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Is de Corona-crisis dé game changer?

• Winkelstraten zijn leger dan ooit
• Stilte voor de storm?



Ontwikkelingen detailhandel in 2020 (bron: CBS)

• 16% minder faillissementen
• Omzet detailhandel 5,9% hoger

dan 2019
• Verschillen tussen branches 

enorm
• Online omzet steeg met 43%



Winkelleegstand

• Leegstand in 2020 nauwelijks gestegen, in meters zelfs gedaald
(bron: Locatus)

• Verwachte toename winkelleegstand 40% in 2022 (bron: PBL & Locatus)



Winkelgedrag post-Corona

Blijvende effecten?
• Online winkelen
• Lokaal winkelen
• Waardering centrum voor ontmoeten (bezoek horeca)
• Gebruik openbare ruimte
• Verschuiving relatieve bestedingen detailhandel en horeca



Winkellandschap: het bredere perspectief

• Ook voor Corona kenden we 
groeiende leegstandscijfers
• Grote verschillen tussen centra
• Grote binnensteden leken de strijd te 

winnen.
• Opgave Retaildeal:

• Focus op tegengaan leegstand

Retaildeals



Provincies en detailhandelsbeleid

• Van toetsen naar adviseren
• Van uitbreidings- naar

transformatievraagstukken
• Van reactief naar pro-actief
• Brabantse aanpak:            

Richting geven, beweging
creëren, mogelijk maken
• Aandacht voor binnensteden en

centrumgebieden



Ander gebruik binnenstad

• Van winkelen naar wonen, 
recreëren en ontmoeten.
• Aandacht voor invulling van de 

plint (“de stad op ooghoogte”)
• Niet-commerciële functies terug

in de stad?
• “the 15-minute city”
• Meer lokalisering, minder 

filialisering



Transformatie biedt ook kansen

• Meer aandacht voor verblijf, vermaak en ontmoeten
• Place making. Inrichting publieke ruimte
• Koppelkansen, verknopen opgaven

Maar…

• kiezen voor het centrum betekent terughoudendheid bij de 
transformatie of uitbreiding van andere (centrum)gebieden
• en krimp leidt tot hoge maatschappelijke kosten, maar uiteindelijk

ook tot maatschappelijke baten.



Wie pakt de handschoen op? 

• Daar waar leegstand een collectief probleem wordt, ligt sturing door 
overheid voor de hand
• Samenwerking tussen overheid, vastgoedeigenaren, ondernemers
• In breder verband ook met: culturele instellingen, 

bewonersvereniging, bezoekers, vervoerders, etc. 



Belangrijke rol voor lokale overheden

• Onderken de ernst
• Lapmiddelen

volstaan niet meer
• Neem initiatief

• Onderken het 
gemeenschappelijke
belang

• Visievorming
• Schets duidelijke

contouren voor
ruimtelijke
ontwikkeling

• Ken uw
ondernemers!

• Betrek de openbare
ruimte en
maatschapppelijke
voorzieningen

• Mix van functies
• Jaag aan en daag

markt uit
• Zet instrumenten in 

(herverkaveling, 
revolving fund)

• Geen gentlemen 
agreements

• Regionaal
afstemmen ipv
achteraf
accorderen

• Actualiseer
regionale visies

Initieer Regisseer Transformeer Stem af



5. Conclusies

• Aandacht voor transformatie centrumgebieden is niet nieuw. Corona 
verscherpt zicht op noodzaak en brengt transformatie in versnelling
• Verschuiving van winkelen naar ontmoeten
• Transformatie biedt kansen om andere doelen en programma’s (denk

aan woon- en verduurzamingsopgave) te “verknopen”
• Dit vraagt om een actieve rol van gemeenten als aanjager, regisseur, 

mogelijk maker
• Een transformatievisie en uitvoeringsplan dat de markt uitnodigt mee 

te investeren



Bedankt voor uw 
deelname!

Mocht u nog vragen hebben of contact willen leggen met een 
van onze specialisten, neem dan contact op via 

info@vastgoed-advocaten.nl


