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Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019:

Langetermijn vastgoedbeleggers: onmisbare
partners voor provincies

Provincies staan samen met lokale overheden voor
complexe opgaven: hoe zorgen we voor voldoende
woningen; hoe houden we stadscentra aantrekkelijk
met een gevarieerd winkelaanbod; hoe zorgen we voor
een goed kwalitatief aanbod van kantoren; hoe voorzien
we in de grote behoefte aan zorgvastgoed? In dit leaflet
presenteren we kort de rol die professionele langetermijn
vastgoedbeleggers kunnen spelen om die opgaven
sámen met provincies en gemeenten op te pakken.

tekorten aan woningen groeien en de doorstroming stokt.
Starters, jongeren, senioren, mensen met zgn. ‘sleutelberoepen’
kunnen moeilijk een passende woning vinden. Een solide en
zelfstandig functionerend middenhuursegment is essentieel voor
een gezonde woningmarkt. Lange termijn beleggers vormen een
onmisbare schakel. Niet alleen vanwege het vele kapitaal dat zij
beschikbaar stellen voor investeringen, zowel in nieuwbouw als
in bestaande bouw (renovatie en verduurzaming). Ook hebben
deze professionele beleggers aandacht voor sociale, maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken. IVBN-leden kunnen
de kloof tussen de koopmarkt en de sociale huurvoorraad
overbruggen met meer middenhuur (€ 720 - € 1000/€ 1200)
als onderdeel van de vrije sector.

IVBN-leden vormen een onmisbare schakel in de
Nederlandse woning,- winkel- en kantorenmarkt en
werken overwegend vóór en mét pensioengeld. Dit
verklaart de sterke focus op sociale, maatschappelijke
en duurzaamheidsvraagstukken die met vastgoedinvesteringen verweven zijn.

Momenteel speelt de politiek met het idee dat de middenhuur
zou moeten worden gereguleerd, omdat er weinig middenhuur
beschikbaar is. Reguleren is een slecht idee, omdat daarmee
professionele investeerders worden weggejaagd, die pensioengeld alleen kunnen investeren als daar een acceptabel rendement mee kan worden gemaakt. Reguleren van de vrije sector
huurmarkt ondermijnt het vertrouwen van langetermijn

De Nederlandse woningmarkt: meer middenhuur nodig
De enorme tekorten op de Nederlandse woningmarkt spelen in
iedere verkiezingsstrijd een belangrijke rol. Een passend woonaanbod voor álle Nederlandse huishoudens is nodig, maar de
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beleggers in het overheidsbeleid. Woningcorporaties zijn geen
alternatief voor grootschalige investeringen in middenhuur;
zij richten zich immers op sociale huur. Particuliere beleggers
realiseren nauwelijks nieuwbouw. IVBN-leden hebben de
afgelopen twee jaar meer dan 10% van alle gerealiseerde
nieuwbouw voor hun rekening genomen.

detailhandelsbedrijven buiten de winkelgebieden plaats gaat
vinden. De provincie kan daar behulpzaam bij zijn. Leegstandsproblemen op PDV/GDV-locaties moeten door sanering worden
opgelost, niet door andere vormen van detailhandel toe te
staan. Alleen in nieuwe woonwijken is nog ruimte voor nieuwe
winkelvoorzieningen.

IVBN adviseert provincies hun regisserende rol op de woningmarkt op te pakken. De focus moet komen te liggen op grotere
contingenten woningen, harde plancapaciteit, meer bouwlocaties en bij middenhuur passende grondprijzen. Alleen
gezámenlijk optrekken van overheden en professionele langetermijn beleggers kan zorgen voor voldoende middenhuur, en
daarmee een gezonde woningmarkt.

IVBN adviseert provincies om tot een door gemeenten gedragen
retail-investeringsvisie te komen; liefst samen met retailers en
vastgoedeigenaren.

De Nederlandse winkelmarkt: rol provincies cruciaal
De provincie kan de regie nemen in het vormgeven van het
winkellandschap van de toekomst door te sturen op kwaliteitsverbetering van winkelgebieden. We zien in de winkelmarkt
grote verschillen ontstaan. Aan de ene kant aantrekkelijke
winkelgebieden in de grote steden. Aan de andere kant een
aantal winkelgebieden in middelgrote steden met te weinig
aantrekkingskracht. Juist daar moet het kernwinkelapparaat fors
worden ingekrompen. In een groot aantal gemeenten is er nog
veel plancapaciteit voor winkels, terwijl er al een overschot aan
winkelmeters is. De provincie kan een hoofdrol vervullen om
plancapaciteit te schrappen. Ook in de onderlinge concurrentie
tussen gemeenten over detailhandel kan de provincie een goede
afweging maken en de doorslag geven. Provincies kunnen transformatie van bestaande winkelmeters stimuleren door gemeenten meer alternatieve bestemmingen te laten opnemen in het
omgevingsplan. Gemeenten moeten (door een uitspraak van
het Europees Hof) nóg beter gaan motiveren waar detailhandel
is toegestaan, omdat anders ongewenste vestiging van

De Nederlandse kantorenmarkt: overmaat aan
plancapaciteit schrappen
De Nederlandse kantorenmarkt in het algemeen kent nog veel
(verborgen) leegstand vanwege de overcapaciteit van bestaande
kantoren op allerlei locaties langs snelwegen en op éénzijdige
kantorenparken. Gelukkig zijn er ook goed functionerende kantoren nabij OV-verbindingen in een multifunctionele omgeving
met woningen en winkels.
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op de kantorenmarkt; voorkom nieuwe plannen die alleen
maar leiden tot verplaatsing van kantoorwerkgelegenheid.
Als provincie is het bij uitstek mogelijk om over de diverse
gemeentelijke belangen heen, een terughoudend en daarmee
verstandig kantorenbeleid te voeren.

In enkele zeergrote steden begint op die plaatsen weer een
tekort te ontstaan aan kwalitatief hoogwaardige kantoren. Daar
(maar dan ook alleen daar) kan er weer worden bijgebouwd.
IVBN adviseert provincies om op de kantorenmarkt de nog
steeds aanwezige overmaat aan plancapaciteit voor nieuwe
kantoren te schrappen en te richten op woningbouw. Als er
echt duidelijk behoefte is aan nieuwbouw, kies dan voor
sloop/nieuwbouw op goed bereikbare locaties. Voer overleg
met kantooreigenaren over de situatie en de (on)mogelijkheden

IVBN gaat graag met de provinciale politiek verder
in gesprek over de toekomst van een duurzame
woning,- winkel- en kantorenmarkt in Nederland.

Missie van IVBN is het bevorderen van het
investeringsklimaat in Nederlands vastgoed

Op de website van IVBN staat - met een apart overzicht
van gerealiseerde projecten - meer informatie.

IVBN-leden zijn professionele vastgoedondernemingen
in de vorm van (niet-)beursgenoteerd vastgoedfondsen
en vastgoed vermogensbeheerders. Overwegend voor
institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen,
verzekeraars en/of banken) managen zij omvangrijke

WTC Den Haag

vastgoedportefeuilles.

Toren E, 21e verdieping

Dat doen zij professioneel, transparant, integer en gericht

Prinses Margrietplantsoen 84A

op de lange termijn exploitatie van het vastgoed.

2595 BR Den Haag

De leden hebben voor circa 50 miljard euro aan Nederlands

www.ivbn.nl

onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan
vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen

Contactpersoon: Frank van Blokland

(50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten,

Telefoon: 070 - 3000371

parkeergarages en overig vastgoed.

Email: info@ivbn.nl
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IVBN leden 2019

www.alteravastgoed.nl

www.orangecapitalpartners.nl

www.amvest.nl

www.patrizia.ag

www.apg.nl

www.pgbpensioendiensten.nl

www.asrrealestate.nl

www.pggm.nl

www.axa-realestate.com

www.rabobank.com

www.blueskygroup.nl

www.redevco.com

www.bouwinvest.nl

www.schiphol.nl/realestate

www.cbreglobalinvestors.com

www.spfbeheer.nl

www.cromwellpropertygroup.nl

www.stienstra.nl

www.delavastgoed.nl

www.syntrusachmea.nl

www.eurocommercialproperties.com

www.urw.com

www.vesteda.com

www.klepierre.com

www.wereldhave.com

www.mn.nl

www.wonam.nl

www.nsi.nl
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