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Beantwoording van de vragen 
 
Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door Florian Bos van de 
Fractie van de Woerdense VVD over Leegstand boven winkels 
 
Art. 42-vragen: Leegstand boven winkels  
In Woerden is er een grote vraag naar woningen en de VVD vindt het belangrijk dat beschikbare ruimte optimaal wordt 
benut. Nu de winkelstraten leeg zijn, valt het de Woerdense VVD op dat verdiepingen boven winkelpanden ook vaak leeg 
staan, terwijl bewoning boven winkels bijdraagt aan een levendig centrum. Voor ons is het niet bekend waarom deze 
etages leeg staan en daarom willen wij weten hoe deze ruimtes (weer) ingezet kunnen worden als woonruimte. 
Deze verdiepingen zouden bijvoorbeeld voor een startende ondernemer die boven haar/zijn bedrijfspand wil wonen, een 
goede huisvesting kunnen betekenen. Daarnaast zijn er voldoende jongeren en starters die graag wonen in het centrum 
(dit kan ik uit de praktijk beamen). Mochten er belemmeringen zijn voor het gebruik als woonruimte, dan willen we graag 
actie ondernemen om die belemmeringen weg te nemen. 
De Woerdense VVD  heeft de volgende vragen aan het college: 
 
  Vraag  1. Is het college ermee bekend dat er diverse verdiepingen boven winkelpanden in de binnenstad leeg 
staan?  

 
Antwoord, Ja.  
 
Vraag 2. Zo ja, hoeveel leegstand betreft dit? Zo nee, is het college bereid dit te inventariseren?  
  
Antwoord: Het is niet bekend hoeveel leegstand dit betreft. Dit wordt niet geregistreerd en kan alleen met bezoek ter 
plekke worden vastgesteld. Er zijn bijvoorbeeld ook verdiepingen die voor opslag van de winkel beneden worden 
gebruikt. Wel is het college bekend dat de afgelopen jaren geregeld aanvragen voor bovenwoningen zijn vergund (het 
betreft enkele 10-tallen vergunningen voor bovenwoningen de afgelopen 5 jaar) en dat partijen en (vastgoed) 
ondernemers in de binnenstad de kansen en mogelijkheden van woningen boven winkels benutten. De leegstand wordt 
niet als een probleem ervaren. Wij zien geen noodzaak om een inventarisatie uit te voeren. Er is duidelijk sprake van 
een afname van de leegstand  van verdiepingsvoeren boven winkelpanden. Een inventarisatie van de leegstand is dan 
ook niet aan de orde. 
 
Vraag 3. Indien de leegstand bekend is, hoeveel van deze ruimtes kunnen als woonruimte ingezet worden en 
voor hoeveel ruimtes zijn er belemmeringen?  
  
Antwoord: Hoeveel leegstand er is, is niet bekend, maar het bestemmingsplan Binnenstad Woerden biedt voldoende 
ruimte om boven de winkelpanden in leegstaande ruimtes bovenwoningen te realiseren. Daar worden geen beperkingen 
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aan gesteld. In principe kunnen alle ruimtes worden benut. Ook het parkeerbeleid kent een aparte regeling ter 
stimulering van woningen boven winkels. Met het actualiseren van het parkeerbeleid zal de parkeernormen voor de 
binnenstad worden aangepast wat het omzetten naar woningen nog makkelijker gaat maken. 
 
Vraag 4. Welke belemmeringen zijn er voor het inzetten van deze verdiepingen als woonruimte? Graag 
gespecificeerd naar categorieën met aantallen.  
  
Antwoord: De gemeente voert geregeld overleg met ondernemers en eigenaren uit de binnenstad. De belemmeringen 
die ondernemers en eigenaren ervaren zijn met name van praktische aard zoals het ontbreken van een aparte toegang, 
ontbreken van  parkeerplaatsen, geen ruimte voor bergingen en stallen van fietsen, brandveiligheid, de gewenste 
stedenbouwkundige kwaliteit, de kwaliteit van de woonruimtes, het aantal te realiseren woningen en de investeringen 
die daarvoor nodig zijn. Dit valt niet in te delen naar categorieën en aantallen. Het betreft maatwerk en in het algemeen 
zijn deze belemmeringen met een aangepast ontwerp/bouwplan oplosbaar. Dit blijkt ook uit de vergunningen die de 
afgelopen jaren zijn verstrekt voor bovenwoningen.  
  
Vraag 5. Als een (winkel)pand met meerdere verdiepingen vrijkomt of als er langdurige leegstand dreigt, wordt 
er dan met de eigenaar gesproken over eventuele herbestemming of transformatie van verdiepingen boven de 
winkel?  
  
Antwoord: Nee, niet specifiek hierover. De verdiepingen boven winkels zijn al bestemd voor bovenwoningen. Het 
beleidskader Binnenstad 2018 – 2022 bevestigt het belang van woningen boven winkels. Het beleidskader biedt ook 
ruimte voor ander gebruik van de eerste verdiepingsvloer boven winkels, zoals bestaande detailhandel en het gebruik 
van toiletvoorzieningen en administratieruimte bij de winkel. Voor zover sprake is van horeca op de begane grond mag 
binnen het kernhorecagebied de horeca onder voorwaarden uitbreiden op de eerste verdiepingsvloer Het huidige beleid 
biedt voldoende ruimte voor het doelmatig gebruiken van de verdiepingsvloeren. Voor eigenaren is het ook financieel 
aantrekkelijker om boven winkels appartementen te realiseren en te verhuren dan verdiepingsvloeren leeg te laten staan 
of voor opslag te gebruiken. Het is (mede) daarom dat we het aan de markt kunnen overlaten om binnen de fysieke 
mogelijkheden invulling te geven aan het gebruik van de verdiepingsvloeren.  
 
Vraag 6. Welke medewerking wordt door de gemeente aangeboden om een woonbestemming voor verdiepingen 
boven winkels te faciliteren?  
 
Antwoord: De verdiepingsvloeren hebben al een woonbestemming. In het geval niet duidelijk is of een initiatief binnen 
het bestemmingsplan  past, kunnen eigenaren het initiatief door de gemeente laten beoordelen door een 
haalbaarheidsverzoek in te dienen. Met elke initiatiefnemer die een haalbaarheidsverzoek indient, wordt in overleg 
getreden om samen te komen tot een kwalitatief goed ontwerp dat bijdraagt aan de stedenbouwkundige kwaliteit, de 
kwaliteit van de woonruimtes en de leefbaarheid van de binnenstad.  Gelet op het aantal vergunde bovenwoningen van 
de afgelopen jaren achten wij geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Uit onze contacten met de 
vastgoedvereniging Binnenstad, de BIZ vereniging Stadshart en onze Intermediair Retail Vastgoed Binnenstad, blijkt dat 
dit goed door de markt wordt opgepakt. Bij navraag bevestigen zij dat geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
  
 
   
 
Bijlagen 
De ingekomen brief met documentnummer: D/21/005769 



 

Art. 42-vragen: Leegstand boven winkels 

In Woerden is er een grote vraag naar woningen en de VVD vindt het belangrijk dat beschikbare 

ruimte optimaal wordt benut. Nu de winkelstraten leeg zijn, valt het de Woerdense VVD op dat 

verdiepingen boven winkelpanden ook vaak leeg staan, terwijl bewoning boven winkels bijdraagt aan 

een levendig centrum. Voor ons is het niet bekend waarom deze etages leeg staan en daarom willen 

wij weten hoe deze ruimtes (weer) ingezet kunnen worden als woonruimte.  

 

Deze verdiepingen zouden bijvoorbeeld voor een startende ondernemer die boven haar/zijn 

bedrijfspand wil wonen, een goede huisvesting kunnen betekenen. Daarnaast zijn er voldoende 

jongeren en starters die graag wonen in het centrum (dit kan ik uit de praktijk beamen). Mochten er 

belemmeringen zijn voor het gebruik als woonruimte, dan willen we graag actie ondernemen om die 

belemmeringen weg te nemen. 

 

De Woerdense VVD heeft daarom de volgende vragen aan het college:  

 

1. Is het college ermee bekend dat er diverse verdiepingen boven winkelpanden in de 

binnenstad leeg staan? 

2. Zo ja, hoeveel leegstand betreft dit? Zo nee, is het college bereid dit te inventariseren? 

3. Indien de leegstand bekend is, hoeveel van deze ruimtes kunnen als woonruimte ingezet 

worden en voor hoeveel ruimtes zijn er belemmeringen? 

4. Welke belemmeringen zijn er voor het inzetten van deze verdiepingen als woonruimte? Graag 

gespecificeerd naar categorieën met aantallen. 

5. Als een (winkel)pand met meerdere verdiepingen vrijkomt of als er langdurige leegstand 

dreigt, wordt er dan met de eigenaar gesproken over eventuele herbestemming of 

transformatie van verdiepingen boven de winkel? 

6. Welke medewerking wordt door de gemeente aangeboden om een woonbestemming voor 

verdiepingen boven winkels te faciliteren? 

 

Namens de Woerdense VVD,  

 

Florian Bos 

 



 

 


	D21005775 Beantwoording vragen VVD - Leegstand boven winkels
	Schriftelijke vragen VVD - Leegstand boven winkels lacroix 2



