Stabilisatie winkelleegstand
Goed nieuws? En voor wie?
De laatste tijd horen we steeds vaker geluiden dat het wel meevalt met de winkelleegstand. Het aantal leegstaande verkooppunten lijkt zelfs te stabiliseren1. Op
zich een mooi gegeven. De vraag is alleen
wat dit betekent en voor wie. De indruk
ontstaat dat de stabilisatie van de winkelleegstand goed nieuws is voor de Nederlandse winkelgebieden en de daar gevestigde detailhandel. Terwijl de gevestigde
detailhandel vandaag de dag nog steeds te
maken heeft met dalende verkoopcijfers.
Reden om eens wat dieper in te gaan op
het fenomeen winkelleegstand. Wat zegt
winkelleegstand nou eigenlijk? En welke
conclusies kunnen we verbinden aan een
stabilisatie van winkelleegstand?

ruimte. Stabilisatie van de winkelleegstand
betekent dus niet dat de (afnemende)
vraag naar winkelruimte stabiliseert, maar
dat voormalige winkelruimte vaker een
nieuwe (alternatieve) invulling krijgt.
Wie is gebaat bij afnemende winkelleegstand?
De invulling van winkelvastgoed is grofweg voor drie partijen relevant: de gemeente, de vastgoedeigenaar en de retailer. De gemeente is gebaat bij zo weinig
mogelijk leegstand vanwege de leefbaarheid in een winkelgebied. Leegstand kan
leiden tot verloedering en een gevoel van
onveiligheid bij de bezoekers. Gemeenten
zullen daarom vaak blij zijn als de winkelleegstand door een alternatieve invulling
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Anderzijds levert blijvende leegstand een
vastgoedeigenaar ook niets op. Op een
gegeven moment zal hij daarom zijn
huurprijzen moeten verlagen en/of moeten overgaan tot transformatie om daarmee weer inkomsten te genereren. Maar of
een stabilisatie van de winkelleegstand
door vastgoedeigenaren dus louter positief wordt ervaren, is de vraag. Belangrijker voor hen is de ontwikkeling van de
vraag naar winkelruimte. En zoals wij eer-

jaar nog met 1,3% toe, maar in de fysieke
non-food winkels nam de omzet met 4,7%
af.4 Tegelijkertijd nam bij postorder- en
internetbedrijven5 de omzet met 7,2% toe.
Dat de situatie bij veel detaillisten nijpend
is, blijkt ook uit een recent nieuwsbericht
in het AD, waarin de voorzitter van MKB
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koopgedrag vragen om ander winkelaanbod”.
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