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Proces tot nu toe
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Het Transformatiecongres in december 2015 en de Co Design 

Sessies die daaraan vooraf gingen ( interne, gemeentelijke 

sessie sept. 2015 en externe sessie okt 2015) waren de start 

van de nieuwe Retail aanpak van de gemeente Rotterdam 

voor 2016 – 2020.

In de eerste 4 maanden van 2016 is er samen met marktpartijen de volgende aanpak 

uitgewerkt. 

Door de inzichten uit een aantal bijeenkomsten en interviews met marktpartijen te 

combineren met ervaringen elders in Nederland is deze aanpak tot stand gekomen. 

De bijeenkomsten waren:

 • Februari 2016 – Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR) met ontwikkelaars, 

beleggers en gemeente.

 • Februari 2016 – Nieuwe Maas (young entrepreneurs & professionals) – in 

samenwerking met Tony Wijntuin. 

 • Diverse bijeenkomsten met de ambtenaren beleid en uitvoering: Leonie Melchers-

Kroon, Dave Mayenburg en Evert Jan Kleine in samenwerking met Rob de Jong en 

Samantha van Rooij van StratAct. 

 • Bijeenkomst met de gebiedsmanagers: Frans de Jong en Mark Sutherland.  

 • Interviews met:

 • Vriesjan Zuidam – Maelion

 • Saskia de Vries – Woonstad Rotterdam

 • Andre van Luyk – Woonvisie / Woongold

 • Erik Faber – Fakton

 • Ervaringen elders in Nederland: Utrecht, Amsterdam en Roosendaal
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Winkelgebieden
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Detailhandelsbeleid
Door de markt en de gemeente Rotterdam wordt er gevraagd om een update 

van de Detailhandelsnota uit 2013. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. 

Deze detailhandelsnota wordt onderdeel van de Visie werklocaties die in het eerste 

kwartaal van 2017 wordt vastgesteld. 

In verschillende winkelgebieden vinden nu startbijeenkomsten plaats, waar eigenaren en 

ondernemers input kunnen geven over de kansen in hun eigen winkelgebied. Op basis 

hiervan komt er een nieuwe indeling van en een gebiedskoers welke winkelgebieden wel 

en welke niet kansrijk zijn als winkelgebied voor de toekomst. 

In de tussen liggende tijd wordt er al gestart met een aantal pilots in de winkelgebieden, 

waar geen discussie over is in welke categorie zij gaan vallen. Daarnaast zullen ook de 

lege winkels die structureel leeg staan en eigenlijk niet in een specifiek winkelgebied 

vallen, direct worden meegenomen in de aanpak.
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Gebiedsaanpak
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Elk van de winkelgebieden in Rotterdam wordt ingedeeld naar:

 • Kansrijk 

 • Kansarm als winkelgebied

Gebiedsaanpak generiek
0. Analyse 
Quick scan – hoe scoort het gebied / straat volgens de criteria o.b.v. de indeling van de 

verschillende winkelgebieden. 

1. Verdieping van de analyse
 • De functie van deze winkelstraat / gebied voor de totale wijk of voor het hele 

gebied. 

 • Koopstromen + ontwikkeling

 • Leegstand + ontwikkeling 

 • Aantal nieuw gevestigde ondernemingen in de afgelopen jaren.

 • Hoe actief zijn de eigenaren? En in hoeverre willen zij samenwerken? 

 • Branchering. 

2. Interne sessie binnen de gemeente
Op basis van de analyses -> vaststellen wat de uitgangspunten zijn voor deze winkelstraat 

/ gebied:

 • Wat willen wij, als gemeente dat er wel of niet gebeurt? 

 • Ruimtelijk

 • Programmatisch

 • ……….

 • Wat is de meest waarschijnlijke ontwikkeling van dit gebied als we niets doen? 

 • Wat hebben we er eventueel voor over:

 • Transformatiebonus

 • Verleiden van ondernemers om naar dit gebied te komen? Hoe?

 • Investeren in de openbare ruimte

 • …….
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3. Eerste Gebiedssessie met:
 • Belangrijkste eigenaren

 • Ondernemers

 • Gemeente

In deze sessie:

 • Delen van de belangrijkste uitgangspunten vanuit de gemeente.

 • Verkennen van de kansen binnen dit gebied.

 • Ruimtelijk

 • Programma

 • Transformatiekansen

 • Laaghangend fruit

 • Samenwerking 

 • Pop-up aanpak 

 • Monitoren ontwikkelingen

 • Welke investeringen zijn nodig:

 • Openbare ruimte

 • Panden / gevels

 • ……

 • ezamenlijke acquisitie / shopmanagement / ……?

 • Zelfs branchering – kan op termijn dan ook besproken worden.  

Voorbeeld Lijnbaanakkoord. 

4. Check-in bij de gemeente

5.  Tweede / definitieve gebiedssessie met de eigenaren / ondernemers 
en gemeente

In deze sessie stellen wij vast, wat de belangrijkste kansen zijn in dit winkelgebied en 

welke aanpak hierbij nodig is om deze te verzilveren.  

Met daarbij een duidelijke verdeling van de taken / verantwoordelijkheden en financiële 

bijdrage van elk van de partijen. 
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Acties
 • Definitief bepalen welke gebieden als eerste nu worden aangepakt met deze 

gebiedsaanpak.

 • Bestemmingsplannen inzichtelijk maken, waar nog ruimte zit om te ontwikkelen. 

 • Plancapaciteit zeer nauwkeurig in kaart brengen en aangeven, waar geschrapt 

moet / kan worden.

 • Uitzoeken, waar je eventuele retailfunctie wilt wijzigen, bij structurele leegstand.  

 • Ons laten inspireren door buitenlandse winkelcentra, hoe zij het shopmanagement 

op professioneel niveau doen, voor de kansrijke gebieden. 
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Financiering 
Revolverend fonds
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Waar zetten we op in? 
 In de verschillende type gebieden zijn andere instrumenten nodig:

Kansrijke gebieden
Stimuleren van professionele samenwerking door samen met de eigenaren toe te werken 

naar: 

 • Opzetten van een BIZ, Ondernemersfonds, of andere wijze van professionele 

samenwerking opzetten, voor zover dit nog niet of onvoldoende gebeurd.

 • Eventuele ‘verleidingsbonus’ inzetten om goede ondernemers uit de ‘kansarme’ 

winkelgebieden naar deze gebieden toe te trekken. 

Kansarme winkelgebieden – andere functie
 • Transformatiebonus inzetten als financiële prikkel. Dit kan een eventuele korting 

zijn op de leges. 

 • Ontwikkelingsmaatschappij inzetten, die samen met marktpartijen eventuele 

panden gaat opkopen, die beter gesloopt kunnen worden of herontwikkeld kunnen 

worden naar een andere functie. Voorbeeld: Amsterdamse Straatweg in Utrecht. 

Wat doen we niet?
Geen revolverend fonds nodig. 
Inmiddels zijn verschillende marktpartijen actief in het opkopen van leegstaande 

winkelpanden, die getransformeerd worden naar woningen. Dit zijn over het algemeen 

kleinere / innovatieve marktpartijen (aannemers, ontwikkelende marktpartijen, etc), die 

snel kunnen inspelen op kansen in de markt. 

Er zijn veel goede ervaringen met succesvolle resultaten op het gebied van transformatie 

naar winkels met goed renderende businesscases.  

De meeste partijen hebben wel een financiering nodig voor de investering, maar 

kunnen deze ofwel zelf goed via bevriende private investeerders verkrijgen, of zelf 

voorfinancieren. Zij hebben niet direct behoefte aan financiering uit een revolverend 

fonds. 
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Dit is een duidelijk onderscheid ten opzichte van de vraag van transformaties van 

kantoren naar woningen. Omdat het hierbij vaak ook over grotere aantallen woningen 

gaat, met een aanzienlijk groter bedrag dat vooraf geïnvesteerd moet worden. 

Daarnaast zijn er woningcorporaties die leegstaande winkels, die in eigen bezit zijn, 

transformeren naar woningen. Dit is echter niet hun corebusiness. Dit zal ook niet in grote 

aantallen gebeuren is de verwachting. 

Voorbeeld Amsterdamse Straatweg in Utrecht 
Voor dit gebied is een ontwikkelstrategie opgesteld in 2014 door de betrokkenen: 

eigenaren, ondernemers, bewoners, gemeente, etc.  Het is een strategie van aanpakken, 

gebaseerd op initiatieven en enthousiasme uit de wijk.  

Deze strategie gaat over de verbetering van de kwaliteit van de Straatweg, versterking 

van de detailhandel, ontmoeting en verblijfsplekken, het groen en kunst. 

Bijzonder aan deze aanpak:

 • Er is voor deze straat een specifiek Brancheplan opgezet, daarin zijn de kansarme 

winkellocaties ook specifiek benoemd.

 • Op deze plekken wordt transformatie naar wonen actief gestimuleerd. Voor 

geïnteresseerde pandeigenaren is er een speciaal loket voor de straat opgezet, 

waar men terecht kan voor informatie en procesbegeleiding van aanvragen en 

omzetten naar wonen. 

 • Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan is een voorbereidingsbesluit 

ongewenste dienstverlening genomen. Ongewenste vormen van dienstverlening 

kunnen daarmee worden geweerd. 

 • Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) – dit is een samenwerkingsverband 

tussen de woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht, en heeft als doel 

de leefbaarheid en de diversiteit aan de ASW te vergroten. Dit doen ze door 

bedrijfsruimte en winkelpanden aan te kopen, te verbeteren en aan kansrijke 

ondernemers te verhuren en/of door wonen boven en in voormalige winkels te 

stimuleren. 

15Aanpak Rotterdamse retail |2016–2020



Regelgeving & 
stimulering
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Kansrijke winkelgebieden
In deze winkelgebieden is het van belang dat de leegstand zo snel mogelijk weer 

opnieuw wordt ingevuld. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid: 

 • Regelgeving verruimen, door nieuwe concepten toe te staan, die nu bijvoorbeeld 

niet binnen de drank- en horecawet passen, d.m.v. initiëren van pilots. 

Winkelgebieden: Kansarm – inzetten op transformatie
In deze winkelgebieden moet volledig worden ingezet op transformatie naar andere 

functies en is het juist geen doel om een leegstaand pand opnieuw te vullen met een 

nieuwe winkel. Om dit te bespoedigen zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Bestemmingen verruimen – wel kwaliteit waarborgen van de nieuwe functies. 

 • Geluidsnorm eisen aanpassen – minder streng maken voor mogelijke woningen in 

leegstaande winkels op de begane grond. 

 • Ontwikkelingsmaatschappij panden laten opkopen, die sterk zijn verloederd en 

waar de vastgoedeigenaren volledig vast zitten.

 • Plancapaciteit schrappen 

Om echter nieuwe leegstand te voorkomen is het in deze winkelgebieden van 

belang om de eventuele aanwezige plancapaciteit om nog nieuwe winkels te 

bouwen te schrappen. 

Algemene maatregelen, die in beide gebieden kunnen worden ingezet:

 • Leefbaarheidsverordening gebruiken, waarbij er specifieke type winkels zich hier 

niet (op)nieuw mogen vestigen, zoals bijvoorbeeld ‘Belwinkels’.

 • Vergunningplicht - Met de nieuwe APV vergunningplicht wordt het mogelijk 

om in het kader van openbare orde, zoals een veilig, leefbaar en bonafide 

ondernemingsklimaat, een vergunningplicht voor bepaalde door de burgemeester 

aangewezen panden, branches, straten of gebieden op te leggen.
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Waar kiezen we niet voor? 
 • Geen leegstandsverordening 

 • Geen leegstandstax 

 • Voor de kansrijke winkelgebieden zetten we niet in op regelgeving en/of 

stimulering. Wel willen wij hier partijen, zowel ondernemers als vastgoedpartijen 

zo goed mogelijk faciliteren. 

Waar kiezen we wel voor?
In de hiervoor genoemde mogelijke maatregelen: zowel regelgeving als stimulering 

zetten we vol in op de aanpak van verleiding, stimulering en samenwerking.  

Mocht dit onvoldoende goed werken dan kan dit uiteindelijk over 2 jaar bijvoorbeeld 

veranderen in het instellen van een leegstandstax. 

Kwaliteit waarborgen
Daarnaast is het van belang om het kwaliteitsniveau van de te transformeren lege 

winkelpanden te waarborgen. Welke middelen / instrumenten daarvoor beschikbaar zijn, 

moet nader worden bekeken. 
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Transparantie
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Monitoring
Het beter inzichtelijk krijgen, van de daadwerkelijke leegstand is een zeer belangrijk 

doel. Dit gaan we op 2 manieren doen: 

 • Straat / winkelgebied – op pandniveau in een Gebieds Informatie Systeem. 

 • 1 of 2x per jaar een totaal overzicht bieden hoe het gaat met de ontwikkeling van 

de verschillende winkelgebieden: leegstand, transformaties, etc. Dit in nauwe 

samenwerking met de vastgoedeigenaren en de gebiedsmanagers, zij geven de 

input. 

Kennis delen en verbinden van partijen
Het is van belang om kennis te delen, vooral door inspirerende voorbeelden te delen 

middels een website, maar ook door middel van expert sessies. 

Het doel van deze website is naast kennis delen, ook het verbinden van partijen, zoals 

bijvoorbeeld eigenaren van leegstaande winkels met eventuele ontwikkelaars van 

woningen. 

We gaan de website apart zetten van de gemeente website. Winkels en kantoren samen 

op 1 website. Het wordt een gezamenlijke website van gemeente en marktpartijen (deze 

wordt betaald door de gemeente, maar met input en inspiratie vanuit de marktpartijen).
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Rollen en 
functies binnen 
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Er zijn verschillende rollen / functies zeer noodzakelijk om 

de hiervoor geschetste aanpak te laten slagen. Sommige 

rollen zijn in 1 functie en/of in 1 persoon te combineren. 

Transformatie functionaris 
Deze expert is van belang, om vooral veel kennis te verspreiden en hardnekkige 

vooroordelen weg te nemen. Hij / zij benadert de ondernemers / eigenaren actief. 

Daarmee kan de beeldvorming van transformatie meer positief beïnvloed worden. 

Hiervoor is een actieve benadering van de pandeigenaren noodzakelijk. 

Winkelloods 
Deze winkelloods is degene die de initiatiefnemer helpt de interne procedures te 

versnellen. Intern moet daarvoor ook iedereen op gelijk kennisniveau worden gebracht. 

Shopmanagent / Acquisitieteam 
Deze mensen gaan gezamenlijk met de vastgoed eigenaren heel goed bekijken, welke 

ondernemers naar het specifieke gebied getrokken kunnen worden: goede ondernemers 

uit de kansarme winkelgebieden, web-ondernemers die een winkel willen starten, 

nieuwe formules uit het buitenland, culturele ondernemers, etc.  

Invulling met pop-up stores. 

Bedrijfscontactfunctionaris
Dit is het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers en vastgoedeigenaren in 

Rotterdam. 

Gebiedsmanager
Dit is het aanspreekpunt voor de ondernemers en vastgoed eigenaren in het specifieke 

gebied, die willen investeren of ontwikkelen in het gebied. 
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Thema’ s / 
winkelgebieden 

Ontwikkelen – Kansrijk

 
 
Doel: aantrekkelijkheid vergroten

Opheffen – Kansarm als 
winkelgebied inzetten 
op transformatie

Doel: andere functie in pand, geen 
steun voor opnieuw vullen retail m2

Gebiedsaanpak  • Leegstand monitoren
 • Gebiedsvisie / identiteit 

winkelgebied samen met 
eigenaren en ondernemers

 • ‘Shopmanagement’ met eigenaren 
starten en daarvoor een 
winkelstraatmanager aanstellen

 • Openbare ruimte samen met 
20 – 30% van de eigenaren gaan 
beheren en onderhouden. 

 • Leegstand monitoren 
 • Bewustwording creëren 
 • Kansenkaart maken: welke andere 

functies zijn kansrijk in het gebied 
en wat juist niet? 

 • Kennisdelen over transformaties: via 
website en face to face

 • Eventueel opkopen van panden / 
parkeerplaatsen

Regelgeving / 
stimulering

 • Toestaan – experimenten 
met nieuwe concepten, ook 
mengvormen horeca / retail. 

 • Schrappen plancapaciteit
 • Bestemmingen verruimen 
 • Inzetten leefbaarheidsverordening
 • Ontwikkelingsmaatschappij inzetten

Transparantie  • Monitor - resultaten leegstand, etc. 
 • Gebiedsinformatie Systeem  

 • Website opzetten – kennis delen.
 • Monitor
 • Gebiedsinformatie systeem

Financiering  • Instellen BIZ of reclamebelasting 
heffen t.b.v. Ondernemersfonds  

 • evt. opkopen van panden t.b.v. 
sloop

 • Transformatie bonus 
 • Verplaatsingsbonus – alleen voor 

de goede ondernemers

Functionarissen 
gemeente

 • Shopmanagement samen met de 
eigenaren 

 • Bedrijfscontactfunctionaris 
 • Gebiedsmanager(s) 

 • Transformatiefunctionaris
 • Gebiedsmanager(s)
 • Winkelloods

25Aanpak Rotterdamse retail |2016–2020



26


	Proces tot nu toe
	Winkelgebieden
	Detailhandelsbeleid

	Totale aanpak winkelgebieden door de gemeente Rotterdam
	Gebiedsaanpak
	Financiering 
	Waar zetten we op in? 
	Wat doen we niet?

	Regelgeving & stimulering
	Kansrijke winkelgebieden
	Waar kiezen we niet voor? 
	Waar kiezen we wel voor?
	Kwaliteit waarborgen

	Transparantie
	Monitoring
	Kennis delen en verbinden van partijen

	Rollen en functies binnen de Gemeente

