen. De
gemeente kan niet zonder betrokkenheid van de markt (vastgoedeigenaren, banken, makelaars en
ondernemers) de leegstand oplossen.
Tijdens de revitaliseringsbijeenkomst op 16 januari ji. bleek dat het belangrijk is om de brede
doelstelling van de revitalisering van de binnenstad te koppelen aan de leegstandsaanpak. De hoge
opkomst en actieve deelname van de deelnemers tijdens de avond wezen erop dat de
leegstandsverordening tot dialoog aanzet en dat de aandacht verschuifi van problemen benoemen naar
samen praten over kansen en mogelijkheden. Het afsluitende panelgesprek tussen betrokken eigenaren,
ondernemers, investeerders en een makelaar nam de meeste misverstanden over de
leegstandsverordening weg. De panelleden zijn enthousiast over de verordening in combinatie met de
bredere inzet voor de Schiedamse binnenstad.
De Leegstandsverordening kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de dialoog met de stad,
gericht op de revitalisering van de binnenstad, is een conclusie die ook ambtelijk wordt gedeeld.
De Leegstandsverordening wordt gecombineerd met een subsidieregeling. Hiervoor is in het
Uitvoeringsprogramma Binnenstad € 695 .000 beschikbaar gesteld voor twee jaar (van 2 kwartaal
201 7 t/m 2 kwartaal 2019). Dit budget is voor proceskosten, maar het belangrijkste deel is bestemd
voor de stimuleringssubsidie. Het college zal naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal
2017 de subsidieregeling goedkeuren. Via de subsidieregeling kan detailhandel vanuit aanloopstraten
worden verplaatst naar de binnenstad, kunnen achterblijvende panden worden getransformeerd naar
woningen en kunnen nieuwe en bestaande ondernemers worden gestimuleerd (mits ze voldoen aan
bepaalde criteria). De kosten voor toezicht en handhaving, die met name voortkomen uit het wettelijke
instrument van de Leegstandsverordening maken maar een beperkt deel van het budget uit.
De provincie Zuid-Holland is zeer geïnteresseerd in de aanpak van de binnenstad. De provincie wil
een bijdrage leveren in onze aanpak en wel om twee redenen:
.
De leegstandsaanpak in de binnenstad draagt bij aan de provinciale doelstellingen om de
leegstand concreet en zichtbaar te verminderen;
.
De provincie wil de geleerde lessen en de ervaring die in onze binnenstad wordt opgedaan,
delen met andere gemeenten, zodat ook zij daar hun voordeel mee kunnen doen.
Inmiddels is mondeling toegezegd dat de provincie ons voor twee jaar ondersteunt. Die ondersteuning
zal eruit bestaan dat de provincie adviseurs zal inhuren (voor een totaalbedrag van € 100.000) die ons
kunnen ondersteunen bij de leegstandsaanpak.

5.

Afwegingen
op i oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking getreden. In deze wet is geregeld dat

verschillende wetten op onderdelen worden gewijzigd, om verder terugdringen van kraken en
leegstand te bevorderen. Voor wat betreft de Leegstandwet gaat het om aanpassing van artikel 3 eerste
lid, waarin de bevoegdheid tot het vaststellen van een leegstandsverordening door de gemeenteraad
opgenomen. In de leegstandverordening mag o.a. worden bepaald dat leegstand van een door de
gemeenteraad aangewezen categorie gebouwen verplicht moet worden gemeld.
Met deze wet biedt het Rijk een wettelijk kader en instrumentarium voor gemeenten om leegstand van
niet-woonruimte aan te pakken. Op 1 februari 201 6 is de evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand
aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is geconcludeerd dat met deze wet voldoende middelen
worden geboden om de leegstand te bestrijden.
Gezien de hoge winkelleegstand in de binnenstad wil de gemeente alle instrumenten inzetten die de
wet biedt, dus ook de leegstandsverordening. De Leegstandsverordening staat niet op zichzelf, maar
zal worden ingezet in combinatie met de Stimuleringssubsidie Revitalisering Binnenstad. Deze
instrumenten hebben slechts zin in combinatie met de vele andere instrumenten die al worden ingezet
om de binnenstad te revitaliseren.
Met de invoer van het instrument van de Leegstandsverordening wil de gemeente duidelijk maken dat
we de leegstand serieus nemen en willen we het signaal afgeven dat de aanpak niet vrijblijvend is. Het
is namelijk gebleken dat het met sommige vastgoedeigenaren niet of haast niet mogelijk is contact te
krj gen.

6.

Gevolgen

De Leegstandsverordening komt samengevat op het volgende neer:
.
De vastgoedeigenaar is verplicht leegstand te melden, zodra de leegstand langer duurt dan zes
maanden (art 3 lid 1).
Na invoering van de Leegstandsverordening zal een nulmeting worden uitgevoerd van alle
leegstaande panden in het werldngsgebied. De vastgoedeigenaar is verplicht de leegstand te
melden 6 maanden na uitvoering van de nulmeting (ook al staat het pand al langer leeg).
.
De gemeente moet binnen drie maanden na de melding in overleg te treden met de eigenaar
over het gebruik van het gebouw (art 6).
.
Ook wanneer geen overeenstemming wordt bereikt of wanneer de eigenaar niet wil
meewerken aan het overleg, kan het college een leegstandbeschikking vaststellen (art 7 lid 2).
.
Als de leegstand meer dan twaalf maanden duurt en in de leegstandbeschikking is vastgesteld
dat het gebouw geschikt is voor gebruik, kan het college aan de eigenaar zelf een gebruiker
voordragen. De gemeente selecteert de voor te dragen partijen vanuit haar eigen netwerken.
De eigenaar is dan verplicht om deze potentiële gebruiker binnen drie maanden een
overeenkomst aan te bieden voor de ingebruikname van het gebouw. Wanneer de eigenaar
binnen deze drie maanden alsnog zelf een gebruiker vindt, geldt deze verplichting niet meer
(art 8).
.
Op grond van de Leegstandwet kunnen bestuurlijke boetes worden opgelegd voor het niet
melden van meldingsplichtige leegstand van maximaal € 7.500 (art 9).
Voor de vastgoedeigenaren betekent dit de verplichting om leegstaand vastgoed te melden. Naar onze
mening is in dit geval geen spraken van een verzwaring van de administratieve lasten voor de
vastgoedeigenaar. De melding van de leegstand wordt gedaan via het door het college vastgestelde
Leegstandsformulier (via de website).
Voor de gemeente zijn de gevolgen van de invoering van de Leegstandsverordening aanzienlijk. De
leegstandsmeldingen moeten in behandeling worden genomen, er moet een leegstandsregister worden
bijgehouden, binnen drie maanden moet in overleg worden getreden met de vastgoedeigenaar. Deze
kosten zijn voorzien en worden gedekt vanuit bestaande middelen (met name de uren van
medewerkers) en vanuit het Uitvoeringsprogramma Binnenstad (€ 695.000).

Wij stellen u voor het hierna afgedrulde besluit vast te stellen.

burgemeester en wethouders van $chiedam,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. K.D. Handstede

C.H.J. Lamers

Aan de gemeenteraad van Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
besluit:
de Leegstandsverordening gemeente Schiedam 20 1 7 als volgt vast te stellen:

Leegstandverordeni ng
De raad van de gemeente Schiedam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
van Schiedam nr 1 7VR005; gelet op artikel 1 49 ook jo artikel 1 56 van de Gemeentewet en artikel 2 van de
Leegstandwet; overwegende dat het gewenst is met gebruikmaking van de Wet kraken en leegstand nadere
regels vast te stellen ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand van gebouwen niet zijnde woningen;
besluit vast te stellen de volgende verordening:
Leegstandverordening gemeente Schîedam 2017
Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a) College: burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;
b) Eigenaar: degene die bevoegd is tot het in gebruik geven van een gebouw;
c) Gebouw: gebouw of een deel van een gebouw, niet zijnde woonruimte, als bedoeld in artikel 1 eerste
lid, van de Woningwet;
d) Gebruiker: één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, voorgedragen door het college als
gebruiker van een daartoe aangewezen gebouw;
e) Leegstand: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik
dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze verordening;
f) Leegstandlijst: de lijst, bedoeld in artikel 4;
g) Werkingsgebied: een door de raad aangewezen gebied of delen daarvan, binnen de gemeente, met per
categorie aangegeven gebouwen waarvan leegstand moet worden gemeld overeenkomstig de regels
van deze verordening.
,

Aanwijzing werkingsgebied
Artikel 2
Deze verordening geldt voor de door de raad aangewezen delen van de gemeente en de daarbinnen
gelegen door de raad aangewezen categorieën van gebouwen, zoals opgenomen in de bijlage 1 bij deze
verordening.
Plicht tot leegmelding
Artikel 3
De eigenaar van een gebouw, gelegen in het werkingsgebied, is verplicht de leegstand van het gebouw
1
te melden aan het college, zodra die leegstand langer duurt dan zes maanden.
2. Voor het melden van leegstand wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld
(elektronisch) formulier.
3. Het college kan andere gegevens en bescheiden vragen, onverminderd het tweede lid.
4. In afwijking van het eerste lid, is de eigenaar verplicht de leegstand van het gebouw binnen vier weken
te melden, wanneer het gebouw na een verplichtende voordracht als bedoeld in artikel 8, binnen één
jaar weer leeg komt te staan.
.

Leegstandlijst
Artikel 4
1 Het college houdt een lijst bij waarin de volgende gebouwen worden opgenomen:
a) overeenkomstig artikel 3, eerste lid, gemelde gebouwen;
b) gebouwen waarvan ambtshalve geconstateerd is dat deze leeg staan en waarvan de leegstand,
overeenkomstig artikel 3, eerste lid, gemeld had moeten worden door de eigenaar.
2. De leegstandlijst bevat de gegevens als genoemd op het meldingsformulier, voor zover deze
beschikbaar zijn, en in ieder geval de datum van inschrijving van het gebouw in de lijst.
3. Het college beslist binnen zes weken na de melding als bedoeld in artikel 3, dan wel ambtshalve
constatering als bedoeld artikel 4, eerste lid, onder b over opname van een gebouw in de leegstandlijst.
4. De eigenaar ontvangt van het besluit, zoals genoemd in artikel 4, derde lid, een afschrift.
.

Artikel 5
Actueel houden lijst en beëindiging inschrijving
1 Het college kan, ambtshalve en op aanvraag van de eigenaar, de inschrijving wijzigen. Artikel 4, vierde
lid, is van overeenkomstige toepassing.
2. De inhoud en de datum van de wijziging worden in de leegstandlijst aangetekend.
3. Het college kan de inschrijving van een gebouw intrekken. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.
4. De inschrijving wordt geacht ingetrokken te zijn indien het gebouw, sinds de leegmelding, meer dan een
jaar in gebruik is geweest.
5. De beëindiging van de inschrijving wordt in de leegstandlijst geregistreerd.
.

Artikel 6
Overleg met eigenaren
Het college voert binnen drie maanden, na ontvangst van de melding ingevolge artikel 3, eerste lid, of de
ambtshalve constatering ingevolge artikel 4, eerste lid, onder b, overleg met de eigenaar over het gebruik
van het gebouw.
Artikel 7
Leegstandbeschikking
1
Het college kan, na het overleg bedoeld in artikel 6, een leegstandbeschikking vaststellen.
2. Het college kan, indien de eigenaar geen medewerking verleent aan het overleg bedoeld in het eerste
lid een leegstandbeschikking vaststellen.
3. In de leegstandbeschikking wordt bepaald of het gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik.
4. De leegstandbeschikking kan voor de eigenaar de verplichting bevatten om door het college
aangegeven voorzieningen aan het gebouw te treffen, binnen de daarvoor aangegeven termijn.
5. Het college kan andere voorwaarden stellen aan de uitvoering van het bepaalde in de
leegstandbeschikking.
.

,

Artikel 8
Voordracht gebruiker
Het college kan een gebruiker voordragen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw, zodra die
1
leegstand langer duurt dan twaalf maanden, indien het gebouw in een leegstandbeschikking is
aangewezen als geschikt voor gebruik.
2. De eigenaar is verplicht de in het eerste lid voorgedragen gebruiker binnen drie maanden na de
voordracht, een overeenkomst aan te bieden tot ingebruikname van het gebouw.
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de eigenaar binnen drie maanden na de voordracht, bedoeld
in het eerste lid, een overeenkomst is aangegaan met een andere gebruiker, die het gebouw binnen een
redelijke termijn in gebruik neemt.
.

Artikel 9
Handhaving 1 Bestuurlijke boete
Het college kan een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding van artikel 3, eerste lid, en vierde lid van
deze verordening, overeenkomstig de in bijlage 2 opgenomen tabel.
Artikel 10
Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening zijn belast de door het college
aangewezen functionarissen.
Artikel 11
Bevoegdheid tot het stellen van nadere regels
Het college kan nadere regels vaststellen.
Artikel 12
Inwerkingtreding en publicatie
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.
Artikel 13
Cîteertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Leegstandverordening Schiedam 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedarn in zijn openbare vergadering van 11
april 2017.
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Artïkelsgewijze toelïchting Leegstandverordening
Begripsbepalïngen

Artikel 1

Eigenaar
Eerste lid sub b
In deze regeling is de strikt juridische definitie van eigenaar, namelijk degene die als zakelijk gerechtigde in
de kadastrale legger en aan de hypothecaire schuldeisers bekend staat, verbreedt tot degene die bevoegd is
over het pand te beschikken.
Gebouw
Eerste lid sub c
.
Gebouw volgens artikel 1 eerste lid, van de Woningwet:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt.
.
Onder gebouw krachtens deze verordening wordt verstaan:
bij categorie aangewezen gebouwen, of deel daarvan, niet zijnde woonruimte, aangezien de
meldingsplicht van leegstand van woningen reeds voorzien is in de Huisvestingswet.
.
Volgens de wetgeschiedenis wordt bij gebouwen gedacht aan kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte.
.
Gedeeltelijk leegstaande gebouwen vallen onder de meldingsplicht. Onder gedeeltelijk leegstaande
gebouwen verstaan we die gebouwen die naar de aard en inrichting als afzonderlijk te verhuren
bedrijfsruimte gebruikt kunnen worden, met een eigen toegang. Een voorbeeld hiervan is een
bedrijfsruimte in een bedrijfsverzamelgebouw.
,

Leegstand
Eerste lid sub e
Van leegstand is sprake als een gebouw of afzonderlijk gedeelte daarvan niet door een huurder of andere
gebruiker feitelijk wordt gebruikt en het betreffende gebouw of gedeelte daarvan geschikt is of gemaakt kan
worden voor feitelijk gebruik.
Panden waarvoor leegstandsbeheer is geregeld worden niet aangemerkt als leegstand. Bij
leegstandsbeheer is namelijk sprake van gebruik krachtens een persoonlijk recht.
Aanwijzing werkingsgebied
Artikel 2
In dit artikel wordt geregeld dat de raad categorieën gebouwen aanwijst, gelegen in bepaalde aangewezen
gedeelten van de gemeente, waarvoor deze verordening van toepassing is. De reikwijdte van de verordening
is hiermee afgestemd op de lokale behoefte om leegstand in kaart te brengen. De aanwijzing van
categorieën gebouwen en gebieden van de verordening worden opgenomen in een bijlage bij de
verordening.
Het betreft in Schiedam winkel- en bedrijfsruimten, kantoren en ruimtes voor maatschappelijke doeleinden in
de in de bijlage 1 opgenomen straten.
Plicht tot leegmelding
Artikel 3
Lid 1
Dit artikel regelt dat de eigenaar van gebouwen, die onder de meldingplicht vallen (zie de reikwijdte van
artikel 2), verplicht is de leegstand van dat gebouw te melden bij het college, zodra het gebouw langer leeg
staat dan in de Leegstandverordening vastgestelde termijn. Volgens de Leegstandwet is die termijn
tenminste zes maanden. In deze verordening is bij de minimale termijn van zes maanden aangesloten.
Lid 2
De eigenaar doet de melding op een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier bevat de
gegevens die de eigenaar minimaal moet aanleveren bij een melding. Wat betreft de huurprijs wordt een
indicatie gevraagd.
Bij voorkeur stelt de gemeente dit formulier elektronisch beschikbaar.
Lid 3
Op grond van het derde lid kan het college meer informatie vragen als zij dit nodig hebben om de melding te
kunnen beoordelen.
Lid 4
Indien het gebouw, na een verplichtende voordracht, binnen één jaar weer leeg komt te staan, is de eigenaar
opnieuw verplicht dit te melden. Hier geldt echter een termijn van vier weken, in plaats van zes maanden. De
termijn van vier weken geldt niet als de eigenaar zelf een gebruiker vindt voor het gebouw, nog voordat een
verplichtende voordracht heeft plaatsgevonden.

Artikel 4
Leegstandlijst
Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Leegstandswet dient het college een lijst bij te houden van gebouwen
waarvoor leegstandmelding is ontvangen dan wel waar leegstand ambtelijk is geconstateerd.
Artikel 5
Actueel houden lijst en beëdiging inschrijving.
Lid 1 t/m 4
Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college om de leegstandlijst actueel te houden. Voorts wordt hierin
geregeld op welke wijze de eigenaar van wijzingen van inschrijvingen op de hoogte wordt gehouden,
respectievelijk hoe de eigenaar daar zelf aan kan bijdragen. Bijvoorbeeld als onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt. Of als er een wijziging is in de gebruikersstatus van het gebouw.
Lid 5
In lid 5 van dit artikel is geregeld dat een inschrijving geacht wordt ingetrokken te zijn, indien het gebouw
meer dan één jaar in gebruik is sinds de leegstandmelding.

Artikel 6
Overleg met eigenaren
lngevolge artikel 4, eerste lid, van de Leegstandswet treedt het college naar aanleiding van de leegmelding
binnen drie maanden met de eigenaar in overleg om te kunnen beoordelen of zij het gebouw of een gedeelte
daarvan geschikt voor gebruik kan verklaren. In combinatie met artikel 4, tweede lid, van de Leegstandswet
wordt hiermee aan het college een middel gegeven om druk uit te oefenen op de eigenaren die niet mee
willen werken aan het bedoelde overleg. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Leegstandswet is immers
de mogelijkheid opgenomen dat het college bevoegd is om een leegstandsbeschikking op te stellen als de
eigenaar geen medewerking verleent aan het overleg.
Duidelijk mag zijn dat het college bevoegd is en blijft, welke omstandigheden er ook toe leiden als het
overleg niet binnen drie maanden kan worden gevoerd.
Artikel 6 geeft hieraan nadere invulling. In het leegstandoverleg bespreken partijen alle omstandigheden van
de leegstand. Aan de hand van dit overleg zal het college moeten beoordelen of in redelijkheid van de
eigenaar gevergd kan worden dat hij/zij het gebouw, respectievelijk een gedeelte daarvan, in gebruik geeft.
Het gesprek zal niet in alle gevallen binnen drie maanden afgerond zijn. En het zal ook niet altijd het geval
zijn dat het overleg blijft bij één gesprek. In de praktijk zal het overleg een bepaalde tijd in beslag nemen.
In dit overleg kan ook aan de orde komen of in redelijkheid van de eigenaar gevergd kan worden dat hij/zij,
met het oog op het in gebruik geven van het gebouw, aanpassingen verricht aan het gebouw.
Volgens de wetsgeschiedenis staat daarbij het principe van kostenneutraliteit centraal. Het betreft hier
uitsluitend investeringen die binnen het redelijke noodzakelijk zijn om het gebouw in overeenstemming met
de bestemming te kunnen gebruiken.
Bij de beoordeling van het begrip “redelijkheid” wordt rekening gehouden met
-algemeen erkende rechtsbeginselen,
-in Nederland levende rechtsovertuigingen en
-maatschappelijke en persoonlijke belangen.
Aan de hand van de omstandigheden van een geval wordt onderzocht of de eisen van redelijkheid worden
nageleefd. Hierbij worden belangen gewogen. Er kan dus niet in het algemeen worden bepaald wat redelijk is.
Dit hangt af van het specifieke geval.
Bij “geschikt voor gebruik” wordt verstaan de geschiktheid voor gebruik dat is toegestaan in gevolge het
bestemmingsplan.
Artikel 7
Leegstandbeschikking
De uitkomst van het leegstandoverleg tussen het college en de eigenaar kan worden neergelegd in een
leegstandbeschikking. Ook als de eigenaar niet meewerkt aan het gesprek kan het college een dergelijk
leegstandsbesluit nemen. In de beschikking verklaart het college of een gebouw geschikt of ongeschikt is
voor gebruik. De verplichtingen ten aanzien van de benodigde voorzieningen zien op het bestemde gebruik
van het pand.
Tegen deze beschikking door het college staat bezwaar en beroep open.
Artikel 8
Voordracht gebruiker
Lid 1
Als uiterste middel bij het tegengaan van leegstand, heeft de gemeente de bevoegdheid om een gebruiker
voor te dragen voor het leegstaande pand. Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college om verplichtend

een gebruiker aan te wijzen aan wie de eigenaar binnen drie maanden een overeenkomst omtrent gebruik
moet aanbieden.
Lid 3
Voor de eigenaar geldt dat deze de mogelijkheid heeft om, gedurende de termijn waarbinnen aan de
voordracht moet worden voldaan, zelf in een andere gebruiker te voorzien. De eigenaar bepaalt zelf de vorm
en inhoud van het contract.
Voldoet de eigenaar niet binnen drie maanden aan de verplichtende voordracht en heeft hij zelf geen andere
gebruiker, dan kan een last onder dwangsom van in beginsel maximaal € 50 per m2 verhuurbaar
vloeroppervlak worden opgelegd. De eigenaar dient het gebouw of gedeelte daarvan wel geschikt te maken
voor normaal gebruik. Daarbij kan de eigenaar zich beperken tot die voorzieningen die objectief gezien
redelijkerwijs nodig zijn voor dit normale gebruik overeenkomstig de bestemming. Als een gebruiker wordt
voorgedragen die het gebouw niet overeenkomstig de bestemming gaat gebruiken, en hiervoor zijn extra
voorzieningen nodig, dan zal in redelijkheid worden beoordeeld wie de kosten hiervan moet dragen. De
financiële positie van de eigenaar en de voorgedragen gebruiker, alsmede de hoogte van de overeen te
komen huurprijs worden hierbij meegewogen.
Handhaving
Artikel 9
De verordening geeft het college bevoegdheid om bij overtredingen van artikel 3, eerste en vierde lid, van de
verordening, i.c. niet tijdige meldingen (artikel 3, eerste lid, en artikel 7, derde lid, van de Leegstandwet) een
bestuurlijke boete op te leggen. De boetes kunnen worden opgelegd voor het niet melden van een
(gedeelte) van een gebouw dat meer dan zes maanden leegstaat, evenals voor het niet melden van de
beëindiging van het gebruik van een gebouw na een verplichtende voordracht
De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie (ook wel punitieve sanctie genoemd), inhoudende een
onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. Met onvoorwaardelijk wordt bedoeld dat
degene, aan wie de bestuurlijke boete wordt opgelegd (anders dan bij de last onder dwangsom) niet meer de
mogelijkheid heeft om de overtreding binnen een bepaalde begunstigingstermijn ongedaan te maken. De
bestuurlijke boete is er, anders dan de last onder dwangsom, ook niet primair op gericht om de overtreding
ongedaan te maken. Is sprake van bijzondere omstandigheden, dan kan de hoogte van de bestuurlijke boete
worden gematigd. Ingevolge artikel 18, derde lid, van de Leegstandswet bedraagt de bestuurlijke boete
maximaal € 7.500.
Het college kan slechts wegens bijzondere omstandigheden afwijken van de genoemde bedragen in Bijlage
2. De overtreder zal daar in beginsel een voldoende onderbouwd beroep op moeten doen (artikel 5:46,
derde lid, Algemene wet bestuursrecht).
Los van de bestuurlijke boete ingevolge artikel 9 is het college op grond van artikel 125, tweede lid, van de
Gemeentewet bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang. Op grond van artikel 5:32 van de Algemene
wet bestuursrecht kan, in plaats van bestuursdwang, aan de overtreder een last onder
dwangsom worden opgelegd. De dwangsom kan ineens worden verbeurd, per overtreding of per
tijdseenheid.
De last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie, die als doel heeft de overtreding ongedaan te
maken of, wanneer dit niet mogelijk is, herhaling daarvan te voorkomen. Bij het opleggen van een last onder
dwangsom moet altijd een begunstigingstermijn worden gesteld. Dit is een in het besluit waarin de last onder
dwangsom wordt opgelegd genoemde periode waarbinnen de overtreder in staat gesteld wordt, de
overtreding te beëindigen. In principe geldt bij het niet naleven van de meldingsplicht een
begunstigingstermijn van twee weken. Hiervan kan worden afgeweken afhankelijk van de feiten en
omstandigheden.
Beëindigt de overtreder de overtreding binnen de begunstigingstermijn, dan wordt geen dwangsom
verbeurd. De hoogte van de last onder dwangsom moet in een redelijke verhouding staan tot de zwaarte van
het geschonden belang en de beoogde werking van de oplegging van de dwangsom. Daarnaast mag de
draagkracht van de overtreder bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen dwangsom worden
betrokken, maar alleen als nadere invulling van de effectiviteit van de dwangsom.
Toezicht
Artikel 10
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening zijn de door het college
aangewezen personen belast. Bij het opleggen van een bestuurlijke boete is, op grond van titel 5.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:40-5:54), ter zake van deze overtredingen de zogenoemde zware
procedure van toepassing. Dat betekent dat de overtreder in de gelegenheid moet worden gesteld, zijn
zienswijze te geven en dat altijd een rapport moet worden opgemaakt.

Voor het vaststellen van overtredingen zijn waarnemingen en andere handelingen door of vanwege het
college nodig. De door het college aangewezen toezichthouder heeft daartoe de beschikking over de
bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden van titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht.
De verplichting om een rapport op te stellen ten aanzien van het niet melden van leegstand (nadat het
gebouw meet dan zes maanden heeft leeggestaan), volgt uit artikel 5:48 juncto 5:53 van de Algemene wet
bestuursrecht. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuurstecht stelt het opmaken van een rapport verplicht,
indien de bestuurlijke boete meer dan € 340 bedraagt.
Artikel 11
Bevoegdheid tot het stellen van nadere regels
Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om, indien nodig, nadere regels te stellen ter uitwerking van
deze verordening. Deze regels zijn algemeen verbindende voorschriften.
Artikel 12
Inwerkingtreding en publicatie
Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van inwerkingtreding van deze
leegstandverordening.

In artikel 3, derde lid, van de Leegstandwet is bepaald dat de termijnen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en
artikel 8, eerste lid, van deze verordening aanvangen op de dag na de datum van inwerkingtreding van deze
leegstandverordening.
De meldingsplicht voor eigenaren gaat derhalve pas in, nadat de termijn genoemd in artikel 3, eerste lid, is
verstreken, ook al stond een gebouw op het moment van inwerkingtreding van de verordening leeg.
Hiermee wordt voorkomen dat de meldingsplicht feitelijk met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Een
voordracht kan niet eerder worden gedaan nadat de leegstand van een gebouw, dat als geschikt voor
gebruik is aangewezen, langer duurt dan 12 maanden, na de inwerkingtreding van de verordening.

Bijlage

1

WERKINGSGEBIED

LEEGSTANDSVERORDENING

Het werkingsgebied bestaat uit alle winkel- en bedrijfsruimten, kantoren en ruimtes voor maatschappelijke
doeleinden in de hieronder genoemde straten.
het betreft volledige straten, tenzij anders vermeld.
NB:

Straten

—-——

Broersveld
Broersvest
Buitenhavenweg
Dam
Gerrit Verboonstraat
Grote Markt
Hoogstraat
Koemarkt
Korte Dam
Land van Belofte
Lange Kerkstraat
Nieuwe Passage
Oranjestraat
Passage
Rotterdamsedijk
Spinhuispad
Stadserf
Vijgensteeg

Nummers

.

Nr9en 180

Even zijde nr 236 tlm 272
Oneven zijde nr 397 t/m 447

Bijlage 2

Tabel bestuurlijke boete, behorend bij artikel 9

0 vertreding
•

Overschrijding
termijn

te melden
oppervlakte < 250 m2

te melden
oppervlakte > 250 m2

één maand
drie maanden
zes maanden

€ 500
€ 2.000
€ 3.750

€ 1.000
€ 4.000
€ 7.500

één maand
driemaanden
zesmaanden

€ 500
€2.000
€3.750

€ 1.000
€4.000
€7.500

Artikel 3, eerste lid
Het niet melden van de
leegstand van een
gebouw dat langer leeg
staat dan zes maanden
Artikel 3, vierde lid
Het niet binnen vier
wekenmeldenvande
beëindïgingvanhet
gebruik van een
gebouw, binnen één
jaar na een voordracht

