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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Wat doet de provincie aan leegstand? De Rekenkamer Oost-Nederland doet onderzoek. 
 
Deventer, 27 mei 2021 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland start een onderzoek naar de leegstand van kantoren en 
winkels en de inzet van provincies Gelderland en Overijssel daarbij. 
 
Winkels en kantoren bepalen vaak het beeld van het gebied waar zij in staan. Volgens het 
CBS stond 9% van de winkels en 8% van de kantoren in Overijssel leeg in 2020. Voor 
Gelderland was dit bij winkels 7% en bij kantoren 9%. De provincie kan bepalen in hoeverre 
zij wil inspelen op leegstand en welke rol zij inneemt naast andere spelers, zoals gemeenten 
en vastgoedeigenaren.  
 
Actuele ontwikkelingen, zoals de opkomst van thuiswerken en online winkelen, hebben 
invloed op de leegstand. Ontwikkelingen die door de coronapandemie waarschijnlijk worden 
versneld en versterkt. Daarom is dit volgens de Rekenkamer een goed moment om het beleid 
tegen het licht te houden. 
 
De komende maanden doet de Rekenkamer onderzoek aan de hand van data, literatuur en 
gesprekken met betrokkenen en onafhankelijke experts. De uitkomsten van het onderzoek 
verwerkt de Rekenkamer in een onderzoeksrapport, dat naar de Staten van Gelderland en 
Overijssel wordt gestuurd. Dit rapport verschijnt in het najaar 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over de Rekenkamer Oost-Nederland 

De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij 

doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten 

zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten 

besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt. 

Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur 

en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer Oost-

Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mw. Mathijssen, secretaris-directeur van de 

Rekenkamer via 0570-665800. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website 

www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze 

van de Rekenkamer Oost-Nederland.  

 

mailto:info@rekenkameroost.nl
mailto:info@rekenkameroost.nl

