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Economisch perspectief voor Nederland 

Na een krimp van driekwart procent in 2012 

herstelt de Nederlandse economie zich vanaf 

volgend jaar met een gemiddelde jaarlijkse 

groei van anderhalf procent in de periode 

2013-2017. Het begrotingstekort komt in 2013 

op 2,9 procent (EMU saldo) en verbetert 

slechts langzaam tot 2,6 procent in 2017.

De groei van het bruto binnenlands product 

(bbp)(2010-2017) is lager dan het herstel 

in veel andere landen na eerdere financiële 

crises. De staatsschuld ligt in 2017 op ruim 

74% bbp. De belangrijkste oorzaak is gelegen 

in de achterblijvende binnenlandse beste-

dingen, die worden gedrukt door de daling 

van de huizenprijzen, de problemen bij de 

pensioenfondsen en de gevolgen van het 

Begrotingsakkoord 2013 (‘Lente Akkoord’). 

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB)  

in haar Juniraming 2012, waarin opgenomen 

de Economische Verkenning 2013-2017 en  

de doorrekening van het Begrotings- 

akkoord 2013.

De Eurocrisis blijft de donkere wolk boven 

de Europese en Nederlandse economie. 

Mocht de crisis escaleren dan komt de 

groei de komende jaren lager uit dan hier is 

geraamd en lijdt Nederland forse verliezen. 

Kernveronderstelling onder de raming is 

dat escalatie van de crisis wordt voorkomen, 

maar dat er op korte termijn ook geen 

sprake is van substantieel vertrouwensherstel. 

Het voorkomen van escalatie vergt echter 

een grote inspanning van regeringen en cen-

trale banken, waarin ook de Nederlandse in-

zet medebepalend is. Stappen die leiden naar 

een Europese bankenunie geven momenteel 

de beste kans om escalatie te voorkomen. 

Beleggingsmarkt

In haar publicatie ‘Nederland Compleet, 

medio 2012’ schetst DTZ Zadelhoff een beeld 

van de actuele kantoren- en bedrijfsruimte 

markt. Het aanbod van kantoorruimte is 

gegroeid tot 7,7 miljoen vierkante meter en 

de leegstand tot 6,9 miljoen vierkante meter. 

Wel geldt dat de leegstand minder sterk is 

gestegen dan de afgelopen jaren. Ondanks 

diverse onttrekkingen aan de voorraad, nam 

de kantorenvoorraad in Nederland nog wel 

toe. Hierdoor is het leegstandspercentage net 

als op 1 januari 2012 uitgekomen op 14,1%. 

Op de bedrijfsruimtemarkt heeft een aantal 

forse transacties ervoor gezorgd dat het aan-

bod met 4% is gedaald. Medio 2012 wordt 

9,2 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte 

aangeboden op de markt.

Uit de voorgaande bundel (januari 2012) 

bleek dat het opnameniveau over 2011 

op de kantorenmarkt 9,4% hoger was 

dan in 2010. Ook op de bedrijfsruimtemarkt 

werd in 2011 meer ruimte opgenomen 

dan in 2010. Nu het eerste half jaar van 2012 

voorbij is, kan de balans weer worden opge-

maakt. Opnieuw vormen de opnamecijfers 

een relatief gunstig beeld. 

De kantooropname is in de eerste helft 

van 2012 met 561.000 m2 vrijwel gelijk aan 

de eerste helft van 2011 en de opname van 

bedrijfsruimte laat zelfs een stijging van 

7,2% zien ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. In zowel de kantorenmarkt als de 

bedrijfsruimtemarkt gaat de opname gepaard 

met significant lagere huurprijzen.

Gevraagd: Europese daadkracht

Rendementen

Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement* 8,0 %

Verwacht jaarlijks gemiddeld totaalrendement* 8,9 %

*  Enkelvoudige rendementen op basis van een  
beschouwingsperiode van tien jaar.

Poortstede Vastgoed CV zal beleggen in 

drie moderne winkels, te weten een ruime, 

moderne, langjarig verhuurde Albert Heijn-

supermarkt en een Gall&Gall-slijterij op een 

goede locatie in Sneek alsmede een nieuwe 

(2010) en langjarig verhuurde Coop-super-

markt in het centrum van Varsseveld. 

Deze laatste supermarkt is uitgeroepen tot 

supermarkt van het jaar 2012 binnen de 

Coop-supermarktketen. 

In zeer korte tijd zijn alle 74 participaties 

geplaatst.

Poortstede Vastgoed CV overtekend
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Onze berichtgeving komt uiterst zorgvuldig 

tot stand. Redactie, uitgever en verspreider 
sluiten alle aansprakelijkheid uit ter zake van 
eventuele onjuiste berichtgeving.

Rendement

Huurders GWK Travelex, dhr. Raumatar, 

C1000 Vastgoed en Dorell Shoes zijn de afge-

lopen periode geïndexeerd. Foto Huub Bos 

loopt zijn achterstand langzaam in doordat 

een betalingsregeling in redelijke mate wordt 

nagekomen. De kwartaaluitkering is medio 

juli aan de deelnemers overgemaakt. 

De cijfers tot en met het tweede kwartaal zijn 

gereed en aan de deelnemers ter beschik-

king gesteld. Het gerealiseerde rendement 

bedraagt 7,2% op jaarbasis. Dat is 0,1% hoger 

dan voor 2012 gebudgetteerd.

Gebouw

Door de unanieme goedkeuring van het in-

vesteringsmemorandum Meerplus 2.0 op de 

vergadering van vennoten zijn de activiteiten 

voor het uitbreidings- en renovatietraject 

geïntensiveerd. De stuurgroep heeft diverse 

vergaderingen gehad en een groot aantal 

acties zijn uitgezet. Met Blokker, HEMA en 

Jumbo zijn de inhoudelijke onderhandelin-

gen over de huurovereenkomst in volle gang. 

Een voorlichtingsavond voor de winkeliers is 

gepland op 6 september as. Op deze avond 

zal de visie zoals deze bekend is bij de beleg-

gers met de winkeliers worden gedeeld en 

krijgen zij gelegenheid tot het stellen 

van vragen en het doen van suggesties. 

Direct aansluitend zal op individuele 

basis met de huurders verder worden 

gesproken over de specifieke situatie 

(eventuele verplaatsing en voorwaarden 

van een nieuwe huurovereenkomst).

Uit een nieuw voortgangsgesprek met  

Amvest, de dominante woningbezitter  

binnen de Vereniging van Eigenaars, is een

onverwachte meevaller gebleken. In tegen-

stelling tot voorgaande berichten blijkt 

Amvest binnen de woningen-VVE nog 

immer de meerderheid van stemmen te 

hebben. Hoewel zij zorgvuldig te werk 

willen gaan richting de overige woningbezit-

ters hebben zij aangegeven positief te zijn 

over de plannen. Bij een goede uitwerking 

zullen zij naar verwachting goedkeuring 

verlenen. Op 20 augustus is de jaarlijkse 

woningen-VVE vergadering. Hier zullen de 

plannen summier worden geïntroduceerd. 

Zodra het Voorlopig Ontwerp gereed is zal 

een ‘grote’ presentatie worden gepland met 

alle bewoners. Dit zal vermoedelijk aan het 

einde van het jaar zijn.

Met de gemeente Zoetermeer is een 

voortgangsgesprek geweest. De gemeente 

zal na de vakantie een voorstel voor de 

samenwerkingsovereenkomst aanbieden.

Meerstede Vastgoed CV


