
 

 

Versie april 2017 

Verantwoording indicatieve cijfers leegstand 
 
Achtergrondinformatie bij de indicatieve leegstandscijfers Noord-Brabant 
(excl. agrarische bebouwing) 
 
Verrijking monitor met CBS-cijfers 
In 2016 jaar hebben wij in de eerste proeve van de monitor Stand van Leeg voor de meeste 
vastgoedtypen (excl. agrarische gebouwen) indicatieve cijfers tot op het niveau van 
subregio’s gepresenteerd. De nieuwe cijfers zijn een verrijking voor onze monitor, want de 
landelijke CBS-monitor geeft nu voor de vastgoedtypen woningen, winkels, kantoren, 
industrie en maatschappelijk vastgoed1 nieuwe cijfers op gemeenteniveau. Ook kunnen we 
nu naast de leegstaande vierkante meters, ook het aantal leegstaande objecten in beeld 
brengen. Bovendien zijn nu cijfers voor twee peildata beschikbaar, niet alleen 1 januari 
2015 maar ook 1 januari 2016. 
 
Methodiek dezelfde, maar CBS heeft toegang tot meer informatie waardoor de 
leegstand nu nauwkeuriger in beeld is 
De door ons (EIB) gehanteerde methodiek om leegstand (excl. agrarische gebouwen) te 
bepalen, was in beginsel dezelfde als de methodiek die door CBS wordt gebruikt. Onze 
methodiek was ook gebaseerd op basisregistraties, maar minder nauwkeurig omdat slechts 
twee basisregistraties zijn gebruik (BAG en NHR)2. CBS beschikt over meer basisregistraties 
(o.a. WOZ) waardoor nu beter in beeld is of een pand in gebruik of bewoond is en wat er 
dus hoogstwaarschijnlijk leegstaat. Bij beide methoden betreft het de administratieve 
leegstand, dus gebouwen waarvoor in de registraties geen gebruiker is gevonden.  
Kanttekening:  

• de kwaliteit en actualiteit van de registraties bepaalt de kwaliteit van de 
leegstandscijfers. In de data van 2015 ontbreken de cijfers van de gemeente 
Steenbergen, in 2016 ontbreken de cijfers van de gemeente Vught en Best omdat zij 
nog niet waren aangesloten op de Landelijke Voorziening-WOZ; 

• op gemeenteniveau laat het CBS in haar monitor niet alle cijfers zien vanwege 
privacy redenen3. Hierdoor ontbreekt circa 6% van de leegstaande vierkante meters 
in de gemeentecijfers.  

 
Vergelijking cijfers onze proeve en CBS kan niet één-op-één, indicatie leegstand uit 
proeve lag hoger 
Een vergelijking van de cijfers uit de CBS-monitor met de cijfers uit onze eerste proeve van de 
Brabantse monitor Stand van Leeg laat zien dat onze leegstandscijfers vorig jaar hoger 
uitkwamen voor wat betreft de absolute hoogte van de vierkante meters leegstand (10 
miljoen vierkante meters leegstand ten opzichte van 9 miljoen CBS op 1-1-2015, exclusief 
agrarisch en woningen). De reden is dat CBS de WOZ-registratie kan benutten en daardoor 
zicht heeft op alle gebruikers van panden. In de cijfers van de provincie van vorig jaar werd 
de leegstand hoger geraamd, doordat bij organisaties die meerdere panden in gebruik 

                                                
1 Met onderscheid naar logies, bijeenkomst, onderwijs, gezondheid en sport 
2 BAG=Basisregistraties Adressen en Gebouwen, NHR=Nationaal Handels Register, WOZ=Waardering 
Onroerende Zaken 
3 Er worden door CBS geen cijfers getoond als het om minder dan 5 objecten gaat, als 1 object de helft van de 
leegstand bepaalt of als meer dan 90% leeg staat. 
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hebben, maar op 1 pand een gebruiker geregistreerd staat en de andere gebouwen dus 
leeg lijken. Het CBS ziet in de WOZ-registratie wèl gebruikers op alle panden. Dit is vooral 
het geval bij grote onderwijs- en zorglocaties en een deel van de industriepanden en 
gymzalen (overige gebouwen). 
 
Maatschappelijk relevant 
Bestaande leegstandsregistraties (Locatus voor detailhandel, Dynamis voor kantoren) hebben 
vooral het commercieel meest interessante deel van de betreffende vastgoedmarkten in beeld 
(“commercieel relevante leegstand”). Omdat in de CBS-monitor de gehele 
gebouwenvoorraad als basis is genomen, ligt ook de (indicatieve) omvang van de leegstand 
(in m2) hoger dan doorgaans wordt aangenomen in de gangbare makelaarsregistraties. 
Deze “maatschappelijk relevante leegstand” is dus hoger dan de “commercieel relevante 
leegstand”. 
 
 
Methodiek leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant 
Bron: Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant – aard, omvang en oplossingsrichtingen 
van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant, 
Alterra, 2016  
 
Databronnen en – verwerking 
De kwantitatieve analyse brengt het aantal erven in het landelijk gebied in beeld. De erven 
die momenteel in agrarisch gebruik zijn en de erven die met bijbehorende vierkante meters 
gebouwen tussen 2000 en 2012 zijn vrijgekomen of tot 2030 gaan vrijkomen. Daarnaast 
schat Alterra in welke mate de vrijgekomen of nog vrij te komen agrarische gebouwen leeg 
staan of komen te staan. Hiervoor is een combinatie gemaakt van de volgende 
(geo)databronnen, die samen inzicht geven in de situatie in 2012: 

• Geografische Informatie Agrarische Bedrijven bestand (GIAB), peiljaar 2011 en 
2012 

• Afbakening landelijk gebied (Kaart Structuur Bestaand Stedelijk Gebied uit 
Verordening ruimte, provincie Noord-Brabant) 

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), 2012 
• Kadastrale percelen 2010, uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) 
• LISA, peiljaar 2012 
• WEB-BvB, peiljaar 2015. 

 
Door een combinatie te maken van deze (geo)data is het mogelijk om van een erf in het 
landelijk gebied de volgende eigenschappen te achterhalen: 

• Erf in het buitengebied 
• Agrarisch of niet-agrarisch erf 
• Type agrarisch bedrijf 
• Economische omvang 
• Leeftijd bedrijfshoofd 
• Opvolgingssituatie 
• Type gebouw (woonhuis of overig) 
• Omvang gebouwen in m2 
• Bouwjaar gebouwen 
• Hergebruik door andere bedrijvigheid. 
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Is er sprake van meerdere bedrijfsregistraties op één locatie, dan zijn de bedrijfsgegevens 
per locatie (postcode-huisnummercombinatie) geaggregeerd. 
 
Definitie agrarische bebouwing 
Alterra definieert agrarische bebouwing als de gebouwen die op een agrarisch erf staan. 
Het gaat dan om de gebouwen met een geheel of gedeeltelijke woonfunctie of 
bedrijfsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie die gebruikt worden voor het houden van 
vee, opslag van producten en stallen van machines). Erfverharding, (sleuf)silo’s en kuilplaten 
worden niet meegenomen. 
 
Gebiedsindeling 
Alterra presenteert de resultaten per gemeenten en ook volgens de gebiedsindeling van de 
landbouwgebieden van CBS. Dit is een landbouwkundige onderverdeling van Nederland 
die voor landbouwkundige statistieken wordt gebruikt. De gebieden in Noord-Brabant 
kennen ieder een redelijk homogene landbouw- en landschapsstructuur. De 
landbouwgebieden bestaan uit groepen van gemeenten. 


