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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake een extra stap tegen woningnood: 

gebruik de leegstaande woningen!

Geachte heer Van Dam Timmers,

Bij brief van 14 februari 2022, ingekomen op 16 februari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie CDA vragen gesteld inzake een extra stap tegen woningnood: gebruik de 
leegstaande woningen!
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Naar aanleiding van uw observaties en de klaarliggende landelijke Crisis- en 
herstelwet

Vraag 1. Wat is de actuele hoeveelheid woningen op de Dordtse woningmarkt 
waarop geen mensen staan ingeschreven?

Antwoord De hier genoemde cijfers komen uit de Landelijke Monitor Leegstand 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste informatie 
heeft als peildatum 01-01-2021.

In Dordrecht was op 1 januari 2021 sprake van een administratieve 
leegstand van 1.620 woningen (2,9% van alle woningen). Landelijk 
was dit percentage 2,6%.

Er is altijd sprake van een zekere mate van leegstand in de voorraad, 
omdat sprake is van verhuisbewegingen. Voordat iemand een woning 
betrekt staat deze vaak kortere tijd (administratief) leeg. Om een 
beeld te krijgen van de structurele leegstand kan gekeken worden naar 
het aantal objecten dat meer dan een jaar leeg staat. Het CBS geeft 
aan dat van de 1.620 woningen er 530 een jaar eerder (op 
01-01-2020) ook al leeg stonden.

Het feit dat er volgens de databestanden (waaronder de BRP) geen 
bewoning is wil niet zeggen dat er niemand woont. Energieverbruik kan 
een indicatie geven dat een administratief leegstaand object tóch in 
gebruik is. Het CBS past daarom een energiecorrectie toe. Op grond 
van deze energiecorrectie is sprake van 1.270 leegstaande woningen 
(in plaats van 1.620), wat neerkomt op een percentage van 2,3%. 
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Vraag 2. Hoeveel woningen staan al meer dan een halfjaar leeg?

Antwoord Het CBS geeft aan hoeveel woningen een jaar eerder ook al leeg 
stonden (zie antwoord vraag 1). Halfjaarlijkse gegevens worden niet 
gepubliceerd.

Vraag 3. Ziet het college een toename of een afname in leegstand van woningen 
in Dordrecht?

Antwoord Volgens de Landelijke Monitor Leegstand was op 01-01-2020 sprake 
van 1.330 leegstaande woningen (2,4% van de woningvoorraad). Over 
de langere termijn genomen is het aantal leegstaande woningen in 
Dordrecht licht gedaald sinds 2015.

Vraag 4. Bent u het met het CDA Dordrecht eens dat het zinvol is om afspraken 
te maken met de eigenaren van langdurige leegstaande woningen o.a. 
de bewoning van deze woningen?

Antwoord Leegstand van woningen heeft verschillende oorzaken. In de meeste 
gevallen is leegstand het gevolg van een verhuisbeweging waardoor 
een woning tijdelijk niet bewoond is of het feit dat woningen op termijn 
worden gesloopt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft becijferd 
dat in een gezonde woningmarkt sprake is van 2% leegstand. In 
Dordrecht zitten we met 2,3% niet ver van dit percentage af.

Het (landelijke) beeld is dat er geen sprake is van een structureel 
leegstandsprobleem op de woningmarkt (uitschieters in de dure 
huurmarkt in grote steden daargelaten, zie ook het antwoord bij 
vraag 7). Ook in Dordrecht is geen sprake van problematische 
woningleegstand. Wij zijn daarom van mening dat het niet nodig is 
afspraken te maken met woningeigenaren om langdurige leegstand 
tegen te gaan.

Vraag 5. Zo nee, waarom niet?

Antwoord Er is geen sprake van grootschalige structurele leegstand in Dordrecht. 
Voor bezit van de woningcorporaties geldt dat dit alleen leeg staat ten 
behoeve van renovatie (grootschalig of bij mutatie) of vlak voordat een 
complex gesloopt wordt. Woningeigenaren hebben het recht om hun 
woning leeg te laten staan als zij zelf (tijdelijk) elders wonen 
(bijvoorbeeld bij verblijf in het buitenland). Er zijn geen signalen dat er 
in Dordrecht complexen zijn waar grote aantallen woningen leeg staan. 
Mochten deze signalen zich voordoen, dan zijn wij bereid hierover met 
de betreffende eigenaar het gesprek aan te gaan.

Vraag 6. Welke stappen of maatregelen zou het college buitenom het maken 
van afspraken met huiseigenaren kunnen zetten om leegstand tegen te  
gaan?

Antwoord Het is mogelijk via een leegstandsverordening vastgoedeigenaren te 
verplichten om leegstand te melden. Dit instrument kan breder ingezet 
worden dan woonobjecten. Een beperkt aantal gemeenten in Nederland 
maakt gebruik van dit instrument. Daarbij richt men zich veelal op 
eigenaren van bedrijfs- en winkelpanden, aangezien daar vaker sprake 
is van structurele leegstand. Gemeenten kunnen via de 
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leegstandsverordening in gesprek komen met pandeigenaren. 
Onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de inzet van het 
instrument heeft uitgewezen dat de leegstandsverordening niet het 
primaire instrument is om met eigenaren in gesprek te komen: "Beter 
is om vooraf een traject te volgen waarbij afhankelijk van de situatie, 
op basis van een goede analyse, weloverwogen inzet van de gemeente 
wordt gekozen. Inzetten op samenwerking met eigenaren is daarbij in 
veel gevallen een kansrijke route" (bron: provincie Zuid-Holland, 
Aanpak leegstand in Zuid-Hollandse winkelstraten 
Leegstandverordening als uiterste middel, oktober 2019). Wij 
onderschrijven deze conclusie van de provincie en hebben geen 
voornemen de Leegstandsverordening als instrument in te zetten.

Vraag 7. Wat zijn de hoofdoorzaken van langdurige leegstand?

Antwoord In Dordrecht is geen sprake van langdurige woningleegstand. In 2021 
is door verhuurder MVGM onderzoek gedaan naar leegstand. Hieruit 
kwam naar voren dat met name in Amsterdam en in mindere mate in 
Rotterdam appartementen in het hogere prijssegment (boven de 
€ 1.250,- per maand) in toenemende mate niet verhuurd worden. De 
oorzaak van deze leegstand is dat er simpelweg te weinig vraag is ten 
opzichte van het aanbod in dit segment. "Dit huursegment is gericht op 
een kleine specifieke groep met financieel veel ruimte die bereid om in 
de stad te wonen. Deze groep is niet groot genoeg is om al het aanbod 
op te nemen" (bron: MVGM i.s.m. Watson+Holmes, Dreigende 
mismatch op de huurwoningmarkt, 2021).

Vraag 8. Welke plichten heeft een huiseigenaar in Dordrecht als huizen 
leegstaan? Is er bijvoorbeeld net als in andere steden een verplichting 
om te melden dat een woning leegstaat?

Antwoord In Dordrecht is geen sprake van een meldingsplicht in geval van 
leegstand.

Vraag 9. Wat voor mogelijke middelen, al dan niet tot beschikking van de 
gemeente op dit moment, zouden de aanpak van leegstand kunnen 
ondersteunen?

Antwoord Wij zetten in op een goede relatie met de pandeigenaren in Dordrecht. 
Dit geldt voor maatschappelijke organisaties in het bezit van vastgoed, 
waaronder woningcorporaties en zorginstellingen, maar ook voor 
eigenaren van bedrijfs- en kantoorpanden. Binnen diverse 
netwerkstructuren zijn wij continu met onze partners in gesprek. 
Ontwikkelingen op de woningmarkt en herontwikkeling van panden zijn 
terugkerende thema's. Op moment dat sprake is van structurele 
leegstand zullen wij eigenaren hierop aanspreken en zijn wij bereid 
met hen mee te denken over een goede oplossing/invulling.
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Naar aanleiding van de Crisis- en herstelwet en het experiment om meer te kunnen 
doen tegen de woningleegstand

Vraag 1. Wil het college de mogelijkheden uit de crisis en herstelwet gebruiken 
om leegstand op de Dordtse woningmarkt aan te pakken?

Antwoord Wij gaan er van uit dat u doelt het feit dat de crisis en herstelwet de 
mogelijkheid biedt af te wijken van de Leegstandswet en in de 
leegstandsverordening kan bepalen dat leegstand al na drie maanden 
gemeld dient te worden (in plaats van zes maanden). Wij zijn niet 
voornemens het instrument leegstandsverordening in te zetten om 
leegstand op de Dordtse woningmarkt aan te pakken.

Vraag 2. Overweegt het college het melden van leegstand verplicht te stellen?

Antwoord Nee, dit overwegen wij niet.

Vraag 3. In lijn met bovenstaande vragen zou dan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het verplichten van woningeigenaren om woningen te laten 
gebruiken voor bewoning?

Antwoord Wij zijn niet voornemens dergelijke regelgeving in te voeren voor 
woningeigenaren.

Vraag 4. Overweegt het college een maximale leegstand termijn afdwingbaar te 
maken via een Last onder Dwangsom?

Antwoord Wij zijn niet voornemens dergelijke regelgeving in te voeren voor 
woningeigenaren.

Vraag 5. Overweegt het college om eigenaren van leegstaande woningen te 
verplichten om lege woningen tegen marktconforme huurprijs (in 
overleg te bepalen met de gemeente) te verhuren?

Antwoord Wij zijn niet voornemens dergelijke regelgeving in te voeren voor 
woningeigenaren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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