
Agenda-initiatief Leegstandverordening

Eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor het oplossen van leegstand van hun vastgoed. Het 
wordt pas een verantwoordelijkheid van de gemeente als leegstand een maatschappelijk probleem 
wordt en de leefomgeving (en veiligheid) aantast.
Het college kan diverse aanleidingen hebben om leegstand nader te onderzoeken, zoals signalen 
van bewoners over de leefbaarheid. Eigenaren kunnen de gemeente vragen om een 
bestemmingswijziging voor hun vastgoed. Ook kan er bij bepaalde doelgroepen vraag zijn naar het 
huren en gebruiken van ruimte in gebouwen die niet in de markt voorhanden zijn, terwijl 
leegstaande panden wellicht in die behoefte kunnen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan startende 
ondernemers die goedkope bedrijfsruimte zoeken. Ook kan het nodig zijn om te anticiperen op 
wijzigingen in de demografische samenstelling van een gemeente.

Het is belangrijk dat de gemeente haar eigen ambities en doelen opstelt. Daarmee bepaalt de 
gemeente haar inzet. Deze doelstellingen raken verschillende beleidsterreinen die met leegstand 
te maken hebben, zoals economie, veiligheid en leefbaarheid, RO en wonen. Wat wil de gemeente 
aan leegstand doen en welke combinaties zijn daarmee met andere beleidsdoelstellingen te 
leggen? Leegstaande ruimten kunnen bijvoorbeeld anders bestemd worden voor studenten, 
mensen met een functiebeperking, arbeidsmigranten, kunstenaars of startende ondernemers. 
Hiermee worden huisvestingsproblemen van bepaalde doelgroepen opgelost en kan de 
leefbaarheid in een buurt toenemen. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

Om verpaupering van buurten en bedrijventerreinen tegen te gaan stelt Democratisch Zaanstad 
voor om ook in Zaanstad een leegstandverordening in het leven te roepen. Eigenaren van panden 
moeten erop kunnen worden aangesproken als panden zodanig in verval raken dat het aanzicht 
van buurt of bedrijventerrein er onder gaat lijden.

Tevens wordt in Zaanstad het illegale kraken van leegstaande panden gedoogd, waarbij de 
eigenaren de krakers er maar uit moeten zien te krijgen en eventuele schade vergoed moeten zien 
te krijgen. Leegstandbeheer (antikraak) is een goed tijdelijk alternatief, maar dat wordt in Zaanstad 
echter niet gedoogd. Dat zorgt voor een scheef beeld. Door handhaving  worden eigenaren van 
leegstaande bedrijfspanden alsnog op hoge kosten gejaagd.

Democratisch Zaanstad wil de leegstand beter geregeld zien en brengt daarom een model 
leegstandverordening (VNG) in vergadering.  Met gebruikmaking van de Wet kraken en leegstand 
kunnen nadere regels vast worden gesteld ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand;



De eigenaar van een gebouw gelegen in het werkingsgebied binnen de gemeente Zaanstad is 
verplicht de leegstand van het gebouw te melden aan het college, zodra die leegstand langer 
duurt dan zes maanden.
Het college voert binnen drie maanden na ontvangst van de leegmelding overleg met de 
eigenaar over het gebruik van dat gebouw.
De eigenaar kan een leegstandbeheerder in het leeg gemelde gebouw toelaten tot een nieuwe 
gebruiker is gecontracteerd. Antikraak-bewoners mogen niet worden verplicht om huur te 
betalen. Gebruikslasten, zoals gas en licht mogen wel worden doorberekend.
Het college kan een gebruiker voordragen aan de eigenaar van een leegstaand gebouw, zodra 
die leegstand langer duurt dan twaalf maanden, indien het gebouw in een leegstandbeschikking 
is aangewezen als geschikt voor gebruik. 
De eigenaar is verplicht de in het eerste lid voorgedragen gebruiker binnen drie maanden na de 
voordracht, een overeenkomst aan te bieden tot ingebruikname van het gebouw. 
Burgemeester en wethouders kunnen kwalitatieve eisen stellen aan een leegstandbeheerder, 
waar de eigenaar een gebouw door laat beheren. 

In diverse Nederlandse gemeenten heeft een leegstandverordening gezorgd voor meer 
ondernemers in leegstaande winkels en bedrijfspanden.


