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Economisch perspectief voor Nederland 

De Nederlandse economie presteert matig  

in de periode 2012-2015, door een combina-

tie van oplopende werkloosheid en lage  

(gezins-)consumptie, die het gevolg is van 

hogere pensioenpremies, lagere pensioen-

uitkeringen, restrictief overheidsbeleid en 

dalende huizenprijzen. Dat maakte het CPB 

bekend in het op  20 maart 2012 gepubli-

ceerde Centraal Economisch Plan 2012.

Het CPB voorspelt voorts dat de huidige  

economische recessie voort duurt tot de 

tweede helft van dit jaar. Voor 2012 wordt 

een krimp verwacht van 0,75 procent bbp.  

In de jaren daarna volgt naar verwachting 

licht herstel: 1,25 procent bbp-groei in 2013 

en 1,5 procent in 2014 en 2015. Een licht-

punt voor de Nederlandse export is dat de 

wereldhandel voorzichtig aantrekt en dat de 

Duitse economie zich positief ontwikkelt. 

De verwachting is dat de economie pas in 

2014 groter is dan in het eerste kwartaal van 

2008. De val van het kabinet Rutte maakt de 

voorspellingen minder betrouwbaar: door 

verkiezingen en een nieuwe kabinetsforma-

tie verliest Nederland kostbare tijd om de 

noodzakelijke maatregelen te treffen.

Naast de eventuele begrotingsaanpassingen 

in Nederland is de grootste onzekere factor 

de ontwikkeling van de Europese schulden-

crisis. Europa is de afgelopen maanden langs 

de rand van de financiële afgrond gegaan. De 

situatie lijkt op dit moment stabieler, vooral 

door ingrijpen van de Europese Centrale 

Bank, via de Longer Term Refinancing  

Operations (LTRO), waarbij banken goed-

koop geld kunnen lenen bij de ECB. Het 

onderliggende probleem van de zwakke 

Europese financiële sector is daarmee niet 

opgelost, hetgeen negatief kan uitwerken op 

de reële economie.

Beleggingsmarkt

Ondanks de positieve start werd over heel 

2011 het laagste beleggingsvolume van de 

afgelopen tien jaar geregistreerd. In totaal 

werd er in 2011 € 3,279 miljard in commer-

cieel onroerend goed geïnvesteerd (winkels, 

kantoren, bedrijfsruimte en hotels & leisure). 

De lagere bereidwilligheid van banken om 

te financieren droeg sterk bij aan het lagere 

beleggingsvolume. Beleggers waren in 2011, 

net als in de voorgaande jaren, voornamelijk 

gefocust op langjarig verhuurd top product 

in de grote steden. Het gat tussen primair 

en secundair vastgoed nam hierdoor in alle 

sectoren verder toe.

April doet wat hij wil

Elzenstede Vastgoed CV zal beleggen in 

wijkwinkelcentrum “De Drossaard” in Uden 

(Noord-Brabant). Het winkelcentrum heeft 

naast een langjarig verhuurde Jumbo-super-

markt (negen jaar) van bijna 2.000 m2 een 

mooie mix van dagwinkels, waaronder een 

drogist, een slager, een viswinkel, een bakker 

en een bloemist. Hierdoor wordt in een 

compleet aanbod van dagelijkse behoeften 

voorzien. Er is goede, gratis parkeergele-

genheid, die waarschijnlijk nog verder zal 

worden uitgebreid. Bovendien heeft het win-

kelcentrum potentie tot huurprijsverbetering 

en kan het winkelcentrum mogelijk worden 

uitgebreid met een (discount)supermarkt.  

Inmiddels zijn alle participaties in zeer korte 

tijd geplaatst.
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Rendement

Huurders ABN AMRO, Van Baar,  

De Watertoren, Centercom, De Kaasspecia-

list, Dierenvreugd, De Koning, Huub Bos, 

Zeeman, Charlie Hairstyling, First Lady, 

Jansen Optiek, Reas, Golden Garden, La Risa 

en Ahold (Albert Heijn) zijn de afgelopen 

periode geïndexeerd. Foto Huub Bos is de 

enige huurder die niet tot en met het eerste 

kwartaal betaald heeft. De kwartaaluitke-

ring is medio april 2012 aan de deelnemers 

overgemaakt. De cijfers tot en met het eerste 

kwartaal zijn gereed en aan de deelnemers 

ter beschikking gesteld. Het gerealiseerde 

rendement bedraagt 7,2% op jaarbasis. Dat is 

0,1% lager dan voor 2012 gebudgetteerd.

Gebouw

De voormalige huismeester, de heer 

Deelman  is met ingang van 1 januari 2012 

vervangen door de heer De Gelder. De heer 

Deelman is op leeftijd en de heer De Gelder 

zal naast zijn werkzaamheden als huismees-

ter tevens kleine klussen, zoals het vervangen 

van tegels, cilinders, etc. zelf uitvoeren.  

Hij is dagelijks op dezelfde tijd in het win-

kelcentrum aanwezig. Hierdoor neemt de 

zichtbaarheid en servicegerichtheid naar  

de huurders toe.

Het besluitstuk voor het uitbreiding- en 

renovatietraject-versie 2 zal binnenkort uitko-

men. Inmiddels is van de Belastingdienst de 

gewenste ruling ontvangen en heeft  

FGH bank een financieringofferte uitgebracht. 

Hiermee zijn de ontbrekende puzzelstukken 

binnen en kan het finale stuk worden voor-

bereid op basis waarvan de go/no-go beslis-

sing tot het uitbreiding- en renovatietraject 

door de beleggers kan worden genomen.
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