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Opknappenvanbinnensteden
komtop losse schroeven te staan
Vastgoedpartijen zijn terughoudend vanwegehogere kosten ennieuwehuurregels

Frits Conijn enRichard Smit
Amsterdam

Plannenvanhetkabinetomdeleefbaar-
heid vanbinnenstedenenwinkelgebie-
den te verbeteren dreigen te stranden.
Dit komt doordat grote vastgoedpartij-
en voorzichtiger zijn gewordenmet het
investeren inwoningen bovenwinkels.
Dooroplopendebouwkosten,stijgende
rente en nieuwe regels voor de verhuur
van woningen is dat minder rendabel
geworden.
Dat is een streep door de rekening

van Den Haag. De regering trok vorig
jaar €100mln uit voor het opknappen
van stadscentra enwinkelgebieden in
middelgrote steden die kampen met
leegstandenverloedering.Omaantrek-
kelijk teblijvenvoorbewonersenbezoe-
kersmoet er in winkelgebieden ruimte
komen voor wonen, recreatie en kleine
maakbedrijven.Voordegrootstezesste-
den,waardewinkelleegstandnoggroter
is, komt eenaparte voorziening.
Een rondgang langs vastgoedpartij-

en en centrummanagers bevestigt dat
investeerders hun plannen in de ijs-

kast zetten. Het winkelfonds van verze-
keraar ASR, dat al jaren bovenwinkels
gelegen etages probeert om te bouwen
totwoningen,bevestigtdatdebusiness-
casezichmoeilijker ‘rondlaatrekenen’.
OokvastgoedbeleggerVastnedzegt ‘wat
voorzichtiger’ tezijngeworden. ‘Erwordt
doorVastnedper individueelgevalgeke-
kenofhet rendementopde investering
voldoendeis,endit isdoordegenoemde
factoren steedsminder vaakhet geval.’
Volgens FelixWigman van Platform

Binnenstadsmanagement, een belan-
genclub van 65 binnenstadsmanagers,
wordt nu nogwel gebouwd,maar lijkt
hetaantalnieuweplannentestagneren.

Woonminister Hugo de Jonge (CDA)
wilvanafvolgendjaareengrootdeelvan
dewoningenindevrijesectorreguleren.
De huren zijn daar nu nog vrij. Er komt
viaeenpuntensysteemeenhuurplafond
van€1100eneenbeperkingvande jaar-
lijksehuurstijgingtotmaximaaleenhalf
procentbovendegemiddeldecao-loon-
stijging.Datzounodigzijnomhuurders
te beschermen.

Het leidt ertoe dat vastgoedonderne-
mers in verschillende steden hun plan-

nen in binnensteden heroverwegen,
merktPeterBrouwer,binnenstadsmana-
ger inDeventer. ‘Het investeringsklimaat
isdeafgelopentweejaarsterkveranderd.
Tegelijkertijdgooiendenieuweregelsde
handremerkeihardop.’Hetpuntensys-
teem vanminister De Jongemaakt het
volgenshemmoeilijker investeringente-
rug te verdienen,ookomdatdiepunten
zijn verbonden aan duurzaamheid. ‘In
de binnenstad gaat het ompanden die

tientallenjarenhebbenleeggestaan.Die
leverenquaduurzaamheidnietveelop.’
In Deventer hebben de wethouders

enbinnenstadsmanagementafgelopen
week over de ontwikkelingen overlegd
metvastgoedpartijendievoortientallen
miljoenenaanpandenindebinnenstad
hebbengekocht. Dat zijn volgensBrou-
wergeenvastgoedbeleggersalsVastned
ofWereldhave,maarondernemersfami-
lies. ‘Dieinvesterenbewust instedenmet
een aantrekkelijke leefomgeving, zoals
Deventer, Amersfoort en Den Bosch.
Maar door een opeenstapeling van re-
denen, zoals de verhoging van de over-
drachtsbelasting, gaat wel even de rem
erop.’

InUtrechtstaanplannenomindegro-
te winkelstraten bijna honderdwonin-
genterealiserenoplosseschroeven,ver-
telt lokaleondernemerTomBroekman.
‘Die plannen waren gebaseerd op een
lagere rente en vrijesectorhuren. Toen
schotende rente ende inflatie omhoog
en kwamHugo de Jongemet zijn pun-
tensysteem.’

Kabinet trok vorig
jaar €100mln uit voor
middelgrote steden
om leegstand in
centra te bestrijden a Vervolg op pagina 3
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Nieuworakel?
Greg Abel staat
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taak om
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ADVERTENTIE

We gebruiken steedsmeer batterijen. Maar grondstoffen daarvoor zijn schaars.
Het Amersfoortse NOWOS heeft een missie: li-ionaccu’s circulair maken.
Rabobank zette voor NOWOS kennis én netwerk in.

Lees het hele verhaal op rabobank.nl/cooperatiefondernemen

Minder kosten voor accu’s & een enorme besparing van grondstoffen
Nieuwe energie met gerepareerde batterijen


