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1 Aanleiding 

De toekomst van de Nederlandse binnenstad is al geruime tijd een belangrijk economisch en maatschappelijk 
vraagstuk. Gemeenten, retailers, dienstverleners, cultuursector, vastgoedeigenaren maar ook burgers (jongeren 
en ouderen) maken zich zorgen over de vitaliteit van de binnensteden. Bezoekers en winkelend publiek nemen 
af, en de leegstand van panden neemt toe. Digitalisering en veranderende bestedingspatronen vragen om 
nieuwe vaardigheden van ondernemers, nieuwe functies, nieuwe samenwerkingsarrangementen en om meer 
bestuurlijke afstemming. Door de corona epidemie is de urgentie van het binnenstadsvraagstuk sterk toegeno-
men. Aantallen bezoekers en bestedingen in binnensteden zijn door de corona-restricties flink gedaald, terwijl 
digitalisering versnelt. Winkelen via internet is nu niet alleen een makkelijker maar ook een veiliger alternatief. 
En de horeca, tot voor kort een van de oplossingen voor de revitalisering van binnensteden, verkeert in zwaar 
weer door de verplichte sluitingen en 1,5 meter economie. Binnensteden en stadskernen zijn van grote econo-
mische en maatschappelijke betekenis. Binnensteden zorgen voor werkgelegenheid (8% van het totaal aantal 
banen in 2019) maar zijn vooral ook belangrijk als ontmoetingsplek en creatieve broedplaats. Hoe zorgen we 
ervoor dat binnensteden vitaal blijven? Politiek staat het thema dan ook hoog op de agenda

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de acute ondersteuning van ondernemers in de binnensteden tijdens 
de Corona-crisis en hebben de uitvoeringskracht om binnenstedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren. Maar 
gemeenten kunnen dit niet alleen. Voor integrale gebiedsontwikkeling zijn langjarige financieringsconstructies 
nodig en nieuwe samenwerkingen en het delen van verantwoordelijkheid tussen private sector, gemeenten, 
provincies en rijk. Het kabinet heeft een bedrag van 100 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van 
met name winkelgebieden van binnensteden en kernen om de leefbaarheid te verbeteren, zodat in een beperk 
aantal gebieden de transformatie in gang kan worden gezet. Voor de ontwikkeling en herstructurering van de 
Nederlandse binnensteden zijn uiteindelijk miljarden nodig. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat en duurzaam 
economisch herstel vragen om het compacter maken van winkelgebieden en een nieuwe balans tussen retail en 
andere functies. Het is nodig om een deel van de winkelbestemmingen te transformeren naar andere functies 
zoals: wonen, cultuur, (nieuwe) ambachtelijke maakindustrie, maatschappelijke functies en diensten. Hier is durf 
en uitvoeringskracht voor nodig. 

In binnensteden en stadskernen komen vele opgaven samen, naast transformatie gaat het om digitalisering en 
andere ondernemerschapsvraagstukken (van verborgen armoede onder ondernemers tot de positie van de 
ondernemer in de waardeketen), arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteitsvraagstukken (stadsdistributie, rol auto 
in de stad en parkeren), klimaatadaptatie en groenvoorziening en tot slot datavraagstukken (cq. data verzame-
len in publieke ruimte, binnenstadsmonitoring en interactie met bezoekers). Gemeenten werken nauw samen 
met ondernemers en vastgoedpartijen, inwoners, maatschappelijke organisaties, hogere overheden en kennis- 
en onderwijsinstellingen in hun aanpak van de binnenstad. De veelheid aan opgaven in combinatie met het 
zoeken naar nieuwe functies maakt dat lokale bestuurders te maken hebben met een complex en dynamisch 
speelveld met veel verschillende stakeholders en belangen. Welke rol kunnen gemeenten spelen in dit speel-
veld en welke keuzes kunnen en moeten zij maken? En hoe kunnen provincies en rijk bijdragen aan de uitvoe-
ringskracht van gemeenten? 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-veerkracht-op-de-proef-gesteld-4288_0.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-veerkracht-op-de-proef-gesteld-4288_0.pdf
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2 Doel plan van aanpak en 
leeswijzer

De VNG wil een visie ontwikkelen op hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het economisch herstel van bin-
nensteden. Hiertoe is het van belang om de gevolgen van de corona epidemie en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen op binnensteden te duiden en de structurele ontwikkelingen in binnensteden opnieuw onder de 
loep te nemen. 
In dit plan van aanpak geven we een impact van Corona en brengen we in kaart wat er in en rond binnenste-
den gebeurt en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Naast het schetsen van een algemeen beeld, probe-
ren we ook duiding te geven aan verschillen tussen gemeenten. 
Vervolgens geven we concrete handvatten in wat gemeenten (nog meer) kunnen en moeten doen op korte en 
(middel)lange termijn om economisch herstel te realiseren en de vitaliteit van binnensteden en stadskernen te 
versterken. Zowel de problematiek als de aanpak verschilt tussen gemeenten, dit vraagt dus telkens om een 
lokale vertaling van deze handvatten. Tot slot bespreken we hoe de VNG gemeenten hierbij kan ondersteu-
nen, vanuit haar functie als platform, dienstverlener en lobbyist voor Nederlandse gemeenten. 
We baseren ons hierbij op secundaire literatuur over binnensteden en de belangrijkste sectoren in de binnen-
stad en verdiepende interviews met een aantal sleutelpersonen van gemeenten van verschillende grootte en 
van een provincie. 

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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3 Impact Corona 

1 Webinar VNG Herstel lokale economie, 11 december 2020
2 CBS statline, geraadpleegd op 2-2-2021. 
3 In de eerste en tweede ronde was dit respectievelijk 80% en 49%
4 Bij een geleidelijke versoepeling zullen eerst cafetaria’s en fastservice restaurants en daarna ook reguliere restaurants weer omzet 

kunnen draaien, cafés en discotheken zullen waarschijnlijk langer op herstel moeten wachten omdat hier afstand houden lastiger 
is. Hotels zullen mogelijk pas in de tweede helft van het jaar weer zakenreizigers en buitenlandse gasten kunnen ontvangen. 

Minder omzet ondernemers en toenemende leegstand
De eerste en tweede lockdown en de verplichte sluiting van horeca, (culturele) voorzieningen en winkels heeft 
een enorme impact op ondernemers in de binnenstad. De sectoren die het hardst getroffen zijn door Corona 
zijn de evenementsector, bioscopen en theaters, horeca en mode en schoenenwinkels, dit betreffen veelal 
ondernemers in binnensteden1. Het aantal faillissementen is door de overheidssteun in 2020 nog niet toegeno-
men, maar de verwachting is er in het tweede kwartaal van 2021 veel faillissementen zullen vallen. De sectoren 
met het meeste risico op faillissementen zijn de horeca, de cultuursector en de retail. Het omvallen van bedrij-
ven in deze sectoren zal leiden tot een toename van de leegstand in de binnensteden. Voor 2021 verwachten 
analisten een stijging van de winkelleegstand van gemiddeld 7% naar gemiddeld 19%. Voor winkelgebieden 
waar de leegstand nu al 15% of meer is, kan dit zorgen voor spookstraten. 

Horeca
De omzet daalde in de horeca in het tweede en derde kwartaal met 57,2 en 12,2 procent2. De eerste lock-
down zorgde ervoor dat ruim de helft van de omzet in de horeca verdampte, dit verlies is in de zomerperi-
ode niet goedgemaakt. De tweede lockdown zal ook een forse omzetdaling met zich meebrengen en met 
het verdwijnen van financiële reserves komen nu veel horecabedrijven in de problemen. Horecabedrijven 
hebben veel beroep gedaan op de nationale regelingen. Van alle Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstan-
dige ondernemers (Tozo) aanvragen in de eerste ronde was bijna 1 op de 10 zelfstandigen een horecaonder-
nemer. Van de toegekende tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regelingen 
gingen in de eerste twee rondes ongeveer 1 op de 5 naar een horecaonderneming. In de derde ronde ging 
zelfs bijna de helft van de betalingen naar een horeca ondernemer. Het gemiddelde omzetverlies dat deze 
ondernemers opgaven was 75%3. Het panel van herstructureringsexperts van PrivatewaterhouseCoopers 
(PwC) verwacht dat de horeca de sector is waarin komend kwartaal het aantal bijzonder beheer dossier het 
meest zal toenemen. ING verwacht in 2021 tussen de 500 en 600 faillissementen bij horecazaken. 

Horeca werd in de afgelopen jaren in veel binnensteden gezien als de oplossing voor leegstand door het 
teruglopend aantal winkels. Al voor Corona trad er echter een verzadiging van de markt voor horeca op in 
veel binnensteden. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwde in 2019 voor een overaanbod. In de 
zeventien grootste steden steeg het aantal cafés en restaurants dat jaar met gemiddeld 21 procent, zo bleek 
uit onderzoek van KHN en Locatus. 
Corona maakt nog duidelijker dat het vervangen van winkels door horeca geen oplossing is voor binnenste-
den. Tegelijkertijd is horeca wel degelijk een heel belangrijke sector voor de vitaliteit en het economisch 
herstel van binnensteden. ING verwacht dat de omzet in de horeca in 2021 weer zal groeien, gemiddeld 
verwacht de bank een groei van 35 procent4. Wanneer de horeca geleidelijk weer open kan, zullen de bezoe-
kers weer terugkomen en zorgen voor meer levendigheid in binnensteden. 
Gemeenten kunnen horecaondernemers steunen door flexibel te zijn in regelgeving, tegelijkertijd is het van 
belang om het gesprek te voeren met brouwerijen en vastgoedeigenaren over hoe zij d.m.v. tegemoetko-
ming in de huren van horecaondernemers kunnen ontlasten. 

Culturele en creatieve sector
De culturele en creatieve sector leidt ook zware verliezen door de lockdowns en bezoekersbeperkingen als 
gevolg van de Corona pandemie. De evenementensector staat zo goed als stil en musea, theaters en bio-
scopen hebben voor een derde keer de deuren moeten sluiten. De cultuursector vertegenwoordigt (net als 
de horeca) bijna 10 procent van de eerste ronde Tozo aanvragen. Daarnaast betreft een op de acht 

https://www.nu.nl/economie/6090308/stadscentra-lopen-leeg-door-tweede-lockdow
https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/pwc-bijzonder-beheer-barometer-nov-2020.pdf
https://retailland.nl/app/uploads/2020/07/Retailagenda_Retail-postcorona-impactanalyse_juli2020_DEF.pdf
https://retailland.nl/app/uploads/2020/06/Lokale-Transformatie.-Wat-werkt-wel-Wat-werkt-niet-DEF-LR-links.pdf
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-now-080720.pdf, https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-now-2-0-0904.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/03/factsheet-now-3-eerste-tijdvak-26-november
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/horeca.html
https://retailtrends.nl/news/55889/overschot-aan-horeca-leidt-tot-zwakkere-binnensteden
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toekenningen van de NOW regelingen een culturele instelling. Opvallend is het hoge gemiddelde verlies 
aan omzet is de cultuur. Bij de NOW regelingen is het gemiddelde omzetverlies dat culturele instellingen 
hebben aangegeven bijna 70 procent. Waar de horeca in de zomermaanden de schade weer enigszins kon 
herstellen, blijft het verlies in de cultuursector ook in die maanden hoog. Ondanks extra financiering vanuit 
het rijk voor de culturele en creatieve sector, is de verwachting dat er veel culturele instellingen het in 2021 
financieel niet gaan redden. Naast horeca verwacht PwC dat bedrijven en instellingen in de cultuur- en crea-
tieve sector de komende maanden het meest in de financiële problemen zullen komen. In een enquête van 
de museumvereniging blijkt dat 1 op de 10 musea in de afgelopen maanden vaste medewerkers heeft 
moeten ontslaan.
De cultuur en creatieve sector is in aantal werkenden een relatief kleine sector, maar is voor de binnenstad 
als place to be van groot belang. Het wegvallen van cultureel aanbod heeft een negatieve impact op de 
sociale cohesie en de ontwikkelmogelijkheden en leefbaarheid van binnensteden, nog los van de leegstand 
die hiermee ontstaat5. 

Aanvullend op landelijke maatregelen kunnen gemeenten culturele en creatieve ondernemers ondersteunen 
door bij eigen panden geen huur te vragen en bij doorlopende subsidies minder vast te houden aan de 
resultaatafspraken, stelt de Cultuurraad6. Het kwijtschelden van huur is voor gemeenten een dilemma. 
Gemeenten staan zelf ook financieel onder druk, tegelijkertijd hebben gemeenten hier een voorbeeldfunctie 
in en helpt het zelf kwijtschelden bij de onderhandelingen met de vastgoedsector. Daarnaast geeft de 
Cultuurraad aan dat het van belang is om te komen tot betere samenwerking en afstemming tussen 
gemeenten en rijk met betrekking tot steun aan de cultuursector7. 

Retail
De impact van Corona op de retailsector laat een gemengd beeld zien. Voor de kleding- en schoenenwinkels 
is de krimp enorm. Voor kledingwinkels daalde de omzet in 2020 met 18 procent ten opzichte van 2019, voor 
schoenenwinkels was de daling 16 procent. In het belangrijke laatste kwartaal was het verschil in omzet voor 
kleding en schoenenwinkels zelfs ruim 27 procent. Ook data over pinbetalingen laat een vergelijkbaar beeld 
zien; in 2020 was er bij modewinkels alleen in januari en juli geen sprake was van krimp. Webwinkels zagen 
hun omzet juist met 25 procent stijgen, en ook bouwmarkten, supermarkten, drogisten en elektronicazaken 
zagen hun omzet stijgen. Een aantal grotere winkelformules zagen in hun online segment ook een groei van 
tientallen procenten. Voor 2021 is de verwachting dat de omzetgroei in modewinkels minimaal zal zijn, ook 
als de beperkingen langzamerhand kunnen worden opgeheven. De verwachting is dat het aantal fysieke 
kledingwinkels zal afnemen. Consumenten zullen minder uitgeven aan kleding om te bezuinigen en de 
gewenning om online te kopen is groot. De verwachting is dat 15% van de non-food winkels binnen een jaar 
moet sluiten, over een periode van twee jaar zou dit zelfs kunnen oplopen tot 25-30 % van de winkels. Dit 
betreft zowel mkb bedrijven als de grote ketens binnen met name de mode en schoenensector. De verschui-
ving naar meer online winkelen is door Corona versneld. De verwachting is dat de helft van de huidige toe-
name van online aankopen ook na de coronacrisis blijft bestaan. De groei van online zal afvlakken als de 
lockdown maatregelen voorbij zijn, maar de verwachting is dat de omzet van pure webshops in 2021 10 pro-
cent zal groeien en van multichannel retailers zelfs 20 procent.  Dit betekent dat de verhouding tussen 
fysieke en online winkels structureel verandert. Het gaat hierbij niet alleen om online versus fysiek maar juist 
ook om hybride modellen. Vooralsnog lijken het vooral de grote (digitale) spelers die hiervan profiteren. Met 
de sluiting van niet essentiële fysieke winkels in de tweede lockdown, gaan veel fysieke winkels over op 
online verkoop, via social media en/of een eigen online verkoopsite. Een belangrijkste les van de lockdowns 
is dat voor het merendeel van de non-food retail toekomstige omzetgroei een utopie is zonder een online 
strategie. Dit vraagt om nieuwe manier van kijken naar de functie van winkels en winkelgebieden en om 
nieuwe vaardigheden van retail-ondernemers. 

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren van mkb-ers in de retail die worstelen met 
digitalisering, bijvoorbeeld door het toekennen van digitaliseringsvouchers en/of samenwerking met digitale 

5 Raad voor cultuur (2020) 
6 Raad voor cultuur (2020)
7 Als voorbeeld noemt de Raad van cultuur dat steunmaatregelen vanuit gemeenten soms hun doel voorbijschieten doordat 

culturele instellingen die hiervan profiteren vervolgens worden gekort op hun NOW. 

https://www.museumvereniging.nl/musea-voorlopig-overeind-maar-meer-ontslagen
file:///Users/AJ/Downloads/Onderweg+naar+overmorgen.pdf
file:///Users/AJ/Downloads/Onderweg+naar+overmorgen.pdf
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werkplaatsen. Daarnaast is het van belang om als gemeente nieuwe winkelconcepten met hybride verdien-
modellen te stimuleren. Veel gemeenten hebben retailers tijdens corona ondersteunt door het verruimen 
van openingstijden. Bij versoepeling van de lockdown kan dit wederom een zinvolle steunmaatregel zijn. 
Daarnaast is ook hier het gesprek met vastgoedbeheerders van belang.

Vastgoed: meer druk op de huur en ruimte voor omzethuur 
Met het fors lagere aantal bezoekers in winkelstraten voor een langere periode en sluitingen van voorzienin-
gen als gevolg van de lockdowns komt de huur van panden in de binnenstad onder druk te staan. Al in de 
zomer geeft de retailagenda aan dat ondernemers en vastgoedpartijen beiden denken dat de huren ver-
laagd moeten worden. Verhuurders denken daarbij vooral aan huurverlagingen over de gehele portefeuille. 
Huurders zijn met name op zoek naar verlichting in de grote steden. Ook is er meer flexibiliteit nodig in huur-
contracten: contracten met kortere looptijd en meer omzethuurcontracten. In verschillende gemeenten is 
het gelukt om met eigenaren en ondernemers en in het geval van horeca ook brouwerijen tot (eerste) afspra-
ken hierover te komen. Tegelijkertijd zijn er ook veel vastgoedeigenaren die (nog) niet meebewegen. Hier 
kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen van gebrek aan betrokkenheid met lokale onderne-
mers tot zelf financieel in zwaar weer verkeren. Eind januari 2021 heeft de rechtbank in Den Haag eind januari 
twee Haagse horeca-ondernemers in het gelijk gesteld nadat zij voor de rechter gedaagd waren vanwege 
achterstallige huurbetalingen. De ondernemers hoeven tijdens de lockdown nog maar de helft van de huur 
te betalen. Dit is de eerste uitvoerige uitspraak van de rechter over huurvermindering. Deze uitspraak kan 
het ook voor andere ondernemers makkelijker maken om kortingen af te dwingen. Ook hebben Groenlinks 
en VVD in het debat van 28 januari 2021 over het aanvullende steunpakket voor ondernemers een motie 
ingediend die het kabinet oproept om te komen tot een akkoord over huurverlaging met huurders, verhuur-
ders en banken. 

Het is belangrijk dat gemeenten een bemiddelende rol blijven spelen in de onderhandelingen over huren. 
Vooral in het gesprek met lokale eigenaren kun de gemeente als facilitator optreden en ook met het eigen 
vastgoed (waar mogelijk) het goede voorbeeld geven. Daarnaast is het nodig dat op een hoger niveau ook 
het gesprek met internationale vastgoedeigenaren en beleggers gevoerd wordt: wat kunnen zij betekenen 
in het verlagen van lasten van ondernemers? 
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https://fd.nl/ondernemen/1372103/rechter-horecazaak-hoeft-maar-helft-huur-te-betalen-in-lockdown
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z01712&did=2021D03852
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4 Kansen digitalisering voor 
binnensteden

Kansen hybride retailvormen 
De verschuiving naar steeds meer online winkelen kan een bedreiging voor binnensteden zijn, maar digitalise-
ring biedt ook nieuwe mogelijkheden. Krimp in het totale retailbestand van binnensteden is nodig, tegelijkertijd 
bieden nieuwe vormen van retail waarbij de online en fysieke winkelervaring elkaar versterken ook kansen voor 
winkeliers en de vitaliteit van binnensteden. Een extra maatschappelijk argument om in te zetten op fysieke 
ophaalpunten is recent onderzoek waaruit blijkt dat bezorging van online bestelde spullen bij een beperkt 
aantal ophaalpunten milieutechnisch beter is dan thuisbezorging. Om dus afhaalpunten in de wijk te stimuleren 
moet hun functie dusdanig rijk zijn dat die voldoende waarde biedt voor de betreffende ondernemer (zie het 
Finse voorbeeld The Box (Finland)). Zo kun je ook meerwaarde voor de binnenstad creëren. 

Het Platform31 essay “Een levendige stad is een veelzijdige stad” stelt: “Het feit dat er teveel winkelruimte is 
zou je kunnen aangrijpen om niet zozeer te snoeien in de ruimte zelf, maar in het versnipperde gebruik ervan, 
danwel om ruimtes op een aanvullende manieren te gebruiken in plaats van teveel van hetzelfde.” Hoe kun je 
fysieke ontmoetingsplekken en online winkelen elkaar laten versterken? Voorbeelden zijn: inrichting van een 
fysieke etalage voor online winkel(s), ophaalpunt van bestelde producten met  persoonlijke aandacht 
(Nordstrom), een ‘Touch & feel’ punt voor producten, inclusief uitproberen, denk aan sportartikelen, uitge-
breide adviesfunctie in fysieke winkels, door kundig personeel (zie o.a. Adidas), live uitleg aan klanten hoe met 
web-kanaal om te gaan, in aanvulling op het bricks-kanaal, een ontmoetingsplek/community rondom specifieke 
producten (Hard-Wear in Enkhuizen) en een centraal punt voor ‘productleven-verlenging (reparatie, upgrades, 
(uit)lenen, ruilen). In alle gevallen is het belangrijk om hierbij niet te simplistisch in termen van ‘omni-channel’ te 
denken. De combinatie van online en offline-functies (‘hybrid hacks’) moet meerwaarde bieden voor de klant 
(net als fysieke combinaties van functies). 

Digitale lokale platforms
Tot slot kunnen digitale (deel)platforms bijdragen aan de levendigheid van binnensteden en een mix aan func-
ties mogelijk maken. Verschillende gemeenten hebben in 2020 geïnvesteerd in lokale digitale platforms door 
deze platforms financieel te ondersteunen en/of te helpen bij het uitbouwen van naamsbekendheid en het 
meedenken in hoe het platform kan functioneren. 

Lokale ondernemers kunnen zich via zo’n platform verenigen en gezamenlijk producten verkopen of samen met 
gemeente en andere betrokkenen een gebied promoten (bijvoorbeeld We are Delft of Bij ons Amsterdam). 
Door Corona hebben ondernemers en gemeente een nieuwe impuls aan Buy Local gegeven. Het is wenselijk 
om inzichtelijk te krijgen wat dit aan investeringen heeft gevraagd van gemeenten en betrokken ondernemers 
in 2020 en wat er nodig is om deze impuls als vliegwiel te laten fungeren voor structureel meer lokaal inkopen. 

Deelplatforms kunnen ook circulair ondernemen in de binnenstad (en/of op bedrijventerreinen) bevorderen, 
doordat ondernemers gemakkelijk spullen met elkaar kunnen delen (bijvoorbeeld park sharing in Tilburg). 
Grote internationale, commerciële deelplatforms kunnen ook een grote invloed hebben op Nederlandse bin-
nensteden, zoals Airbnb en Uber in de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is belangrijk om deze belang-
hebbenden ook mee te nemen in de plannen voor de binnenstad. Grote platform- en technologiebedrijven 
bieden vaak een heel ecosysteem van diensten aan. De invloed zit vooral in het creëren van afhankelijkheden. 
Met name de grote technologiebedrijven verschillen erg van elkaar. Platformbedrijven als Uber zijn bijvoor-
beeld afhankelijk van de infrastructuur die gelegd is door technologiebedrijven als Google, Facebook, Apple 
en Samsung, die op hun beurt ook weer platformbedrijven zijn.

https://nos.nl/artikel/2346527-pakketbezorging-bij-afhaalpunt-is-een-stuk-duurzamer-dan-thuisbezorging.html
https://retailtrends.nl/item/59107/de-box-in-finland-pick-up-point-van-de-toekomst-Vragen/randvoorwaarden, https://www.frameweb.com/article/in-concept-and-design-this-parcel-pick-up-shop-is-unrecognizable-from-the-post-you-know
https://www.platform31.nl/publicaties/essay-een-levendige-stad-is-een-veelzijdige-stad
https://www.nordstrom.com/browse/services/nordstrom-local
https://retailtrends.nl/news/58306/een-kijkje-in-adidas-rsquo-meest-innovatieve-winkel-ooit
https://blog.antwerpmanagementschool.be/nl/de-hybride-toekomst-van-retail
https://wearedelft.nl/
https://www.bijons.amsterdam/
https://www.makeitintilburg.com/nl/ruimte-genoeg-voor-je-ambities/nieuws/dit-deelplatform-uit-tilburg-bewijst-potentie-circulair-ondernemen
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Kansen verbinding met commerciële platforms
Commerciële deelplatforms kunnen mits goed gereguleerd ook positief bijdragen aan de binnenstad, bijvoor-
beeld door te zorgen voor minder parkeerdruk door het delen van auto’s of het verbinden van perifeer gelegen 
stadskernen door deelvervoer. Het verlagen van de parkeernorm kan ervoor zorgen dat een gebiedsontwikke-
ling financieel haalbaar wordt. Ook zorgen deelplatforms voor directe werkgelegenheid voor mensen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke platforms. Het gaat daarbij, afhankelijk van 
het type platform, zowel om commerciële functies (functies gericht op klantencontacten, marketeers, sales), om 
operators en onderhoudstechnici op mbo/hbo-niveau (bijvoorbeeld in datacentra) als om functies met een 
hoog ICT-gehalte: bijvoorbeeld programmeurs, data-analisten en datascientists. Deze laatste zijn relatief 
nieuwe functies, waar bijvoorbeeld universiteiten en business schools speciale programma’s voor ontwikkelen. 
Er is een tekort aan mensen met deze specifieke ICT-kennis en vaardigheden. Volgens het UWV is dit de 
beroepsgroep met de grootste krapte op de arbeidsmarkt, groter nog dan de zorg of het onderwijs. Meer info. 

Kansen interactieve binnenstadsmonitoring 
Een andere manier waarop digitalisering ook bij kan dragen aan levendige binnensteden is het inzetten op 
nieuwe vormen van binnenstadsmonitoring en bezoekersstroom en/of binding. De ontwikkelde methoden om 
drukte te monitoren tijdens Corona, kunnen wellicht ook breder worden toegepast. Daarnaast valt te denken 
aan nieuwe interactieve manieren om bezoekers en bewoners te vragen naar hun ervaringen op specifieke 
locaties. Mogelijkerwijs kun je ervaringen ook verrijken door op (mogelijke) toeristische hotspots virtual reality 
elementen te ontwikkelen. Dit kan tevens bijdragen aan te maken keuzes ten aanzien van binnenstadstransfor-
maties. Daarbij is het van belang om de privacy van binnenstadsbezoekers als gemeente in acht te nemen. 
Datagedreven werken kan helpen om binnensteden aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers, 
maar kan ook belangrijke publieke waarden onder druk zetten, zoals privacy, autonomie en rechtvaardigheid. In 
de samenwerking met dataleveranciers is het van belang om goede afspraken te maken over wie eigenaar is 
van de data en op welke manier deze publieke waarden worden geborgd. Dit vraagt om voldoende kennis bij 
de gemeenten met betrekking tot datagedreven onderzoek en de juridische voorwaarden hiervoor. Zie 
Rathenau en publicatie.

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/platformeconomie-hoe-werkt.pdf
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/digitaliseren-vanuit-publieke-waarden
https://www.platform31.nl/publicaties/data-in-de-stad
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5 Kansen verduurzaming voor 
binnensteden

Circulaire hotspots en terugkeer ambacht 
De noodzaak voor steden en regio’s om te verduurzamen biedt ook nieuwe mogelijkheden voor binnensteden. 
Denk bijvoorbeeld aan de terugkeer van ambachten in de binnenstad, zoals kleinschalige circulaire maakbedrij-
ven of reparatiebedrijven of een centrum voor reparatie en ambacht. Mogelijk in combinatie met online winkel-
mogelijkheden en ondernemersplatforms, zoals hierboven al geschetst. Op die manier kun je hergebruik, repa-
ratie en refurbishing stimuleren en bijdragen aan CO2 reductie en het besparen van grondstoffen. Door het 
combineren van verschillende functies in één ruimte en fysieke plek te gebruiken om de online inkomsten te 
vergroten is dit ook financieel een aantrekkelijke optie. 

Stadslogistiek en binnenstadshubs
Daarnaast is het verduurzamen van de bevoorrading van winkels een belangrijk thema. Vanaf 2025 moeten 30 
tot 40 gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZES) invoeren. Decentrale bezorgpunten op ver-
schillende punten in en om de binnenstad lijken vanuit duurzaamheidsoogpunt een goed idee in vergelijking 
met aan huisbezorging. Dit kan gecombineerd worden met mogelijkheden om te passen en reparatie of recy-
ling. 

Klimaatadaptatie en vergroening
Een andere belangrijk kans en opgave voor binnensteden zijn klimaatadaptatie en vergroening. Vergroening en 
betere waterberging zijn essentieel voor het klimaatbestendig maken van steden en bieden tegelijkertijd 
kansen voor het aantrekkelijker maken van centrumgebieden om er te verblijven en elkaar te ontmoeten. In een 

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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(gedeeltelijke) transformatie naar wonen en meer nadruk op ontmoeten en verblijven in binnensteden is het van 
belang om vergroening mee te nemen. Groen is van belang om hittestress tegen te gaan, draagt bij aan een 
goede waterhuishouding en aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Ook kan groen helpen om 
geluidsoverlast te beperken, en zo bijdragen aan een werkbare mix aan functies. Kwalitatief groen met aan-
dacht voor bovengenoemde aspecten heeft een positief hebben op de vastgoedwaarde van woningen, winkels 
en kantoren. Bij gebiedsontwikkeling kun je eisen opnemen ten aanzien van maatregelen en gewenste effect 
met betrekking tot waterbeheer (tegengaan droogte en wateroverlast), het tegengaan van hitte en behoud/
versterken van biodiversiteit. Ook is het een kans om bij binnenstedelijke ontwikkeling ook de energieopgave 
mee te nemen, en bijvoorbeeld de aanleg van (circulaire) zonnepanelen op daken en gevels te stimuleren. 

http://v
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6 Rol gemeenten in aanpak 
binnensteden

8 VNG rapport (2020) Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls. Hoe gemeenten dichterbij ondernemers zijn komen te 
staan door corona, hoe dat te behouden en verder uit te bouwen.

De Corona-pandemie zorgt voor een versnelling van de verschuiving naar online winkelen en voor een verdie-
ping van de binnenstadsproblematiek van leegstand en (mogelijke) verloedering en ondermijning. Tot nu toe 
blijft in veel gemeenten het echte transformeren, saneren en herbestemmen en het inzetten van de binnenstad 
als stadslab (vernieuwende winkelconcepten maar vooral ook ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en diensten) 
nog uit. Dit is een bedreiging voor het economisch herstel van Nederlandse regio’s vanwege de negatieve 
impact op het vestigingsklimaat en de brede welvaart van Nederlandse steden en dorpen. De economische 
herstelmaatregelen bieden nieuwe mogelijkheden voor arrangementen met ondernemers en vastgoedeigena-
ren in de binnenstad en het gezamenlijk verzilveren van digitalisering en verduurzaming als kansen voor de 
binnenstad. Tegelijkertijd is meer investeringskracht nodig om binnensteden daadwerkelijk te transformeren en 
te komen tot duurzaam economisch herstel. 

Gemeenten hebben het afgelopen jaar laten zien dat zij voor ondernemers de eerste overheid zijn in het 
bieden van steun tijdens de Corona-pandemie. Het contact met binnenstadsondernemers is verder versterkt. 
Daarnaast hebben gemeenten de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het komen tot compacte en 
vitale binnensteden. De samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren is in veel gemeenten verste-
vigd, de openbare ruimte is aangepakt en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe functies. De Corona-crisis 
heeft een belangrijke impuls gegeven aan de samenwerking tussen ondernemers en gemeenten.  

Gemeenten als eerste overheid voor (binnenstads)ondernemers
Een derde van de gemeente heeft in de afgelopen maanden haar economische team opgewaardeerd. 
Persoonlijk contact en pro-actief inspelen op vragen ondernemers is hiermee enorm toegenomen. Voor Corona 
zag slechts de helft van gemeente social calls als onderdeel van de dienstverlening, nu is dat 90% van de 
gemeenten8. Verschillende gemeenten hebben componenten van hun dienstverlening uitgebreid of extra inge-
zet. Ook is de ondernemersdienstverlening van gemeenten meer zichtbaar geworden en over meer verschil-
lende kanalen (social media, nieuwsbrieven). Ondernemers en gemeenten zijn in zware tijden dichter bij elkaar 
gekomen. Juist in binnensteden waar veel ondernemers uit de hardst getroffen sectoren zitten: bioscopen, 
theaters, horeca en mode/schoenen retail. Veel gemeenten hebben extra maatregelen ingezet of instrumenten 
anders benut om ondernemers tijdens Corona te ondersteunen. De belangrijkste maatregelen die gemeenten 
genomen hebben zijn: terrasverruiming, stimuleren lokaal inkopen, het lokaal gunnen van opdrachten, terugbe-
talen leges gecancelde evenementen, de inzet van vouchers, zoals digitaliseringsvouchers, uitstel van belasting, 
geen precario heffing, tijdelijk gedogen van activiteiten en versoepelen van wetgeving, zoals de verruiming 
venster- en winkeltijden en maatwerkvoering en handhaving 1,5 meter protocollen in de openbare ruimte (zie 
figuur 1). Gemeenten zijn duidelijk zichtbaar en gewaardeerd als eerste overheid voor ondernemers bij het 
ondersteunen in de Corona crisis. Met bovengenoemde lokale steunmaatregelen en de uitvoering van de 
TOZO. De versterkte relatie tussen gemeente en ondernemer biedt kansen voor het gezamenlijk verder oppak-
ken van de uitdagingen in de binnenstad. 
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Figuur 1: Maatregelen gemeenten

Legenda:

Dit deden we al voor de coronacrisis

Dit hebben we gedaan, of lijkt op iets dat we hebben gedaan, tijdens of nav de coronacrisis

Dit willen we gaan doen

Dit hebben we niet gedaan

Dit hadden we graag gegaan, maar is niet gelukt/gebeurd

Bron: VNG rapport (2020) Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls.

Gemeente aan zet in transformatie binnensteden
Gemeenten staan al jaren voor de opgave om te komen tot compactere en leefbare binnensteden. Een inge-
wikkelde opgave met een steeds grotere urgentie. In de afgelopen jaren hebben gemeenten al verschillende, 
deels succesvolle instrumenten ontwikkeld om te kunnen sturen op compactere binnensteden en het terugdrin-
gen van leegstand. Veel gemeenten hebben de openbare ruimte aangepakt (al zijn hier veel verdergaande 
investeringen nodig aansluitend bij de veranderingen in functie en het klimaatbestendig maken van steden), er 
zijn woningen op de bovenverdieping gerealiseerd en op sommige plekken hebben panden hebben een 
nieuwe (tijdelijke) functie gekregen. 

Het programma stedelijke transformatie laat het belang zien van het belang van een goede instrumentenmix 
om meervoudig te kunnen sturen9. 

9 Belangrijk bij het meenemen van lessen  uit het programma stedelijke transformatie is om goed te kijken naar de schaal waarop 
transformatie plaatsvindt. In binnensteden gaat het veelal om het transformeren van panden of delen van straten, al dan niet in 
combinatie met een grotere transformatieopgave in spoorzones of gebied grenzend aan de binnenstad. In het programma 
stedelijke transformatie staan met name grootschalige gebiedsontwikkelingen centraal met een nadruk op de transformatie naar 
wonen. 
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Enerzijds kun je harde sturing inzetten, juridisch dan wel financieel. Veel gemeenten hebben ingezet op het 
verkleuren van aanloopstraten van winkels naar andere functies, door het wegbestemmen van de winkelfunctie 
dan wel het verruimen van de bestemmingsplannen. Naast het wijzigen van functies d.m.v. het bestemmings-
plan (verruimen dan wel wegbestemmen), biedt het instrument stedelijke kavelruil kansen om bij versnipperd 
grondeigendom eigenaren zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor de leefomgeving in de binnenstad. 
Dit instrument kan door gemeenten nog meer worden ingezet. 
Daarnaast heeft juist de zachte sturing (verbinden en richting geven) meer aandacht nodig. Bij instrumenten 
gaat het daarbij niet alleen om papier, maar juist ook om de relationale en communicatieve instrumenten. Denk 
aan inloopuren, co-creatiesessies of community designing, maar ook de inzet van een goede centrummanager 
of binnenstadsteam. Zie deze bron. 

Sturen op afstand
Representatie/generiek

Sturen in overleg
Participatief/opgavegericht

Zachte sturing
co

m
m

unicatief/relatio
neel

H
ar

d
e 

st
ur

in
g

ju
rid

is
ch

/�
na

nc
ie

el

Richting geven:

Binnenstadsvisie/
detailhandelsvisie

Actieplan

Mobiliteitsvisie/routes

Reguleren:

Bestemmingsplan

Stedelijke kavelruil

Parkeernormen

Regels klimaatadaptief bouwen

Gedoogmodellen

Leegstandverordening

Verbinden:

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Centrummanagement

Co-creatie bijeenkom-
sten/prijsvragen

Placemaking

Stimuleren:

Wonen-boven-winkels
regelingen

Gevelsubsidies

Transformatiesubsidies

Ondernemersvouchers

Gebiedsinvesteringsfonds/
resolverend fonds

De samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren in binnensteden is al flink verstevigd, 
onder andere met de oprichting van bedrijfsinvesteringszones en de aanstelling van centrum-managers.
Tegelijkertijd blijft het te vaak nog bij het laaghangend fruit en is met name de afstemming en samenwerking 
met vastgoedeigenaren een groot aandachtspunt. Dit vraagt om het verder inzetten op de zachte sturing met 
name op het vlak van verbinden, maar ook om het kijken naar nieuwe instrumenten in harde sturing en structu-
rele investeringen. Voorbeelden uit stedelijke transformatieprogramma zijn het inzetten van een revolverend 
fonds of het oprichten van een gebiedsinvesteringszone. Hoopvol zijn dan ook recentelijke investeringsbeslui-
ten vanuit gemeentelijke begrotingen voor de binnenstad zoals in Assen, Enschede, Nijmegen, Rotterdam, 
Meppel, Tilburg en Utrecht en Zutphen. Alleen met structurele investeringen kunnen binnensteden sterker uit 
deze crisis komen. Door zelf te investeren laat je als gemeente ook zien dat het serieus is en dat een gezamen-
lijke aanpak nodig is. 

https://www.stedelijketransformatie.nl/actueel/stedelijke-transformatie-nieuws/instrumenten-voor-samenwerking-tussen-overheid-en-markt
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In veel steden en dorpen komt het transformeren tot nu toe moeizaam van de grond en zijn er nog maar 
beperkt en nog vrij eenzijdig nieuwe functies gerealiseerd. Dit heeft verschillende oorzaken, op te delen in:
• Samenspel stakeholders en juridische obstakels: tegengestelde belangen en versnipperd vastgoedei-

gendom maken het lastig om de puzzel te leggen, daarnaast worstelen gemeenten met vastgoedeigenaren 
met weinig lokale betrokkenheid en angst voor planschade en schadeclaims, tot slot zorgt de sterkere verte-
genwoordiging van de retail en vastgoedsector in het binnenstadsspeelveld in vergelijking met andere 
belangrijke (nieuwe) spelers, zoals de cultuursector, dienstverlening, sport en groenvoorziening het lastiger 
om samen tot vernieuwing te komen.   

• Financiële haalbaarheid transformatie en gebrek aan kennis: binnenstedelijke transformatie heeft veelal 
te maken met onrendabele toppen, door het hierboven genoemde versnipperde eigendom en de com-
plexiteit van de opgave. Onderzoek van de TU Delft naar stedelijke transformatie laat zien dat het de 
gemeente naast directe financiële middelen ook aan voldoende kennis en kunde ontbeert. 

• Weinig alternatieven: voor sommige gemeenten geldt dat er weinig alternatieven zijn voor functies. Dit 
laatste is met name in krimpgebieden een lastig punt, hier is woningbouw geen deel van de oplossing. In 
deze gebieden trekt de jeugd weg. Al biedt de veranderende woonwens als gevolg van Corona mogelijk 
nieuwe kansen. 

Binnenstadstransformatie: verschillende uitdagingen voor Nederlandse gemeenten
De uitdagingen en kansen in binnensteden verschillen enorm per gemeente, afhankelijk van hun grootte, 
ligging/ functie in de regio en de mate van historie en cultuur die en stad of dorp te bieden heeft. De bin-
nenstad bestaat niet. De uitdagingen zijn voor iedere binnenstad en stadskern anders en ook het hande-
lingsperspectief verschilt enorm tussen gemeenten. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt in 
haar rapporten “De veerkrachtige binnenstad” en “Veerkracht op de proefgesteld” onderscheid in vijf typen 
binnensteden: 
a. bruisend in een sterke regio
b. solide en regionaal voorzienend
c. bekneld in een sterke regio
d. kwetsbaar en lokaal voorzienend
e. zwak en perifeer. 

Voor binnenstadstypen a en b is de transformatieopgave beperkt. Dit zijn de grote(re) steden waar het rela-
tief goed gaat qua demografie en economie en waar de sector- en winkelstructuur relatief divers is. 
Binnenstadstype c heeft demografisch goede kaarten en een hoge woonkwaliteit, maar heeft moeite met 
het aantrekken van voldoende bezoekers en bedrijven. Dit zijn vooral middelgrote historische (binnen)
steden in het westen van Nederland. Transformatie is hier een belangrijke opgave, maar wonen biedt hier-
voor goede kansen. Binnenstadstypen d en e kampen met veel leegstand en hebben te maken met (ver-
wachte) bevolkingskrimp. Dit zijn middelgrote of perifeer gelegen grote steden met een relatief eenzijdige 
economische structuur. Transformatie en sanering zijn hier hard nodig, tegelijkertijd zijn de middelen en 
mogelijkheden hiervoor relatief beperkt. 
Kleinere stadskernen zijn niet meegenomen in de analyses van het PBL, maar ook hier zijn er waarschijnlijk 
beduidende verschillen op basis van de geografisch ligging en bijbehorende demografie en koopstromen 
(al dan niet in grensregio en t.o.v. van omliggende steden). Ook hier spelen transformatievraagstukken maar 
is de schaal beperkter. In sommige kernen kan de voorzienende functie blijven en is beperkt transformatie 
nodig, in andere kernen kan de centrumfunctie door een teruglopende vraag niet behouden worden. 

De impact van Corona is ook verschillend per stad. Enerzijds krijgen juist de grote steden met een geogra-
fisch uitgestrekt marktgebied – en met name het internationaal georiënteerde Amsterdam – het in de laatste 
maanden het hardst voor de kiezen. Mensen geven er nu de voorkeur aan om te winkelen in de eigen woon-
plaats en reizen nu niet naar de grote(re) steden voor meer beleving. Ook is het openbaar vervoer beperkt 
beschikbaar. Steden die veel buitenlandse toeristen trekken hebben het extra zwaar, nu buitenlands toerisme 
bijna helemaal uitblijft. Deze ontwikkelingen treffen zowel de mode-en luxesector als de horeca en cultuur-
sector in de grotere binnensteden. 
Anderzijds zorgt Corona voor een versnelling van de ontwikkelingen in de binnenstad en is de verwachting is 

http://pure.tudelft.nl/ws/portalfiles/portal/74215657/Gebiedstransformaties_vereisen_meervoudige_en_lerende_aanpak.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl_2015_de_veerkrachtige_binnenstad_1667a.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-veerkracht-op-de-proef-gesteld-4288_0.pdf
https://retailland.nl/app/uploads/2020/07/Retailagenda_Retail-postcorona-impactanalyse_juli2020_DEF.pdf
https://stadszaken.nl/artikel/2989/zo-komen-grote-binnensteden-de-coronaklap-te-boven
https://retailland.nl/app/uploads/2020/06/Lokale-Transformatie.-Wat-werkt-wel-Wat-werkt-niet-DEF-LR-links.pdf
https://stadszaken.nl/artikel/2989/zo-komen-grote-binnensteden-de-coronaklap-te-boven
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dat op de langere termijn de structureel zwakkere binnensteden de grootste klap zullen krijgen10. Steden die 
voor Corona al te kampen hadden met een hoog leegstandspercentage en teruglopende bezoekerscijfers, 
zullen moeilijker herstellen door hun eenzijdiger economisch profiel, zwakkere branchering en beperktere 
mogelijkheden voor nieuwe functies. 

Binnenstadsaanpak en uitdagingen per type gemeente 
Hieronder volgt een korte schets van de aanpak en uitdagingen van vier gemeenten van verschillende grootte 
en dynamiek, die elk op hun manier al behoorlijke stappen hebben gezet11.

10 Zie bijvoorbeeld “De binnenstad na corona: Publiek leiderschap gevraagd”, interview Cees Jan Pen, 
11 Op basis van diepte-interviews uitgevoerd in december 2020.

http://www.kennisnetwerkregionaleconomie.nl
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Rotterdam: meer mogelijkheden om te sturen 
Leegstand 2019: 9%12

De gemeente Rotterdam behoort tot één van de vier G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht zijn de vier grootste gemeenten van Nederland). De binnenstad van Rotterdam is volgens de gemeente 
min of meer opgedeeld over twee overs: het noordelijke deel en het deel ten zuiden van de rivier met onder 
andere Katendrecht en de Wilhelmina Pier. De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie 
waarin de rivier onderdeel wordt van de binnenstad en een vitale en gezonde binnenstad centraal staat. Voor 
de binnenstadsaanpak moet onder andere vergroening, het (maatschappelijke) voorzieningsniveau en mobili-
teit verbeterd worden. Langzamerhand moet de auto een minder prominente rol in gaan nemen in de binnen-
stad, en om te investeren in mobiliteit en dus meer ruimte te bieden voor het OV, fietsen en lopen is het rijk 
hard nodig.

Rotterdam kenmerkt zich door de economische functie van de binnenstad. De belangrijkste kantorenlocatie van 
Rotterdam ligt in het centrum waardoor er veel banen zijn in de binnenstad. Het is de voorzieningenstructuur 
van het centrum die interessant is voor werknemers. Die voorzieningen moeten behouden worden om mensen 
aan te blijven trekken. De zorg is dat de Corona crisis een nadelig effect heeft op het economische ecosysteem 
van Rotterdam waardoor kenniswerkers zullen uitwijken naar andere steden of landen. Een ander zorgenpunt bij 
de gemeente is het verschalen van de binnenstad. Grote winkelbedrijven gaan in oppervlakte verminderen en 
dat gaat grote gaten in de binnenstad slaan. Wat komt daar dan voor terug? Woningen zijn niet altijd wenselijk 
en niet alles kan opgevuld worden met creatieve bezigheden. Het risico is dat supermarkten of winkels die het 
momenteel wel heel goed doen hun kans pakken om hun oppervlakte te vergroten, waardoor je veel van het-
zelfde krijgt. Ook ondermijning in de binnenstad is een risico.

Doordat vastgoedeigenaren zoeken naar de hoogste opbrengst per vierkante meter, valt er ook weinig te 
sturen. Het rijk zou volgens de gemeente kunnen bijdragen door juridische ruimte te bieden om verschaling 
tegen te gaan, al is het tijdelijk. Nieuwe concepten moeten de kans kunnen krijgen voordat de gevestigde orde 
die ruimte inneemt. De gemeente ziet graag ruimte om te proberen met nieuwe combinaties van functies zoals 
een winkel met een combinatiefunctie van een kantoor en een ontmoetingsplek.

De gemeente Rotterdam is vanuit het team ruimtelijke economie in contact met vastgoedeigenaren. Toen de 
detailhandel problemen kreeg door de Corona maatregelen is er een taskforce opgestart waarbij belangrijke 
vastgoedeigenaren in de binnenstad samenkomen om samen de crisis aan te pakken. Dit zijn vooral contacten 
met kantoorpandeigenaren. Met kleinere winkelondernemers is er minder contact.

Wat de gemeente Rotterdam voornamelijk nodig heeft voor de binnenstadsaanpak is financiële middelen en 
een planologisch juridisch kader dat breder inzetbaar is: “Flexibiliteit is nodig. We hebben veel geld nodig, 
maar met dat geld hebben we ook veel vrijheidsgraden nodig. Daarmee kunnen we sturen”

Nijmegen: ‘gewoon’ blijven investeren, fysiek en in de ‘software’ 
Leegstand 2019: 5%13

Nijmegen is als tiende stad van Nederland qua inwoneraantal een van de grotere G40 steden (netwerk van 40 
(middel) grote steden) en is een studentenstad en regionaal centrum. Het is een type B stad in de typologie van 
het PBL: “solide en regionaal voorzienend”. De stad groeit en ook het toerisme en de gastvrijheidssector 
groeien in de stad. Daarnaast heeft de gemeente wel wat financiële armslag. Nijmegen is een voorbeeld van 
een stad waar het relatief goed gaat en waar met name in de ruimtelijke inrichting en de samenwerking al 
belangrijke stappen zijn gezet. Voor Nijmegen is het van belang ‘gewoon’ te blijven investeren in binnenstad. 
Niet alleen met grote investeringen met forse fysieke component, maar ook in de ‘software’ en het versterken 
van de ambiance: schilderingen, kunst in openbare ruimte, spelen in binnenstad. Dat is misschien wel het 
cement dat zorgt dat de fysieke omgeving blijft staan, aldus Ilse Nieskens, senior adviseur binnensteden bij de 
gemeente Nijmegen. In Nijmegen is het Huis voor de Binnenstad gestart met binnenstadsmanager, dit huis 
vormt een directe link tussen de ondernemers onderling en met de gemeente. Er is een ondernemersfonds met 
een budget, ondernemers betalen daar ook zelf aan mee. Dit loopt heel goed. Bij de eerste uitbraak van 

12 CBS 2019, leegstand in verblijfsobjecten, winkels
13 CBS 2019, leegstand in verblijfsobjecten, winkels
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Corona was er veel bereidheid tot samenwerking en dat is zo gebleven, en zelfs verder versterkt. Bijzonder is 
ook dat Nijmegen pioniert met digitaliseringsvouchers, om zo lokale ondernemers te helpen bij het opzetten 
van online verkoopkanalen in aanvulling op hun fysieke winkel in de binnenstad. 
Voor Nijmegen is de samenwerking met andere G40 steden en de provincie Gelderland van belang, vanuit het 
rijk is meer aandacht voor wat er in de steden al gebeurd en hoe je dat kunt versterken wenselijk. 

Meijerijstad: nauw contact met ondernemers maar weinig investeringskracht
Leegstand 2019: 11%14

Het Brabantse Meijerijstad is een relatief nieuwe gemeente en bestaat uit drie hoofdkernen: Veghel, Schijndel 
en Sint Oederode. Binnen de M50, het netwerk voor middelgrote gemeenten, is Meijerijstad een van de gro-
tere gemeenten. Tegelijkertijd verschilt ze van middelgrote steden doordat de gemeente uit meerdere stads-
kernen en dorpen bestaat. Het grootste centrumgebied in Veghel kende al veel leegstand voor Corona. Hier is 
in de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in de relatie tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. 
Veel vastgoedeigenaren zijn ook ondernemer in het pand, of zijn aan Veghel verbonden. Dat is nu ook een 
kracht: ondernemers weten de gemeente te vinden en de gemeente is snel in staat geweest om ondernemers 
te helpen. Rob Verpoort, strateeg economische ontwikkeling bij de gemeente Meijerijstad stelt: “het aanpak-
ken van stadskernen begint met de erkenning dat er probleem is, vanuit daar kom je tot uitvoeringskracht, tot 
beleidskracht. Lampjes ophangen en met klachten omgaan is 1 ding, maar het gaat om de opgave herkennen, 
wat is er aan de hand, grote leegstand, verloederd vastgoed, die vragen oppakken en uitzoeken en tot een 
verhaal komen hoe je dat moet aanpakken met ondernemers en omwonenden. 

Bij ons en bij veel gemeenten is een belangrijke opgave: hoe verbind je sleutellocaties met elkaar en zorg je 
voor een goede loopstroom? En dan: hoe ver kun je gaan met stimuleren? Hoe voorkom je dat het staatssteun 
wordt en hoe zorg je dat vastgoedeigenaren ook hun deel pakken? Het financiele plaatje is ook lastig. Als M50 
gemeenten heb je geen ontwikkelfonds of investeringsmaatschappij om onrendabele toppen weg te nemen. 
Ook is de capaciteit bij kleinere M50 gemeenten beperkt, dat is echt een punt van zorg, juist omdat de ontwik-
kelopgave in veel M50 gemeenten groot is. 

Voor Meijerijstad is naast de M50 de samenwerking met de Brabantse gemeenten van belang. Voor het econo-
misch herstel is een meer structurele aanpak nodig met niet alleen aandacht voor herstructureringsregelingen 
en economische stimulering maar ook voor talentontwikkeling. 
In de samenwerking met het rijk is het nodig om geldstromen te bundelen voor de komende 5 jaar, nu 
zijn er zoveel verschillende routes en allemaal losse investeringen. Voor duurzaam economisch herstel is 
het van belang om te redeneren vanuit de doelgroepen waar je het voor doet en zo investeringen te 
bundelen.   

Peel en Maas: werken aan positionering naar buiten toe
Leegstand 2019: 5%15

De gemeente Peel en Maas in Noord-Limburg bestaat uit een aantal kernen. De grootste hiervan is Panningen, 
andere grotere kernen zijn de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. In totaal heeft de 
gemeente 43 duizend inwoners, waarvan er 13,5 duizend in de dubbelkern Panningen-Helden wonen. 
Panningen vervult een belangrijke regiofunctie, omdat de omliggende steden elk op een afstand van ongeveer 
20 km liggen en heeft een relatief groot winkelcentrum. Dit winkelcentrum kent relatief weinig leegstand en de 
samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren loopt goed. De gemeente heeft ondernemers tij-
dens Corona proactief benaderd en heeft gelijk een taskforce horeca opgezet met horeca-ondernemers, de 
centrummanager en de gemeenten. Hoe gaat het met bedrijven en wat zijn de ontwikkelingen? Ook heeft de 
gemeente heeft een eigen Corona-fonds ingesteld om nieuwe initiatieven te faciliteren. Zo is er samen met 
ondernemers een bezorgservice opgezet in een van de kleinere kernen. Het voordeel van een kern als 
Panningen is dat mensen elkaar kennen. Ook veel vastgoedeigenaren komen uit de regio, veel vastgoedeige-
naren zijn ondernemers die van oudsher geworteld zijn in de kern. De betrokkenheid is hoog. 
Vastgoedeigenaren die hun pand verhuren zijn veelal ook de huurder tegemoetgekomen in de huurprijs, met 
korting van 50%. Kevin Bos en Willy Schers maken zich wel zorgen dat er in 2021 veel ondernemers in de horeca 

14 CBS 2019, leegstand in verblijfsobjecten, winkels
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en retail in de problemen zullen komen. In gesprekken met ondernemers komt naar voren dat zij niet weten hoe 
ze het moeten bolwerken. 

Andere uitdagingen zijn het transformeren van aanloopstraten en de positionering van het hele gebied, Peel en 
Maas, naar buiten toe. Het transformeren van aanloopstraten is vooral een vastgoedopgave voor Peel en Maas. 
Er is voor eigenaren nog te weinig financiële prikkel om te transformeren, voor veel eigenaren is het pand ook 
hun pensioen. Door Corona komt hier mogelijk wel meer beweging in, tegelijkertijd is het van belang om aan-
dacht te hebben voor de positie van ondernemer-eigenaren. Het is ook nog zoeken naar geschikte nieuwe 
functies in de aanloopstraten, mogelijk kunnen zorgfuncties weer meer in het centrum komen, dat zorg ook 
voor meer aanloop voor nabijgelegen winkels. De positionering van Peel en Maas naar buiten toe is ook een 
belangrijke beleids- en samenwerkingsopgave. Het toerisme biedt kansen voor Peel en Maas maar dit vraagt 
om verdere samenwerking tussen de kernen. De dorpskernen opereren vrij zelfstandig. In meer onderlinge 
afstemming en het komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld zijn voor Corona al stappen in gezet maar dit 
komt op dit moment moeilijk verder van de grond. 

Als P10 gemeente (de P10 is samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten) heeft Peel en Maas 
behoefte aan meer onderlinge uitwisseling met vergelijkbare gemeenten. Belangrijk dat we als gemeente niet 
ieder het wiel hoeven uit te vinden. In de samenwerking met de provincie hecht Peel en Maas veel waarde aan 
de koopstromenonderzoeken. Meer inzicht in wat er speelt in verschillende sectoren is wenselijk, hier kan de 
provincie bij helpen. 
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7 Rijk en provincie: 
uitvoeringskracht gemeenten 
versterken

16 Speciale vermelding verdienen naast Overijssel de provincies Gelderland, Drenthe en Limburg. Drenthe heeft een eerste 
investeringspakket van € 4,5 miljoen uitgetrokken voor de start van de verbouwing van de zeven grotere Drentse centra. Verwach-
ting is dat dit najaar daar nog extra middelen bijkomen. Het Drentse binnenstadfonds focust expliciet op het compacter maken 
van de binnensteden en het terugbrengen van het aantal m2 winkeloppervlak om leegstand te verminderen. Gelderland liep met 
het al langer lopende investeringsprogramma ‘Steengoed benutten’ lange tijd voorop met onder meer de noodzakelijke 
verbouwing van centra.

Provincies: koppelen woningnood aan verbouwing binnensteden
Analyse medio 2020 toont aan dat de meeste provincies de daad bij het woord voegen en bijdragen aan de 
start van de verbouwing van de binnensteden. Dit wordt nadrukkelijk gekoppeld aan alle herstelpakketten in 
het kader van de coronacrisis. Elke provincie zoekt actief en met urgentie naar passende oplossingen om de 
samenwerking in centra te stimuleren. Naast het instellingen van adviescommissies, regionale afspraken en 
trainingen, leergangen, experimenten, up-to-date krijgen van data, koopstroomonderzoeken, handreikingen 
en steeds vaker stimuleringssubsidies, schalen de meeste provincies hun repertoire op. 
Duidelijk is dat op provinciaal niveau bij de meeste provincies sprake is van een doorontwikkeling van de 
Retailagenda tot de eerste vorming van een binnenstedelijk verbouwingsprogramma. De nadrukkelijke koppe-
ling met corona-herstel-investeringen toont de terechte erkenning van het belang van compacte en vitale bin-
nensteden voor de leefbaarheid van gemeenten en regio’s. Tegelijkertijd is er nog veel nodig in de samenwer-
king tussen gemeenten en provincies bij het economisch herstel van binnensteden, en zal de aanpak breder en 
scherper moeten zijn dan retail en het voorkomen van leegstand. Provincies als Overijssel, Gelderland, en 
Noord-Brabant en recent ook Limburg en Drenthe lopen enigszins voorop met integraal denken door het com-
bineren van de woningbouwopgave met een investeringspakket voor binnensteden16. Met name de 
Randstedelijke provincies doen dit meer impliciet door de investeringen te koppelen aan de algehele verduur-
zamingsopgave. De aanpak van de (woning)bouwopgave is hier onderdeel van. 

Provincie Overijssel
Overijssel was met het versnellingsprogramma ‘De Stadsbeweging’ de eerste provincie waar teams werkten 
aan innovatieve (woon)oplossingen voor het aantrekkelijker en vitaler maken van hun binnenstad. Dit heeft 
geleid en leidt tot diverse toekomstscenario’s met huurders, eigenaren en gemeenten voor compactere en 
vitale binnensteden. 
Bjorn Edelenbosch, programmaleider van De stadsbeweging geeft aan dat Overijssel al vroeg begonnen is met 
een integrale aanpak en dat dat nu zijn vruchten afwerpt. Een voorbeeldprojecten dat hij noemt is de binnen-
stadsontwikkeling van Deventer. De gemeente Deventer heeft de inzet vanuit de provincie, o.a. een woningim-
puls voor de binnenstad, slim gecombineerd met de eigen inzet en zo vertrouwen gekweekt bij ondernemers. 
Ook kleinere gemeenten, zoals Losser en Olst-Wijhe hebben samen met de provincie door middel van een 
kennissessie op locatie een community op kunnen bouwen met ondernemers en eigenaren. Het hebben van 
een goed centrummanagement en een biz (bedrijveninvesteringszone) of ander ondernemersfonds is cruciaal 
voor de ontwikkeling van binnensteden en stadskernen. Dat hebben we ook het afgelopen jaar gezien met 
Corona. 

Belangrijkste les uit de Overijsselse aanpak: van buiten naar binnen werken, en op een andere manier tot beleid 
komen. Dit vraagt om een andere relatie met gemeenten. De provincie is begonnen zonder regeling en is eerst 
met gemeenten in gesprek gegaan. Het is belangrijk om eerst het verhaal erachter vanuit gemeenten op te 
halen en samen te komen tot analyse. Om vervolgens tot een regeling vitale binnensteden te komen en met de 
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woonimpuls afspraken te maken. Het is belangrijk om te investeren in intenties, maatwerk en ruimte laten en 
niet als regelingen helemaal vast te zetten en ontzettend veel voorwaarden stellen. Tot slot is ook de financiële 
slagkracht en bemensing bij gemeenten een punt van aandacht. We zien dat de sociale opgave zwaar drukt op 
gemeenten en dat dit investeren in economisch herstel mogelijk in de weg zit. 

Rol rijksoverheid
Steunpakket economisch herstel – 100 miljoen voor herstructurering binnensteden
Het kabinet heeft een bedrag van 100 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van bedrijventerrei-
nen en winkelgebieden om de leefbaarheid te verbeteren naar aanleiding van de augustusbesluitvorming op 
de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd een 
ondersteunende motie ingediend door Palland en Amhaouch over het tegengaan van leegstand in winkelge-
bieden in gemeenten. Deze motie is met vrijwel algemene stemmen aangenomen. 
Inmiddels is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om in het kader van alle Corona steunpakketten, een 
deel van 100 miljoen te investeren voor de verbouwing van binnensteden. Tevens belandt een deel van de rijks-
bijdrage van ruim € 290 mln. in 27 projecten voor de realisatie van ruim 51.000 woningen bij transformatie van 
de binnensteden Deventer, Enschede, Eindhoven, Helmond en Nijmegen. Nu is het momentum te beginnen 
met de kostbare verbouwingsoperatie in de binnensteden.   

Vooralsnog is over de besteding van de 100 miljoen het volgende afgesproken:
• Regie blijft bij gemeenten;
• Geld wordt ingezet voor hardware, software en coaching;
• Geld wordt over 5 jaar uitgesmeerd ( 1e jaar het grootste deel), voor max 20% onrendabele top;
• Geld kan ook worden ingezet voor hulp van experts;
• Evaluatie volgt na een jaar 
• Rabobank geeft aan geïnteresseerd te zijn voor financiering en communicatie.
Nadere uitwerking dient plaats te vinden met het ministerie van EZK
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De 100 miljoen voor binnensteden heeft in vergelijking met de woningimpuls een minder duidelijke focus. Het 
achterliggende doel, waar doe je het voor, is minder concreet omschreven. Nu lijkt de investering vooral gericht 
op het terugdringen van leegstand, maar een visie of analyse op een integrale aanpak van het vitaliseren van 
binnensteden ontbreekt grotendeels. De verbinding met andere subsidies en programma’s, van woningimpuls 
tot regiodeals en mkb deals en hoe dit uiteindelijk bijdraagt aan economisch herstel van binnensteden en de 
afzonderlijke sectoren is onduidelijk. Hoe is deze impuls een aanvulling op deze programma’s? Daarnaast rijst 
de vraag: hoe zorg je ervoor dat gemeenten met minder capaciteit en uitvoeringskracht hier ook van mee 
kunnen profiteren? Het inzetten op kennisontwikkeling, ook voorafgaand aan de aanvraag, is positief. Met 
name voor middelgrote gemeenten en kleinere gemeenten is hier nog een wereld te winnen. Vooral bij de 
middelgrote gemeenten lijkt er een kloof tussen welke capaciteit en kunde er is binnen het gemeentelijk appa-
raat en de opgaven die er liggen. Tegelijkertijd is de gekozen vorm van een tender voor veel middelgrote en 
kleinere gemeenten een grote hobbel. Ook voor de grote gemeenten is de vraag of zij op deze manier vol-
doende gesteund worden in hun positie ten opzichte van projectontwikkelaars. 

Woningbouwimpuls, financieringsfaciliteit Binnenstedelijke transformatie en vrijstelling 
verhuurdersheffing – aanjagen (binnenstads)transformatie
De Woningbouwimpuls is met name bedoeld voor de bouw van betaalbare woningen, vooral voor starters of 
mensen met een lager inkomen. Het geld wordt ingezet om bij woningbouw in de bestaande stedelijke struc-
tuur (zoals op moeilijk bereikbare locaties in binennsteden) de ‘onrendabele top’ van de bouwprojecten af te 
halen. Naast de impuls van het rijk leggen ook provincies en de gemeenten zelf geld bij. In de eerste tranche 
tranche heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  in totaal 290 miljoen euro 
toegekend aan zevenentwintig woningbouwprojecten. Drie daarvan waren gericht op centrumontwikkeling 
(Helmond, Deventer en Zaanstad) en een op een retailgebied (Rijswijk). In de tweede is 266 miljoen euro sti-
muleringsgeld toegekend aan nog eens dertig woningbouwprojecten, waarvan er drie gericht zijn op centru-
montwikkeling (Enschede, Heerlen en Geldrop-Mierlo) Daarnaast zijn er ook verschillende impulsen gericht 
op de ontwikkeling van stationslocaties (Den Haag, Nijmegen en Hoorn in eerste tranche en Eindhoven, 
Zwijndrecht, Den Haag, Leiden, Woerden, Hilversum en Hengelo in tweede tranche). Later dit jaar komt er 
nog een derde tranche met circa €250 mln. Aan stimuleringsgeld. Demissionair minister Ologren verwacht de 
Kamer in maart te kunnen informeren over het aanvraagtijdvak van de derde tranche voor de 
Woningbouwimpuls. 

De woningbouwimpuls biedt kansen voor de herontwikkeling van binnensteden. Tegelijkertijd valt op nu slechts 
1 op de 10 toekenningen een bouwproject in het centrum betreft. Ook zijn het met name de grotere gemeen-
ten die een impuls binnen halen. Van de tweede tranche is 77% van de toekenningen aan G4 of G40 steden en 
23% voor kleinere gemeenten. Twee andere belangrijke kanttekeningen zijn dat de impulsregeling alleen rele-
vant is voor de transformatie van binnenstadslocaties in gemeenten waar woningbouw een belangrijk deel van 
de oplossing is. Enerzijds zijn er binnenstadslocaties – met name in de binnenstadstypes D en E waar de vraag 
naar woningen niet hoog genoeg is. Anderzijds zijn er binnenstadslocaties waar de mix aan functies uit meer 
dan alleen woningbouw zal moeten bestaan en waar het van belang is om transformatie naar wonen heel 
gericht in te zetten. Gemeenten maar ook provincies moeten dan helder hebben hoe wonen een onderdeel van 
de puzzel is en niet het toevoegen van woningen als de oplossing zien. 

Een ander instrument dat kan worden ingezet voor het versnellen van binnenstedelijke transformatie is de 
Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie. Voor de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke 
Transformatie heeft het rijk 58 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is geen subsidieregeling voor gemeenten maar 
een zakelijke lening aan initiatiefnemers (ontwikkelaars) van transformatieprojecten om de voorfase van woning-
bouwprojecten te financieren, zodat ze sneller kunnen starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties. Dit 
kan in combinatie met cofinanciering van andere partjien en subsidies worden ingezet. 

Tot slot is ook de korting op en ontheffing van de verhuurdersheffing (de belasting op sociale huurwoningen) in 
het kader van het maatregelenpakket voor de woningmarkt (Prinsjesdag 2019) een stimulans voor het bouwen 
van meer betaalbare woningen, ook binnenstedelijk. Dankzij de middelen die hierdoor vrijkomen kunnen 
woningcorporaties meer investeren, bijvoorbeeld in binnenstedelijk bouwen. De VNG pleit voor het in zijn 
geheel afschaffen van de verhuurdersheffing: “De verhuurdersheffing roomt de inkomsten (kasstromen) van 
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corporaties fors af. Dat gaat rechtstreeks ten koste van hun mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld 
nieuwbouw en verduurzaming, terwijl dat tegelijkertijd ambities van overheidsbeleid zijn.”

Aansluiting bij NOVI en nationale programma’s
Het belang van investeren in de binnenstad komt ook terug in twee van de vier prioritaire thema’s in de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (1. Ruimte voor klimaatadaptatie, 2. duurzaam economisch groeipotenti-
eel, 3. sterke en gezonde steden en regio’s en 4. toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk 
gebied.). 
Bij het thema duurzaam economisch groeipotentieel wordt het belang van multifunctionaliteit in binnenste-
den onderstreept: 
“Om de leefbaarheid ook voor de toekomst te waarborgen en om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en 
bewoners, staan deze steden voor een grote en complexe transformatieopgave. In fysieke zin is het van belang 
om het overblijvende kernwinkelgebied compact te houden en nieuwe functies te vinden voor gebouwen die 
leeg komen te staan. Door in te zetten op multifunctionaliteit, zijn binnensteden in staat flexibel te reageren op 
toekomstige ontwikkelingen.”17

Daarnaast wordt de noodzaak tot het investeren in een aantrekkelijke gezonde en veilige leefomgeving voor 
het vestigingsklimaat van steden en regio’s benoemd en het belang van inzetten op digitalisering van de eco-
nomie. 

Bij het thema sterke en gezonde steden en regio’s staat met name de koppeling tussen mobiliteit en verste-
delijking centraal en het belang van een samenhangende aanpak van wonen, werken, mobiliteit, gezondheid, 
veiligheid en leefomgevingskwaliteit voor duurzame verstedelijking. Ook wordt hier expliciet aandacht 
gevraagd voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte ontwikkelstrategieën voor grensregio’s en regio’s met een 
dalende bevolking. 

In de uitvoeringsagenda zijn de woningbouwimpuls, Brainport nationale actieagenda, Actie Agenda 
Perspectief 2030 en de financieringsfaciliteit stedelijke transformatie als middelen benoemd. Er zijn geen pro-
gramma’s, middelen of instrumenten benoemd die specifiek betrekking hebben op binnensteden. Van de nati-
onale programma’s die worden opgericht als onderdeel van de NOVI is het Nationaal Programma 
Verstedelijking en Wonen relevant. Opvallend is dat ook hier wonen centraal staat en de link met economische 
ontwikkeling ontbreekt. Tot slot worden de regiodeals benoemd, waarin enkele, waaronder die gelinkt aan de 
Brainport nationale actieagenda, ook expliciet aandacht geven aan binnenstedelijke ontwikkeling. 

Regiodeals 
In verschillende regiodeals uit de tweede en derde tranche is het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het 
vestigingsklimaat en/of het versterken van het voorzieningenaanbod een belangrijk thema. Naast de investerin-
gen in het vestigingsklimaat en de binnenstad vanuit de regiodeal Brainport Eindhoven, zijn hier ook middelen 
voor toebedeeld in de regiodeal Parkstad Limburg, met o.a. het versterken van de regionale centrumfunctie 
van Heerlen, de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen met het op peil houden van maatschappelijke voorzieningen en 
de regiodeals Zeeland en de Achterhoek met aandacht voor het transformeren en slopen van leegstaand vast-
goed en kernwinkelgebieden, ook met het oog op het tegengaan van ondermijning door criminaliteit. 

Volkshuisvestingsfonds 
Met het Volkshuisvestingsfonds stelt  het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 450 
miljoen beschikbaar om de woningvoorraad in kwetsbare gebieden te verbeteren, onder meer via herstructure-
ring en noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte. Kwetsbare gebieden zijn enerzijds gebieden met een 
tekort aan betaalbare woningen,  en anderzijds gebieden waar sprake is van een (toekomstig) overschot en 
beperkte investeringscapaciteit bij particulieren. In beide gevallen staat de woonkwaliteit en is ondermijning 
door criminaliteit een bedreiging. 

17 Nationale omgevingsvisie

https://vng.nl/nieuws/helft-minder-sociale-huurwoningen-door-verhuurdersheffing#:~:text=De%20belasting%20op%20sociale%20huurwoningen,tienduizenden%20huizen%20minder%20kunnen%20bouwen.&text=Sinds%202013%20betalen%20verhuurders%20een,loopt%20elk%20jaar%20verder%20op
https://www.novistukken.nl/richting+geven+op+prioriteiten/duurzaam+economisch+groeipotentieel/default.aspx
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Vanaf 3 tot 16 mei 2021 kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het fonds, in de 
zomer van 2021 wordt bekend welke gemeenten daadwerkelijk een bijdrage krijgen toegekend. Het pro-
gramma waarop de aanvraag betrekking heeft dient minimaal 200 woningen bevatten of een financiële omvang 
hebben van minimaal 7,5 miljoen euro. Dit mag ook vanuit een samenwerkingsverband van kleinere gemeen-
ten. Gemeenten kunnen vooraf deelnemen aan een specifiek spreekuur over het volkshuisvestigingsfonds in 
relatie tot renovatie, transformatie dan wel sloop-nieuwbouw. 
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8 Handelingsperspectief 
Nederlandse gemeenten: 
concrete handvatten

Welke stappen kunnen en moeten gemeente zetten voor duurzaam economisch herstel en toekomstbesten-
dige binnensteden en stadskernen te hebben? Dit vraagt om lokaal maatwerk, tegelijkertijd zijn er een aantal 
lessen te trekken voor de korte en lange termijn. 

Aanbevelingen korte termijn
De Corona-crisis vraagt ook in de komende jaren om flexibiliteit en steun aan ondernemers. Gemeenten 
hebben de afgelopen maanden veel betekend voor ondernemers in aanvulling op de landelijke en provinciale 
steunpakketten door soepele regelgeving, extra financiele ondersteuning en/of het geven van een impuls aan 
Buy local initiatieven. Het is belangrijk om hier mee door te gaan, keuzes hierin gedegen te (blijven) onderbou-
wen en tegelijkertijd nog meer maatwerk te bieden. 

Ondersteun Buy local en andere collectieve ondernemersinitiatieven en stimuleer on/offline combinaties en 
digitale vaardigheden van ondernemers
Verschillende gemeenten hebben in het afgelopen jaar Buy local initiatieven gesubsidieerd of hebben deze op 
andere manieren gesteund. Een aantal gemeenten heeft zich ook ingezet voor de digitale vaardigheden van 
ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van digitaliseringvouchers of digitale werkplaatsen. De verschuiving naar 
meer online is in de retail een structurele verandering. Hier is dus ook een meer structurele ondersteuning 
nodig. Op dit moment komt de groei van online voornamelijk terecht bij grote (mondiale) spelers en weet het 
lokale mkb hier nog weinig van te profiteren. Voor het behouden van centra als winkelhart is het van belang om 
ondernemers met fysieke winkels op verschillende manieren te ondersteunen in het benutten van online ver-
koopkanalen. Zowel door hen te helpen hun vaardigheden hierin te vergroten, als hun zichtbaarheid bij consu-
menten te vergroten. Dit kunnen gemeenten niet alleen, het is belangrijk dat hier regionaal uitwisseling plaats-
vindt o.a. tussen digitale werkplaatsen en dat het maatschappelijk belang ook op rijksniveau beter zichtbaar 
wordt. 

Wees soepel met regels maar onderbouw keuzes hierin voldoende
Tijdens Corona zijn gemeenten ondernemers en masse te hulp gesprongen door regels te versoepelen. Denk 
aan het bieden van meer terrasruimte voor de horeca en de verruiming van de openingstijden voor winkels en 
dienstverleners en de uitstel of verlaging van gemeentelijke heffingen. Ondernemers in de binnenstad zullen 
het ook in de komende jaren moeilijk blijven hebben. In de eerste helft van 2021 zullen ondernemers in ieder 
geval nog te maken hebben met restricties. Ook als voorzieningen geleidelijk weer open kunnen, zal het jaren 
duren voordat ondernemers weer wat vet op de botten hebben. Het kijken naar wat er wel kan en het soepel 
omgaan met regels blijven belangrijk om ondernemers te ondersteunen. Tegelijkertijd is het van belang om 
keuzes hierin te onderbouwen om willekeur te voorkomen. Om als overheid consistent en betrouwbaar te zijn, 
is het ook van belang dat hierbij onderlinge afstemming tussen gemeenten plaatsvindt. Daarnaast hebben 
gemeenten een belangrijke faciliterende rol bij het maken van verdere afspraken tussen ondernemers en vast-
goedpartijen over huurverlaging, met name tussen lokale spelers. Het gesprek met internationale beleggers zal 
op een hoger niveau moeten worden gevoerd, wel is het van belang dat gemeenten zicht hebben op welke 
partijen dat zijn en met wie het gesprek moet worden gevoerd. 

Monitor hoe het met je ondernemers gaat en pas beleid hierop aan
Het is belangrijk om meer zicht te krijgen hoe het met ondernemers in verschillende sectoren gaat. Dit geeft 
niet alleen meer inzicht in waar straks leegstand kan ontstaan maar helpt ook bij het ondersteunen van 
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ondernemers. Is er schuldhulpverlening nodig specifiek voor ondernemers en hoe kunnen ondernemers ook 
mentaal worden bijgestaan en waar is dit nodig? 

Investeer in accountmanagement en betrek ook maatschappelijke functies en bewoners goed
Corona geeft momentum aan samenwerking, en legt tegelijkertijd zwakke plekken bloot. 
Een deel van de gemeenten heeft samenwerking met ondernemers (in de binnenstad) goed op orde en plukt 
hier de vruchten van, een deel van de gemeenten heeft te weinig capaciteit of heeft door andere prioriteiten te 
weinig aansluiting met ondernemers. Daarnaast valt op dat de nadruk ook in samen verder vooruitkijken nog 
vooral gericht is op retail en horeca-ondernemers. Andere stakeholders lijken nog minder structureel betrok-
ken. Belangrijk om hier verdere stappen in te zetten, ook met het oog op de omgevingswet. Met name het 
betrekken van de culturele en creatieve sector is voor middelgrote en grote steden van groot belang. 

Aanbevelingen (middel)lange termijn
Wat moeten gemeenten nu doen om ook in de toekomst vitale binnensteden en kernen te hebben? De her-
structurering van binnensteden vraagt om nu duidelijke keuzes maken met de betrokken stakeholders en om 
gezamenlijk investeren. De verwachte toename in leegstand en de structurele verandering in ons winkelgedrag 
maken dat nu investeren nodig is. Dit vraagt om verdere professionalisering van de samenwerking met onder-
nemers en vastgoed en om nieuwe financieringsvormen van en met het rijk. 

Herijk het plan van aanpak voor de binnenstad met betrokken stakeholders en durf hierin keuzes te maken 
Werk met verschillende scenario’s om no-regret maatregelen te nemen en om tot een veerkrachtiger visie te 
komen. Neem duurzaamheid en digitalisering hier goed in mee en blijf inzetten op een binnenstadsprofiel en 
functies die passen bij de identiteit van je binnenstad of stadskern. Gemeenten en centrummanagers dienen 
samen te onderzoeken wat de impact is van de coronacrisis op de binnenstad. Welke voorzieningen verdwijnen, 
waar komt ruimte vrij? Het is belangrijk om dit met alle belangrijke stakeholders (retail en horeca, diensten, 
cultuur en vastgoed) te betrekken: waar zitten risico’s en waar zien zij kansen?
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Tegelijkertijd is het van belang om als gemeente duidelijke keuzes te maken. Welke centra en winkelgebie-
den zijn economisch sterk genoeg zijn om deze transitie te doorlopen? Welke kansen biedt leegstand en wat is 
daarvoor nodig?

Maak winkelgebieden compacter maar zet ook in op meer samenhang, samenwerking en relevantie
De daling van winkelhuren biedt mogelijkheden om verder te komen in de samenwerking met vastgoedpartijen 
en daadwerkelijk stappen te zetten in het compacter maken van het kernwinkelgebied. Daarnaast is er nu meer 
experimenteerruimte voor hybride retailvormen en nieuwe manieren van samenwerking. 

Maak sterker de verbinding met transities en de woon- en klimaatopgave
De binennstadsopgave wordt nu nog erg sectoraal aangevlogen en vanuit de gedachte: de leegstand moet 
worden teruggedrongen als er straks faillissementen komen. De kansen die digitalsering, circulair ondernemen, 
vergroening en klimaatadaptief bouwen en nieuwe vormen van mobiliteit bieden voor de binnenstad kunnen 
en moeten meer worden meegenomen. 

Maak investeren in de binnenstad een gezamenlijke verantwoordelijkheid en laat ondernemers en eigenaren 
financieel bijdragen. 
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is hiervoor een goed instrument, dat in steeds meer gemeenten wordt 
ingezet. Indien dit niet haalbaar is, kunnen ondernemers ook collectief investeren via een ander type onderne-
mersfonds of via reclamebelasting. Denk ook na hoe je met elkaar samen stappen wilt zetten. Vormen waarin 
samenwerking praktisch vorm krijgt in kleinere deelprojecten lijken beter te werken dan organisatievormen 
waarin top-down met alle partijen wordt afgestemd.

Maak inzichtelijk welke investeringen nodig zijn binnen gebiedsontwikkeling, waar nu tekorten zijn en wat 
de ontwikkeling oplevert
Een belangrijkste les uit de woningimpuls-aanvragen is de noodzaak van onderbouwing. De afgewezen projec-
ten scoorden in de meeste gevallen onvoldoende bij hun onderbouwing van de huidige en toekomstige situa-
tie, de totale investering en het kostenverhaal.

Investeer in ‘hardware’ en in ‘software’
Naast investeren in gebiedstransformatie is het van belang om te investeren in ‘software’, van kunst in de bui-
tenruimte tot nieuwe initiatieven. Niet alleen als kersen op de taart die zorgen voor een onderscheidende bin-
nenstad maar ook om innovatie te bevorderen en creatieve ondernemers aan je stad te binden.   

Zet in op regionale samenwerking 
In alle gevoerde gesprekken komt het belang van meer samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeente 
en regio dan wel provincie aan bod. Het versterken van regionale samenwerking kan kleinere gemeenten 
helpen met de benodigde kennis en het maken van keuzes. De uitwisseling tussen centrummanagers van 
gemeenten in Overijssel en Gelderland is een mooi voorbeeld van laagdrempelig kennis uit wisselen. 
Regionale afstemming vraagt ook om aandacht voor de verschillende posities van gemeenten. Punt van aan-
dacht is om ook kleinere gemeenten hier voldoende stem in te laten hebben. Tegelijkertijd zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden in de regionale functie van de verschillende gemeenten en zijn hardere afspraken 
hierover wenselijk. 
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9 Rol VNG

18 VNG rapport (2020) Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls. Hoe gemeenten dichterbij ondernemers zijn komen te staan door 
corona, hoe dat te behouden en verder uit te bouwen.

De VNG heeft drie rollen of taken: 
a. Platform
b. Lobby/Belangenbehartiging
c. Dienstverlening
Uit bovenstaande analyse en de eerste gesprekken met sleutelpersonen komt naar voren dat er een aantal belangrijke 
taken voor de VNG zijn weggelegd binnen deze drie rollen. 

Platform
De geïnterviewden noemen allen het belang van meer en gerichtere kennisuitwisseling op het gebied van binnensteden, 
en zien hierin ook een belangrijke rol voor de VNG weggelegd. Vooral het delen van ervaringen met gemeenten met 
soortgelijke uitdagingen wordt als waardevol ervaren. Bijvoorbeeld: welke instrumenten zetten andere gemeenten in 
en wat zijn de ervaringen, op welke manier organiseren zij samenwerking, op welke manier gaan zij het gesprek aan met 
vastgoedpartijen en projectontwikkelaars en andere partijen aan? Met betrekking tot dat laatste is het ook zinvol om 
kleinere gemeenten te koppelen aan grotere of aan de provincie, om te zorgen dat zij goed beslagen ten ijs komen. 
In de beschikbare kennis over wat er speelt in de verschillende sectoren actief in de binnenstad valt op dat er over de 
cultuur en vrijetijdssector, diensten, horeca en zelfs ook vastgoed veel minder kennis beschikbaar is dan over de retail, 
bijvoorbeeld over de impact van Corona op bedrijven en organisaties uit deze sectoren in de binnenstad. Bij de uitwisse-
ling tussen gemeenten is juist ook aandacht voor deze andere sectoren van belang.  

Belangenbehartiging
De VNG speelt volgens de geïnterviewden ook een cruciale rol in de belangenbehartiging van de gemeenten naar het 
rijk toe. Belangrijk in de lobby richting een nieuw kabinet is de eerste overheidsbenadering: de verschillende overheden 
moeten meer en beter samen optrekken. Bij het komen tot een gezamenlijke herstelaanpak is het belangrijk om een 
goede verbinding te maken met wat er op lokaal niveau speelt. Nu is de inzet nog te verkokerd en missen gemeenten 
samenhang tussen verschillende subsidie-instrumenten. De 100 miljoen voor binnensteden is een goed begin maar sluit 
niet geheel aan bij wat er in gemeenten speelt. Voor het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten is meer 
nodig, niet alleen financieel maar ook in de samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en de ondersteuning 
van gemeenten in hoe ze gebiedsontwikkeling aanpakken. 
Bij veel gemeenten is het lastig om goed in te zetten op binnensteden en economisch herstel, omdat de sociale opgave 
zwaar drukt op de gemeentelijke financiën en capaciteit. Het gaat hierbij niet alleen om geld. Daarnaast blijkt dat 
gemeenten bij binnenstedelijke transformatie veelal de kennis en kunde missen over welke instrumenten zij kunnen 
inzetten en hoe zij onrendabele toppen kunnen verkleinen. Ook in gemeenten waar het financieel beter gaat, is het van 
belang om de handelingspositie van gemeenten t.o.v. projectontwikkelaars te versterken. 

Een ander punt dat vooral uit de gesprekken naar voren komt is dat hogere overheden niet met te veel eisen komen en 
een meer gelijkwaardige samenwerking aangaan. De oproep is om vooral ook middelgrote en kleinere gemeenten en 
de problematiek die daar speelt onder de aandacht te brengen. Deze gemeenten hebben vaak te weinig financiële arm-
slag en menskracht om de noodzakelijke investeringen in hun centrum te doen of zelfs om contacten met ondernemers 
en vastgoedeigenaren te onderhouden en verstevigen. 
Tot slot kan de VNG ook een rol spelen in het gesprek met internationale vastgoedeigenaren, banken en beleggers in 
hoe zij kunnen bijdragen aan lastenverlichting van ondernemers en het economisch herstel van binnensteden. 

Dienstverlening
• Versterken relatie met ondernemers (zie aandachtspunten rapport ondernemersdienstverlening18), 
• Verdere analyse ondernemers in binnenstad in relatie tot leegstand met meer aandacht voor andere sectoren dan 

retail 
• Onderzoek kansen en bedreigingen digitalisering voor binnensteden

https://vng.nl/sites/default/files/2020-12/rapport-corona-geeft-ondernemersdienstverlening-een-impuls.pdf
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Dankwoord

Met speciale dank aan Kevin Bos en Willy Schers van de gemeente Peel en Maas (P10), Rob Verpoort, 
gemeente Meijerijstad (M50), Ilse Nieskens, gemeente Nijmegen (G40), Bjorn Edelenbos (provincie Overijssel) 
en VNG collega’s Chantal van Rooijen (Adviseur Grondbeleid, Team Leefomgeving), Jeroen de Leede (beleids-
adviseur Team Leefomgeving) , Lorenzo Goudsmits, (beleidsadviseur Leefomgeving), Michelle Hoekstra 
(beleidsadviseur Team Leefomgeving) en Carolin Rother (beleidsadviseur Mobiliteit) voor hun waardevolle input 
in gesprekken en het aanleveren van relevante (beleids) documenten.   
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Bijlage: overzicht 
belangenorganisaties en 
kennispartners betrokken bij de 
binnenstad

• Aedes
• Boei: Een maatschappelijke onderneming met een passie voor het restaureren en herbestemmen van erf-

goed, zoals bv kerken
• Bouwstenen, de wegwijzer in het maatschappelijk vastgoed
• CBL (centraal bureau levensmiddelen)
• CCV NL Betaaloplossingen
• Consumentenbond 
• CVAH: Centrale vereniging ambulante handel Warenmarkt/marktbranche
• IPO: Interprovinciaal Overleg
• Kern 
• Kamer van Koophandel 
• Koninklijke horeca Nederland (KNH) 
• Kunsten 92, Vereniging voor Kunst Cultuur en Erfgoed 
• Lectoren platform Retail en innovation
• NBTC
• Platform31
• Platform binnenstadsmanagement/BRO
• Platform de nieuwe winkelstraat 
• Rabobank  
• Retail/winkel Inretail 
• Retailagenda 
• Vastgoedbelang
• VNPF, Vereniging voor Nederlandse poppodia en festivals
• VVEM, Vereniging van Evenementen Makers 
• Woonbond (Nederlandse landelijke vereniging voor huurders, die 24 november 1990 ontstond uit een fusie 

van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing, het Nederlands Verbond van Huurders en de Landelijke 
Organisatie Belangengroepen Huisvesting).  

https://aedes.nl/over-aedes
https://www.boei.nl/
https://www.bouwstenen.nl/cursussen
https://www.cbl.nl/
https://www.ccv.eu/nl/campagnes/generaties/?gclid=EAIaIQobChMIrIuVubWE9gIVluR3Ch0y2gWcEAAYASABEgI2qvD_BwE
https://www.consumentenbond.nl/
https://cvah.nl/over-cvah/ondernemerschap/over-cvah
https://www.ipo.nl/
https://www.kern.nl/
https://www.kvk.nl/
https://www.khn.nl/
https://www.kunsten92.nl/kunsten92-leden/
https://www.retailinsiders.nl/partners/profiel/retail-innovation-platform
https://www.nbtc.nl
https://www.platform31.nl/over-platform31
https://binnenstadsmanagement.org/nl/missie
https://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/
https://www.inretail.nl/
https://retailland.nl/retailagenda/
https://www.vastgoedbelang.nl/
https://www.vnpf.nl/
https://vvem.nl/
https://www.woonbond.nl/
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