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Advocaat Zwinkels: ‘Nederland is klein. 
We moeten samenwerken en creatief 
zijn om onze schaarse ruimte op de best 
mogelijke manier te gebruiken. Een 
transformatie, van winkel naar woning, is 
dan (economisch) interessant, maar vaak is 
regelgeving te complex, kosten procedures 
te veel tijd of bepaalt het bezwaar van 
een enkeling het resultaat voor iedereen. 
Dat maakt een vergunningprocedure 
onvoorspelbaar. Jurable zorgt ervoor dat 
goede ideeën gehoord worden en dat 
belangen goed worden afgewogen, zodat 
we de ruimte die we hebben op de best 

hand. Vroeger was de huuropbrengst 
van een winkel vele malen hoger dan 
die van een woning. Daardoor was het 
economisch helemaal niet interessant om 
een transformatie toe te passen. Maar nu de 
winkelpanden al een langere tijd leegstaan 
en er geen uitzicht is op een nieuwe retail 
invulling, ligt dat anders. De huurprijs voor 
winkels ligt steeds lager en de huurprijs voor 
woningen - mede door het woningentekort 
- steeds hoger. Dan is transformatie ineens 
een stuk aantrekkelijker.’

een herontwikkeling van winkels naar 
woningen dus, welke rol speelt Jurable 
daarin?
‘Jurable levert een goede juridische 

onderbouwing voor een bouwplan en 
geeft de planontwikkelaar of pandeigenaar 

Om succes te hebben in een 

mobile/digital-first wereld, 

moeten merken nieuwe 

strategieën omarmen, welke 

volgens u?

Het is moeilijk om digitaal 

een positie te verwerven. Wij 

werken met Jurable alleen 

digitaal, waarbij wij onze 

opdrachtgevers vooral via de 

website werven. We hebben 

er hard voor moeten werken 

om daarmee een positie te 

verwerven, dat heeft zeker 5 

jaar gekost. Dit door het delen 

van content, en door ook via de 

website onze persoonlijkheid 

uit te stralen

Verwacht je dat eind 2022 

huurprijzen voor retailpanden 

op A1 locaties verder zijn 

gedaald? 

Ja

Wat is je favoriete retailmerk? 

De Bijenkorf

Welke retailer heeft echt 

ondernemerschap getoond 

in 2021?

Happysoap en Pieter Pot, 

duurzame aanbieders van 

Volgens onderzoek (Retailagenda) verdwijnt 10 tot 30 procent van 
de non-food winkels. Dat betekent: leegstand, van onder meer kleine 
winkelpanden. Wat doe je dan als pandeigenaar? Blijf je (te) lang 
wachten op een nieuwe invulling? Of dien je een verzoek in om een 
leegstaand winkelpand te transformeren naar een of meer woningen? 
Juliette Zwinkels, eigenaar Jurable: ‘Wil je een wijziging van winkel 
naar wonen vanaf het begin professioneel aanpakken? Dan ontzorgt 
Jurable je met een goede juridische onderbouwing.’
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respectievelijk zeep en alle 

waren die in een pot passen

Wat is de grootste verschuiving 

in de Retail? 

Het heeft mij zeer verbaasd dat 

boodschappen laten bezorgen 

zo’n vlucht heeft genomen, 

ook voor mensen die naast een 

supermarkt wonen maar geen 

zin hebben in boodschappen 

doen

Welke winkelstad wil je dit 

jaar bezoeken om inspiratie op 

te doen? 

Valencia

Wat zijn jouw top drie 

winkelcentra? 

Westfield Mall of the 

Netherlands, de Passage 

Den Haag en Daily Taste in 

Kijkduin

Wat is je top 3 favoriete F&B-

concepten in winkelgebieden? 

La Place, Dudok, brownies en 

downies

Wie of welke partij is de 

retailbelofte van het jaar?

Omoda

Streamer: ‘Jurable levert een goede juridische onderbouwing voor een bouwplan en geeft de 
planontwikkelaar of pandeigenaar een stem in het overleg met gemeente en derden’
Streamer: ‘Wij nemen alle zorgen uit handen, in het volledige proces, om te komen tot een woonbestemming’

een stem in het overleg met gemeente 
en derden. Door een plan van een 
juridische onderbouwing te voorzien, ziet 
de gemeente sneller in hoe een initiatief 
binnen de wetgeving en het beleid past. 
De juridische adviseurs begeleiden de 
vergunningprocedure - op de achtergrond of 
door het overleg met de gemeente volledig 
over te nemen - en hebben de expertise 
in huis om de gemeente over de streep te 
trekken. Dat begint met het opstellen van 
een principeverzoek voor het wijzigen van 
het bestemmingsplan, waarbij wij aantonen 
dat we over een aantal mogelijke problemen 
hebben nagedacht en dat bovendien aan de 
bouwkundige eisen kan worden voldaan.’

Wat is zo’n typisch ‘probleem’ waar men 
tegenaan loopt in een principeverzoek?
‘Parkeerruimte. De parkeernorm per 

woning ligt in het algemeen hoog en het 
toevoegen van enkele woningen vraagt 
vaak meer parkeerruimte dan een winkel 
met opslagruimte. Gelukkig stappen 
verschillende gemeenten nu, met het 
oog op een autoluwe binnenstad, af van 
de gebruikelijke 1,4 parkeerplaats voor 
1 woning. Daardoor zijn zij steeds vaker 
bereid om de parkeernorm in het centrum 
wat ruimhartiger toe te passen. Je ziet dan 

Juliette Zwinkels, eigenaar Jurable

bijvoorbeeld meer aandacht voor gedeelde 
mobiliteit en groen in de stad.’

Welke meerwaarde biedt Jurable in 
de transformatie van winkels naar 
woningen?
‘Dankzij onze juridische achtergrond 

en specialisatie in transformaties zijn 
wij bijzonder succesvol. We lezen een 
bestemmingsplan heel kritisch door en 
laten ons door de gemeente niet zomaar 
alles vertellen. Daarnaast bieden wij meer 
dan een doorsnee advocatenkantoor. 
Wij nemen alle zorgen uit handen, in het 
volledige proces, om te komen tot een 
woonbestemming. Daarbij doen we vooraf 
een haalbaarheidsonderzoek. In Amsterdam 
hebben we zo geadviseerd om een 
transformatie aan de Overtoom nu niet aan 
te gaan, omdat het beleid van de gemeente 
dit nog als kernwinkelgebied aanmerkt. 
Wel hebben we recent vergunningen 
voor de omzetting van winkels naar 
woningen binnengekregen in Den Haag en 
Zoetermeer. We merken dat het makkelijker 
gaat dan voorheen!’

Jurable: ‘Transformeer 
langdurig leegsTaande 
winkelpanden naar woningen’

mogelijke manier met elkaar kunnen delen. 
Dat doen wij met een goede voorbereiding, 
de juiste (juridische) argumentatie, en het 
toetsen of de gemeente geen onterechte 
bezwaren opwerpt, waardoor de kans veel 
groter is dat een vergunning verleend wordt.’

Je zegt, de transformatie van winkels 
naar woningen wordt economisch steeds 
interessanter, waarom?
‘De horeca en detailhandel hebben het 

zwaar. Door de crisis - en de toenemende 
trend van online shoppen - komen veel 
kleine winkelpanden leeg te staan. 
Winkelpanden waar eerder een boekhandel 
of schoenenwinkel in zat, worden nu 
niet meer verhuurd. Vooral buiten het 
kernwinkelgebied ligt een herontwikkeling 
naar woningen dan het meest voor de 


