
Brief aan de leden 
T.a.v. het college en de raad 

informatiecentrum tel. 

(070) 373 8020 

betreft 

handreiking Leegstand te I 

GEMEENTE HELLENDQORN 
Behand.: - \V^M 

3 1 MRT 2011 

A/B Stuk ITrefvv.: I-J^fUi» tq-^t 
Werknr,. fltre.- ~ Ligr 
Kopie aan 
Archief 0 / N. reeks / VI VërtrT: 

'u.V. 
DL 

SE. 

11INK03844 

III 

Vet>>ri<)ir cj Vtiti 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

BARW/U201100557 
Lbr. 11/021 

bijlage(n) 

1 

datum 

30 maart 2011 

Samenvatting 

Graag biedt de VNG u de digitale handreiking 'Leegstand te lijf aan. Deze handreiking biedt 
handvatten om samen met andere gemeenten en externe partners leegstand op te lossen in uw 
lokale situatie. Een overzicht van alle instrumenten en checklists geven richting aan een concrete 
uitvoering van leegstandvisie en -beleid. Ook geeft de handreiking tips voor succesvolle 
communicatie met de betrokken partijen. Tot slot is een model van de nieuwe 
leegstandverordening opgenomen. De handreiking en nog veel meer informatie is te vinden op 
onze website www.vng.nl/leeqstandteliif. 

http://www.vng.nl/leeqstandteliif
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Geacht college en gemeenteraad, 

Graag biedt de VNG u de digitale handreiking 'Leegstand te lijf aan. Deze handreiking geeft 
handvatten om samen met andere gemeenten en externe partners leegstand op te lossen in uw 
lokale situatie. Een overzicht van alle instrumenten en checklists geeft richting aan een concrete 
uitvoering van leegstandvisie en -beleid. Ook geeft de handreiking tips voor succesvolle 
communicatie met de betrokken partijen. Tot slot is een model van de nieuwe 
leegstandverordening opgenomen. 

Waarom een handreiking over leegstand? 
In Nederland staan veel panden leeg. Vooral onder kantoren en in de winkelbranche neemt de 
leegstand sterk toe. Een op de zeven kantoren wordt bedreigd met structurele leegstand. Ook is er 
leegstand op bedrijventerreinen en bij beeldbepalende panden. Leegstand heeft gevolgen voor de 
leefbaarheid in gemeenten. De veiligheid kan bijvoorbeeld in het geding komen. Het is tevens een 
verspilling van de schaarse grond in Nederland. Verantwoord ruimtegebruik is essentieel. 
Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. U bent niet verantwoordelijk voor de gehele 
problematiek, maar u hebt wel instrumenten in handen om de situatie te beïnvloeden. 

Belangrijk startpunt is dat de gemeente bepaalt welke rol zij wil nemen en onderzoekt waar haar 
maatschappelijke opgave ligt. Leegstand moet op de politieke agenda. Een heldere 
probleemanalyse, ambities, een ingerichte organisatie en een langetermijnvisie op leegstand zijn 
nodig. Dan kunnen gemeenten een effectieve strategie uitzetten met daarbij passende 
instrumenten, zoals de nieuwe leegstandverordening. Deze biedt mogelijkheden om leegstand 
integraal en in combinatie met andere instrumenten van leegstandbeleid aan te pakken, zoals de 
structuurvisie, bestemmingsplannen en transformatiebeleid. Denk ook aan maatschappelijk beleid 
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is de leegstandvisie in te bedden in 
bestaand beleid. Het vergt inzet van middelen en capaciteit van gemeenten om dit goed te doen. 



Website 
De VNG wil u op een makkelijke wijze faciliteren bij het uitwisselen van kennis en praktijkervaring. 
De digitale handreiking, voorbeelden uit gemeenten en publicaties vind u daarom op onze speciale 
website www.vng.nl/ieegstandtelijf. 

Rom-netwerk: themagroep Leegstand en herbestemmen 
Naast deze website kennen we het Rom-netwerk. Het Rom-netwerk is een initiatief van de VNG 
en het ministerie van VROM en biedt gemeenten de mogelijkheid kennis en ervaringen uit te 
wisselen via het internet over alle ruimtelijke ontwikkelings- en milieudossiers. Het thema 
Leegstand en hert>estemmen past hier goed bij. 
Gemeenten discussiëren over verschillende onderwerpen in besloten themagroepen. Inmiddels 
hebben meer dan 375 gemeenten zich aangemeld voor het digitale netwerk. 

Hebt u belangstelling voor de themagroep Leegstond en herbestemmen en wellicht aan 
bijeenkomsten in dat kader, stuur dan een e-mail naar romnetwerk@.vng.ni o.v.v. 'themagroep 
Leegstand en herbestemmen' of bel op 070-373 85 84. Bij voldoende belangstelling installeren wij 
de themagroep en verschaffen wij u een inlogcode. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze leden brief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

onderwerp handreiking Leegstand te lijf datum 23 maart 2011 02/02 

http://www.vng.nl/ieegstandtelijf
http://www.vng.nl
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Ds digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met één muiskiik naar de 

aangegeven informatie te komen. KHkt u in de onderstaande figuur naar het dee! in de 

handreiking dst u interesse heeft. Voor een printversie van de handreiking en meer infor

matie zie www.wtg.näfleegstarsdteiiif 
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van sen gemeente. Een daling van de bevolking kan leiden tot leegstand van woningen, kantoren, 

winkels, bedrijven en voorzieningen. 

Een zekere frictieleegstand is normaal. Zolang er geen maalseh appel ijk probleem rs (politiek, bestuur

lijk, sociaal, maatschappelijk, financieel of economisch), is er ook geen taak voor een gemeente om dit 

op te pakken. Het EIS rapport 'Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen' (juni 

20105 noemt een frsctieleegstand van 4¥a a 5% in een gezonde ksntorenmarkt. Afhankelijk van de 

plaatselijke situatie kan dit oplopen tot S%„ Voor woonruimte is een frictseleegstand van 2% normaaï 

{Woö& (Woononderzoek Nederland van het ministerie van VROMJ. Dat geldt ook voor winkeis op A 

iocaties {Locatus}. Er is geen cijfer voor overige winke [locaties. Er is sprake van structurele leegstand 

wanneer dit cijfer boven de frictïeleegstand ligt. 

Eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor het oplossers van leegstand van hun vastgoed. Het 

wordt pas een verantwoordelijkheid van de gemeente als leegstand een maatschappelijk probleem 

wordt en ds leefomgeving (en veiligheid) aantast. Daarom is het belangrijk een beeld te krijgen van 

wie de signalen over leegstand komen en wat de sociaal-economische kaart is van het gebied waar 

leegstand ais probleem wordt ervaren. De volgende checklist helpt hierbij: 

an s to f handreiking 

stam waarvoor 

het over maatschappelijk problematische h 

i medeverasï&vöosTdfilIjkrieïd dragsn. 
ggStäftä. i Hjk fei 

4 Een inventarisatie van de betrokken partijen en hun vefsntwoordelijkheid, wensen en mogelijkhe

den. Plus een beschrijving van de verschillende rollen van de gemeente; de publieke, de private rol 

als vastgoedeigenaar en de rol aii voortrekker en voorbeeld voor de maatschappij. Per rol een schets 

van de belangen die speien en de mogelijkheden of risico's. 

5 Een prtorïtenng tussen de verschillende opgaven en de verbinding tussen de aanpak van leegstand 

en andere beleidsdoelstellingen. 

Deze onderdelen worden één voor één behandeld ïn dit hoofdstuk. 

Wiet aSIe leegstand geeft problemen in de gemeente of valt onder de gemeentelijke verantwoorde

lijkheid. Bij de formulering van leegstandbeleïd is het belangrijk de grenzen van de opgave voor de 

gemeente in beeld te krijgen. Om die grenzen te kunnen bepalen, is in ieder geval een analyse nodig 

van de situatie in de gemeente. Waar komt leegstand voor? Vormt deze een gevaar voor de sociale 

veiligheid in dat gebied of verloedert het de leefomgeving? Hoe is de financieel-economische situatie 

in het gebied? Bs er kwalitatieve leegstand van beeldbepalende gebouwen die gewaardeerd worden? 

Antwoord op de2e vragen maakt duidelijk of leegstand een maatschappelijk probleem is geworden. 

Checklist 

>fe Het college kan diverse aanleidingen hebben om leegstand nader te onderzoeken, zoals signalen van 

bewoners over de leefbaarheid. Eigenaren kunnen da gemeente vragen om een bestemmingswijziging 

voor hun vastgoed. Ook kan er bij bepaalde doelgroepen vraag zijn naar het huren en gebruiken van 

ruimte in gebouwen die niet in de markt voorhanden zijn, terwijl leegstaande panden wellicht in die 

behoefte kunnen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan startende ondernemers die goedkope bedrijfsruim

te zoeken. Ook kan het nodig zijn om te anticiperen op wijzigingen in de demografische samenstelling 
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Het is belangrijk dat de gemeente haar eigen ambities en doelen opstelt. Daarmee bepaalt de ge

meente haar inzet. Deze doelstel Singen raken verschillende beleidsterreinen die met äeegstand te 

maken hebben zoals economie, veiligheid en leefbaarheid, RO en wonen. Wat wil de gemeente aan 

leegstand doen en welke combinaties zijn daarmee met andere beleidsdoelstellingen te leggen? 

Leegstaande ruimten kunnen bijvoorbeeld anders bsstsmd worden voor studenten, mensen met een 

functiebeperking, arbeidsmigranten, kunstenaars of startende ondernemers. Hiermee worden huisves

tingsproblemen van bepaalde doelgroepen opgelost en kan de leefbaarheid in een buurt toenemen. 

Het mes snijdt dan aan twee kanten. 

Checklist 
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Vanaf het begin sullen gemeenten moeten optrekken met maatschappelijke organisaties, bewoners 

en gebruikers die betrokken zijn bij leegstand. Herfstandig opererende organisaties hebben hun eigen 

doelen en verantwoordefijkheden, maar de gemeente kan we! de regie voeren en spelers meenemen 

in een bepaalde richting. Daarom is het belangrijk hen te leren kennen. De volgende checklist kan 

daarbij van dienst zijn; 
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Het gaat hier om het äetterüjk in kaart brengers van de ruimtelijk-fysieke situatie van de leegstand en 

potentiële ruimtebehoefte. Zo wordt helder weike gebieden priorrEeit verdieners en waar een mogeJIj-

ke match denkbaar is. Leegstand of onderbezetting van het eigen (maatschappelijk) yastgoed verdie

nen daarbij ook aandacht Makelaars en marktpartijen kunnen bij deze inventarisaties heipen. 

De inventarisaties zijn ondermeer van belang voor het bepalen van het werkingsgebied in de nieuwe 

Leegstarsdverorden ing. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 en 5. 

Checklist inventarisatie leegstand 
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Het is de kunst om de verschillende onderdelen van de startnotitie met elkaar te verbinden en een poli

tiek advies te geven voor prioriteiten in de aanpak van leegstand. Deze prioritering is ook van belang 

voor de aanwijzing van de werklngsgebieden en de categorieën gebouwen in de L&egstandverorde-

nïng. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 en 5. 
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2,1 fostrümersta vö<sr é& ko r te tftrcnSJn 

Ds gemeente zal gesprakken mosten voeren met eigenaren. Die kunnen seif ook op de gemeente 

afstappen omdat zij plannen hebben met hun leegstaande pand en hopen dat de gemeente hen kan 

fadliteren. Een eerste overleg is snel te organiseren en kan veel informatie verschaffen. Gemeente 

en eigenaren nemen kennis van eikaars bedoelingen en mogelijkheden. Een zodanige inventarisatie 

kan ook iater in het proces vruchten afwerpen. Overleg blijft steeds uitermate belangrijk. Hoofdstuk 3 

geeft handvatten voor het voeren van dergelijke gesprekken. 

&1,2 l®Ëg$t3néïmh&®? 

Eigenaren geven hun leegstaand vastgoed vaak in beheer bij leegstand beheerders. Die zorgen voor 

snelle bewoning van panden enE zodra dat nodig lst ook weer voor een snelle oplevering. Leegstand

beheerders sluiten zowel beheersovereenkomsten met eigenaren als overeenkomsten met (tijdelijke) 

gebruikers. Reguliere huurbescherming is op deze overeenkomsten niet van toepassing. Gebruikers 

betalen immers geen vergoeding ti'te ajs reële tegenprestatie of huur kan worden aangemerkt. Leeg-

standbfiheer biedt eigenaren flexibiliteit en gebruikers tijdelijk goedkoop gebruik van woon- en/of 

werkruimte. En de praktijk wonen zo'n 50.000 personen op verschillende manieren tijdelijk. 

Hoe de overeenkomsten worden ingevuld is vaak afhankelijk van de wensen van eigenaren. Indien 

nodig kunnen meer of minder gebruikers in eert bepaald pand worden geplaatst Gemeenten kunnen 

hierin niet sturen, maar wel hun gewenste scenario's bespreken. Voor de invulling van hun eigen leeg

staande panden maken gemeenten vaak al gebruik van leegstand beheerders. Sommige gemeenten 

hebben daarvoor Inmiddels een aanbesteding uitgeschreven- In het geval van eigen vastgoed kan een 

gemeente wel sturen in hoe de overeenkomst wordt ingevuld. 

Als in een gemeente veel leegstand voorkomt, is het nodig de planologische srtuatie in beeld te 

brengen. Door de geplande en potentiële nieuwbauwlocaties in de geldende bestemmingsplannen te 

inventariseren en deze naast de vraag te leggen, blijkt in hoofdlijnen of er sprake is van een match of 

mismatch. Hierbij is het belangrijk ook de vraag naar bedrijfsterreinen, kantoren {werkgelegenheid), 

huishoudenontwikkeiing, bevolkingsafname en vergrijzing te betrekken. Verder kunnen bouwmoge

lijkheden in de ene gemeente van invloed zijn op de andere gemeente. Gemeenten kunnen elkaar be

concurreren en als gevolg daarvan kan extra leegstand ontstaan. Regionaal inzicht In vraag en aanbod 

in de toekomst is daarom belangrijk. Inventarisatie van de pianeapadteit vormt een basiselement voor 

zowel de aanpak op korte als op lange termijn. Gemeenten hebben hiermee zelf een sterk instrument 

in handen om aan de voorkant van het proces te sturen. Dit kost veel minder Inspanning dan achteraf 

bij de bestrijding van leegstand. 

Wagbestemmen (planschade) 

Soms blijkt bij de inventarisatie dat er ongebruikte bouwtitels in een bestemmingsplan zijn opgeno

men. Dan bestaat de mogelijkheid om deze oude bouwvergunningen in te trekken en de daaraan ten 

grondslag iiggende bestemming weg te bestemmen bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. 

De gemeente dient bij intrekking van een vergunning de regels van de Algemene wet bestuursrecht 

te volgen. Bij bestemmingswijzigingen kan paanschade voorkomen. Dit kan nieuwe ontwikkelingen 

bemoeilijken. In de Wet ruimtelijke ordening {hoofdstuk 6) zijn procedure- en inhoudelijke bepalingen 

op het gebied van planschade opgenomen. 

V®rH«s van Irakamstan 

Als er sprake Is van een mismatch tussen vraag en aanbod, dan staat de gemeente voor de vraag: ga 

ik minder grond uitgeven voor nieuwbouw? Dat zou ook op korte termijn een verlies van inkomsten 

betekenen; een spanningsveld tussen het maatschappelijke en economische belang van de gemeente. 

De oplossing hiervoor ligt vooral in het langetermijnbeleid. 

Actieprogramma Asnpsk van geantanen 

ïn 201$ 's de rijksoverheid samen met marktpartijen een actieprogramma gestart voor de aanpak «an 

de problemen in de kantorenmarkt. Drt programma bestaat urt drie hoofdlijnen: 

1 aanpassen planning nieuwe kantoren 

2 herstructurering / herbeslemmar* bestaande ksfttawen, 

a overige acties bedrijfsïeveïi. Het programma h te downloaden vla 

http-yjfwwtfw.rijksoverheid.?^nie^wsj2011/03/S7^anpak'ieegstaaride-kafitoren„f;tml. 

Voor sommige leegstaande gebouwen kan tijdelijk gebruik een mogelijkheid zijn. Het kan gaan om 

tijdelijk gebruik overeenkomstig de bestemming van het pand, maar ook om ander tijdelijk gebruik. 

Voor het (tijdelijk) gebruik van woonruimte gelden andere regels dan voor kantoren. Bij woonruimte 

staat de gemeente voor de keuze welke eisen uit het Bouwbesluit zij wil toepassen; de eisen voor 

bestaande woonruimte of voor nieuwbouw woonruimte, in de praktijk stellen gemeenten vrijwel altijd 

hogere eisen bij transformatie. Het Bouwbesluit laat hier ruimte voor gemeenten, functieverandering 

is geen bouwen, zie ook 2.2.2. 

De gemeente zal bij tijdelijk gebruik van gebouwen moeten blijven zoeken naar definitieve oplos

singen. Hat jarenlang gedogen ïs uiteindelijk geen begaanbare weg. 2ie ook het overzicht van de 

knelpunten in 2,2.10. 
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Qoaé» voorbankten van tijdelijk gebruik; 

Stichting "Tijdelijk Wonen wït Utrecht past (kantocrjgebouwen aan voor betaalbare woningen voor 

jorsgeren. De toekomstige bewoners nemen de veïbouwmg grotertdseis zetf ter hand, wat de. kosten 

iaag houdt. www.stfchtingtijrifei;Ffkwoften.ni 

Een van de programma's van tie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting maakt leegstaande kan

tore« geschikt voor (tijdelijke) woonruimte voor studenten, arbeidsmigranten en andere doelgroe

pen. www.sevnVexperimenteryWenen-urgent 

ƒ«• rfe* zorgsector: 

Website Actiz Aedes kennis ïn woner« w^w«.&cw^;n# Het Tweede begin 

wwwiecwzj&o&ssiefs/herbestegnn^ naar historische panden voor wonen en zorg 

3,1.8 H$&$!$k® v&?fwis? #sn wvumsxtsmt® &p bssis vm tfe Lmgsteftéwst 

Eén van de instrumenten die gemeenten kunnen inzetten, ïs tijdelijke verhuur. Dit geldt echter alleen 

voor een beperkt aantal gebouwen. Leegstaande kantoren kunnen ïn het algemeen niet tijdelijk wor

den verhuurd. Sommige gebouwen vallen wel onder de regeling. Het gaat dan om gebouwen waarin 

woonruimte beschikbaar ss, zoals een leeg bejaardencentrum of dienstwoning bij een industrieel 

complex. 

Bij tijdelijke verhuur zijn de dwingend voorgeschreven huur beschermingsregels niet van toepassing. 

Er is dan wei een vergunning nodig van de gemeente. De overeenkomst eindigt automatisch ais de 

vergunning verloopt. De vergunning kan worden verkregen voor een periode van maximaal twee jaar. 

Deze termijn kan op verzoek telkens met een jaar worden verlengd, maar de totale duur van een ver

gunning ïs nooit meer dan vijfjaar. 

De VtiQ heeft een factsheet uitgegeven over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet www. 

vnq.nJ/Doeumenten/vngdocumenten/2Q09 ibr/Leegstandwet.pdf 

Zie ook de veelgestelde vragen over tijdelijke verhuur www•vng•nlAmartsiteJt^ws?^d=i65332&ch^DEF 

Naast het inventariseren en tijdelijk oplossen van leegstand, staan gemeenten voor de taak om oplos

singen te zoeken voor de disbalans tussen vraag en aanbod op lange termijn. De volgende instrumen

ten kunnen daarbij helpen; 

Elke gemeente moet een structuurvisie vaststellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt. 

Stuctuurvtsies zijn belangrijke vertrekpunten voor concrete ruimtelijke beslissingen en vormen een 

sturingskader voor burgers, bedrijven en andere overheden, bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen van 

het aantal vestigingen van bedrijven in de gemeente. 

Wanneer gemeenten leegstand in de structuurvisie erkennen, weegt het onderwerp mee bij het maken 

van beleidskeuzes. Uit de jurisprudentie is gebleken dat beleidskeuzes mogen dienen als motivatie 

voor ruimtelijke keuzes in de struct« urvisïe. 

VSttNiÖlNG VAN NSßERLftNDSE GSMEEWTEN 

ïn de V&& faetshaet over ra anteKjke orde** sig zijn 

wymamg^nitöocam^nte^&dranetfl^ 

regelgeving verwoord. 

Bij structurele overcapaciteit van gebouwen kunnen gemeenten een transformatiebeleid opstellen. 

Onder welke voorwaarden wil de gemeente transformatie van gebouwen toestaan, stimuleren en fa-

ciliteren? Door dit in transformatiebeleid vast te leggen, kan de gemeente eigenaren en ontwikkelaars 

sneller duidelijk maken wat de speelruimte is en hen zekerheid bieden. Het transformatiebeleid moet 

passen in de (nieuwe) ruimtelijke visie op het gebied. 

Voor het transformatiebeleid zijn de bouwregelgeving (het bouwbesluit en de bouwverordening), mi

lieuregelgeving (geluid en hinder) en ruimtelijke ordening van belang. Na de checklist wordt dit verder 

behandeld. 

Voor het opstellen van transformatiebeleid is de volgende checklist behulpzaam. 

Checklist 

1 De .gemeente kan in teï trarisformafebeteid het gebied, fret type getouw en het kwaïiteSts&lvaaü 

voor de te transformeren gehouwen vastleggen, 

2 Onder welke eoricfe 2a! de gemeente overgaan tot herbestemming? $ä)*föö&ee& uïtgföe eisen} 

3 We&e normen Woftlen toegepast voor wat be&eft Het bouwbesluit {bestaak of nieuw) en op het 

besluit 

4 8feïïce osfïhefRïïgeïï kartnes* woräea gei 

m geümfen of voor de aangawezsü categorie gebouwen? 

5 ¥ ! Ä opheffingen kannen worden gegevendoor het geläenstegeiytdsbeleiä en müäeuwetge-

ving? 

6 Hoe is hettrafisfcrmatSebeiefd organisatöfls(& wssngegeven binnen een gemeerïÊÊ? 

Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit bevat landelijk vastgestelde technische voorschriften waaraan alle bouwwerken in 

Nederland moeten voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinig

heid en milieu. Het Bouwbesluit stelt minimumeisen aan bestaande woningen en nieuwbouwwonin

gen. Ook verbouwingen van bijvoorbeeld een kantoor naar woningen vallen onder het Bouwbesluit 

Gemeenten kunnen bouwvergunningen verlenen en ontheffingen van specifieke voorschriften. 

Ze hebben een grote mate van beleidsvrijheid bij verbouwingen om op lokaal niveau maatwerkte 

verlenen. Het minimumniveau waaraan woningen die ontstaan door transformatie moeten voldoen 

zijn de voorschriften voor bestaande bouw. Hierop zijn twintig artikelen uitgezonderd waarvoor een 

verbouwniveau (aanvullende eisen specifiek voor verbouwingen) is gedefinieerd. 

Woningen die ontstaan ns transformatie hoeven niet te voldoen aan de nieuwbouweisen voor wo

ningbouw uit het Bouwbesluit. Ook een eventueel noodzakelijke bestemmingswijziging is geen reden 

om hogere eisen te stellen; functieverandering ïs geen bouwen. Gemeenten stellen vrijwel altijd ho

gere eisen bij transformatie. Bij ingrijpende verbouwing streven 2e naar nieuwbouwkwaiiteit en bepa

len per bouwdeel in overleg of onderhandeling of ontheffing van specifieke nieuwbouwvoorschrïften 

wordt verleend. Hiervoor gelden specifieke spelregels. Naast een precieze aanduiding tot welk niveau 

ontheffing mag worden verleend {bestaande bouw, verbouwniveau of een rechtens verkregen niveau), 

VËBEKMSIHS V A « NEBESLANBSE GEMEENTEN 
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moeten initiatiefnemers in gelijke situaties gelijk worden behandeld. äViet het verlenen van ontheffin

gen wordt ook het lokaai gevoerde beleid aangescherpt 

"NieuwbouwvQorschrïften tenzij...' wordt vaak ais onzekerheid en kostenverhogende risicofactor 

ervaren. Niet verlenen van ontheffing kan immers leiden tot 2eer hoge verbouwkosten en daardoor 

onhaalbare projecten. De TransfarmatieWijzer (sie kader) laat zien hoe gemeente en markt construc

tief kunnen overleggen over de eisen die de gemeente stelt en de consequenties van het we! of niet 

willen verlenen van ontheffing voor de transformatieplannen. 

Srandveilfghekä bsjj transformatie 

De regels voor de brandveiligheid van gebouwen staan in het Bouwbesluit en in het Besiuit brandveilig 

gebruik bouwwerken {Gebruiksbesluit), Het Bouwbesluit stelt landelijke voorschriften aan de brand

veiligheid, om te voorkomen dat brand ontstaat en zich uitbreidt (ook naar ander percelen} en om 

ervoor te zorgen dat mensen En een brandend pand tijdig een veilige plaats kunnen bereiken. ïn een 

gebruiksvergunning stelt de gemeente nadere eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw. De 

brandweer is de beste gesprekspartner voor de gemeente om deze essen mee te bespreken. 

In de praktijk is het soms lastig te voldoen aan de eisen en voorzieningen kunnen kostbaar zijn. Ge

meenten zijn vaak niet bereid ontheffing te verlenen op de nieuwbouwvoorschriften (zie ook Bouw

besluit). Voor een woonfunctie geiden strengere eisen dan voor bestaande kantoren- Daarnaast wordt 

in de praktijk wel eens geklaagd dat de eisen niet altijd helder zijn en interpretaties van landelijke 

voorschriften iokaa! verschillen. Een aantal voorbeelden in de TransformatieWiJ2er {zie kader) iaat ech

ter zien dat de brandweer soms ook bereid is om gelijkwaardigheid van oplossingen ts accepteren. Een 

gebruiksvergunning is niet altijd vereist. Dit is wel het geval ajs een kantoorgebouw wordt getransfor

meerd naar meerdere functies. 

Wet geluidhinder 

Btj transformatie van een gebouw speelt in vrijwel alle situaties de Wet geluidhinder (Wgh) een roi. 

In bestaand stedelijk gebied worden de voorkeursgrenswaarden zelden gehaald, ook omdat kanto

ren in het verleden vaak gebruikt werden ais geluidsfouffer voor achterliggende gebieden. De Wgh is 

opgesteld om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten van langdurige geluidhinder ver

oorzaakt door wegverkeer, railverkeer en Industrieterreinen en bevat o.a. normen voor de maximale 

geluidsbelasting op de gevel van een woning. De uitvoering van de wet is sinds 2007 gedecentraliseerd 

naar gemeenten. 

De Wgh maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. Transformatie van een kantoor

gebouw naar woningen wordt gezien ais een nieuwe situatie. De voorkeursgrenswaarden van deze 

nieuwe situaties worden in bestaand stedelijk gebied vrijwel altijd overschreden. De Wgh geeft ge

meenten beleidsvrijheid om via een zogenaamd hogere waardenbesSuit een woonfunctie mogetijk te 

maken, echter nooit hoger dan de in de wet vastgestelde maximaal toelaatbare hogere waarde. Voor 

stedelijke situaties is dit Lden = S3 dB na aftrek op grond artikel 110g. De Wgh schrijft voor dat in een 

nieuwe situatie onderzocht moet worden of de geluidsbelasting beperkt kan worden aan de bron, 

met maatregelen tussen bron en ontvanger of door maatregelen aan de gevel (in deze volgorde). Het 

gemeentelijk Geiuidsbeleid {of hogere waardenbeieid) kan aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld aan 

de indeling van de woningen. 

Om bij transformatie van kantoren naar woningen te voidoen aan de Wgh, zijn veel goede oplossingen 

ontwikkeld, zoals dove gevels, suskasten aan de gevel, serres of inpandige loggia's, in een aanta! geval

len kunnen bedrijfsruimtes of andere functies aan de geluldsbelaste zijde worden gepland. 

VsttNieiNG VAN NEDERLANDSE GEMEEMTEN 

De pybKcaties Vsn Werkfuïmte to t Woonruimte van ds provincïe Utrecht en de TransfarmatieWIjzer 

vm de S8R kunnen heïpen bij het apsteïïsn van tranrformatïebeleid en de afbakening van de gebou

wen, Oe TransforrnatleWijzer is tegen betaimg te bestellen op; 

vwflrw.sbr.nïflten«'gwinkgl/pubncatFe/fa-ansfarmatiewiïzer v&n kantoor naar woonruimte/ 

De brochure poriën op ó> za&k (Vrom) geeft ook informatie over de transformatie van kantoren. 

wymgePiae.i^g^?3gyrom+y^ 
S&oe^TF-SaeSOiffoatdgieygtrlzsil I7ADBF" n\ 

De IVBfó piert \ï\ hun vfete op «en duurzaam kantorenbefeid <mei 2010J voor herziening van de kanto-

rertmarkt, fetettfeasiwj meer aandacht voor de bestaande voorraad, regie en intensievere comrourftca-

t is. w j ^ v i r n - d f e ^ 

VQor meer informsUs over brandveiligheid bij transformatie en een stappenphit 

SBR-pufaKeatie 'Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen' [SBR443Ï 

Gemeenten kunnen het bestemmingsplan inzetten bï] herbestemming en hergebruik. 

Gtabaaï bestemmingsplan en fltexsbsifteit 

Gemeenten hebben meerdere mogelijkheden om het ruimtelijk beleidskader te versoepelen om 

hergebruik van kantoren te vereenvoudigen. Bestemmingsplannen kunnen een globaal of gedetaii-

ieerd karakter hebben. Die keuze heeft directe gevolgen voor de mogelijkheden van bouwen en (her) 

gebruiken binnen het bestemmingsplan. Globale plannen regelen minder en bladen ruimte voor initia

tieven, maar ïeiden gemakkelijker tot ongewenste ontwikkelingen. Om in te kunnen spelen op nieuwe 

initiatieven sa! een bestemmingsplan flexibiliteit moeten bieden, zoals binnenplanse afwijkingsregels, 

wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingspiiehten. 

JP'ostzegelplan en parapluplart 

Gemeenten kunnen een andere bestemming mogelijk maken voor een gebouw door een nieuw post

zegel bestemmingsplan op te stellen. De wettelijke procedure hiervoor duurt minmaal 24 weken. Door 

het instellen van beroep bij Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State kan het langer duren. 

Gemeenten kunnen ook gebruik van een paraplu bestemmingsplan om in één keer in aiie aangegeven 

bestemmingsplannen een bestemming te wijzigen of om voor bestaande bestemmingsplannen onthef

fingsmogelijkheden te regelen. Dit is een belangrijke mogelijkheid om meer f lexibilteit mogelijk te 

maken. 

Tijdeiijk toestaan ander geforaifcsdoel 'm bestemmingsplan 

In een bestemmingsplan kunnen gemeenten tijdelijke bestemmingen opnemen. Die gelden voor een 

maximale, niet verlengbare, termijn van vijf jaar en mogen het realiseren van de definitieve bestem

ming niet bemoeilijken, in de praktijk is de termijn van vijf jaar te kort om investeringen te doen in 

panden die tijdelijk worden gebruikt. Het opnemen van een tijdelijke bestemming in een bestem

mingsplan biedt daarom voor de problematiek van herbestemming en hergebruik minder perspectief. 

Zie knelpunten in 2,1.10 

VEHE«JS:HS VAM NEDERLANDSE GEMEENTEN 



Er is een mogelijkheid om in een concreet geva! met een omgevingsvergunning voorzien van een goe

de ruimtelijke onderbouwing (art. 2.12 Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan. Deze afwijking is 

niet gebonden aan een termijn en is vergelijkbaar met de mogelijkheden van artikel 19 WFtG (oud). Dit 

is zeker een begaanbare weg wanneer de plannen voor hergebruik voldoende concreet zijn. 

TäjdeSäjk afwijken vë@ omgawiragwergunnSng 

Gemeenten kunnen met een omgevingsvergunning tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan wan

neer sprake is van 'voorzien in een tijdelijke behoefte'. Deze afwijking is maximaal voor vijf jaar. Tijde

lijk afwijken met een omgevingsvergunning is alleen mogelijk per afzonderlijk, concreet geval. Deze 

mogelijkheid kan worden gebruikt voor nood voorzieningen (scholen,, winkels). . 

Afwijken vla omgevingsvärgurtriirtg op grond van krusmeSgevaHeniijst 

Gemeenten kunnen met een omgevingsvergunning op grond van de kruime (gevallen lijst uit het 

Besiuftijkmgevjngsrecht het gebruik wijzigen van een binnen de bebouwde kom gelegen gebouw van 

maximaal 1500 m2. Dit kan eventueel in samenhang met inpandige bouwactiviteiten, mÉts het aanta! 

woningen gelijk blijft. Deze afwijkingsmogslijkheid is bruikbaar voor herbestemming van leegstaande 

kantoor- en bedrijfsgebouwen in andere bestemmingen dan woonruimte. Een aanpassing/v®rruiming 

van deze kruimelgevaEEenlijst wordt verwacht in het najaar van 2011. 

Meer uitgewerkte en speof teke juridische informatie over de herbestemming, regelgeving en ge

meente ïs te vinden op wwytf.h^rJbes^ïi©.ïos.ny. onder het H-team. 

Gemeenten zuilen er niet aan ontkomen een herbestemming te onderzoeken voor leegstaande 

panden, fn de monumentensector wordt al jaren beleid gevoerd om panden te kunnen behouden. 

Leegstaande industriële complexen en religieuze gebouwen en boerderijen zijn op diverse plaatsen 

succesvol herbestemd. Ook schuren die onverbrekelijk deel uitmaken van het landschap kregen een 

nieuwe functie. Het behouden van beeldbepalende gebouwen voor de gemeente heeft een positieve 

invloed op het leefklimaat Voorai in stadswijken waar karakteristieke kerken of schoten staan, is het 

belangrijk een nieuwe bestemming te vinden. De gemeente kan zelf monumenten aanwijzen. 

Herbestemming van kantoren kan aan de orde komen maar is niet overal een optie. Kantoren in bin

nensteden maken grotere kans dan kantoren aan de rand van de stad. Ook de bouwconstructie, de 

gecalculeerde opbrengsten, financiële haalbaarheid van de verbouwing en wensen van de gemeente 

en eigenaren spelen een grote ro l 

gnfcete arSkejsn m«t t&nad&ringytrijzen voor herbestemming en «fe fmarMaête (orgmageSjfcharfen 

Zinloos vastgoed, duurzaam huisvesten. Vastgoed meervoudig programmeren opgenomen 'm; 

Jaarboek Strategisch inkomen 20*1 (Uitgeverij Weka, Amsterdam) auteur? R, Vader 

wvw.dhv.ni/Nifeuwa^ibikattesV2Q1T/2an-01-&1-R1nus-V&deMn FMJWMaarbeek 

Afwaardering lege kantoren vereist !&fr maar fe nodig: Financiële Dagblad 18 januari 2&J 1,, auteur 

R. Vader 

wvtfWLdhv.n^ieuvws/Publkaties^Ol 1/201 t^1^lS»afwsafdgma-ieoe-kantoren~vereist--l&f 

De Amsterdamse transformatiemarkt Structurele ieegsiand 4% lager: Real Estate Research Quarterly 

aprii £009, auteurs; R. Müller, H. Kemey, J. Soeter 

Gebäedsontwäkkeäärnj 

Als zich omvangrijke leegstand ir* gebieden voordoet, kan het nodig zijn die gebieden te herontwïkke-

Sen. Dart wordt de keuze tussen sloop en herbestemming scherper. 

Bij gebiedsontwikkeling heeft de gemeente mogelijkheden om te komen tot verevening van kosten. 

In privaat-publieke overeenkomsten kunnen afspraken worden gemaakt tussen overheid en ontwik

kelende partijen, onder meer over de verdeling van kosten en opbrengsten. Voor eigenaren en andere 

partijen is het van belang duidelijkheid te krijgen over de gebieden die de gemeente wil herontwikke-

len. De gemeente kan bij gebiedsontwikkeüng ook de Eeegstandverordenïng voor dat gebied inzetten 

en ook zijn er keuzes hoe om te gaan met het grondbeleid. Zie ook paragraaf 2.2.5. 

QsStureel erfgoed 

Het Nationaal Programma Herbestemming heeft een Nationaal Programma Herbestemming ontwik

keld, voortgekomen uit beleid van OCWF het voormalige VROM en LWV. Het programma is gericht op 

euituree! vastgoed: karakteristieke gebouwen, complexen en structuren, zoals kerken, boerderijen of 

industriële complexen. 

Via een nieuwsbrief en wvyW'.h^rb.ggtemming.rtu stelt het nationaal programma kennis en praktijk

voorbeelden beschikbaar. Op deze pagina een overzicht van de regels en de financiële prikkels voor 

herbestemming vvww.herbe.stem.mjng.pu/h-team/activitgiten/act.iy.H:ei.ten. 

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed brengt binnenkort een rapport uit: Weet hebben en handelen 

naar leegstand. Dit beschrijft de succes- en faalfactoren van tien praktijkvoorbeelden en verschijnt bin

nenkort op bovenstaande website. 

VERENIGING VAN NEÖERLANDSE GEMEENTEN VsBENiSlWä VA« NEDERLANDSE GEMEENTEN 
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Kantoren en bedrijventerreinen 

Hst huidige aantal kantoren is meer dan voldoende voor de huidige vraag. Dat geldt echter niet voor 

de vraag naar kwaliteit. Ondanks leegstand blijft er behoefte aan nieuwe kantoorruimte. Ook hier is 

sprake van een mismatch. 

De bouwvan nieuwe kantoren kan passen binnen de lokale plannen, maar niet op regionaal! niveau. 

Door nieuwbouw in de ene gemeente kunnen naburige gemeenten te maken krijgen met leegstand 

door verhuizing van bedrijven. Zo blijft er sprake van een overschot Regionale afstemming heeft 

daarom meerwaarde. 

Ook op bedrijventerreinen komt leegstand voor. Deze situatie heeft ai geieid tot een convenant tussen 

de VNG, rijksoverheid en provincies. Hierin staan afspraken over het opknappen van bestaande bedrij

venterreinen en het zorgvuldiger plannen van nieuwe terreinen. Eén van de uitgangspunten van het 

convenant is dat de ruimte in Nederland voor een aantal functies efficiënter ingericht kan worden. Niet 

iedere'gemeente heeft een eigen bedrijventerrein nodig. 

Convenant &edjRgver8i08*sï»att 

Het convenant tussen de VNG, rijksoverheid en provimaes geeft drie Sandeftjke handreikingen voor 

sa*n$r¥w«rMngsv©rmerf. 

htts^wvtfw,vn%,n&m 

rfet jMiniffterïe van SZK Sseeft een rapport wfcgebraeht övef de bestuurïïjke succesfactoren voor 

regïcmais samenwerksn^. Alle gemeenten hebben voor een beperkte periode ambassadeurs tot hxm 

beschikking, die op bestuurlijk niveau processen kunnen helpen versnellen. 

Zie ook «fe Handreiking Regionale kansen voor kwaliteit 

in het landelijke actieprogramma staat dat er landelijk wordt bekeken hoe behoefteraming het best in 

beeld kan worden gebracht. Gemeenten gaan waar nodig in regionaal verband kantoren uitgeven op 

basis van de werkelijke vraag en passen daar ander andere de SER-ïadder op toe. De provincie heeft de 

regie. 

Samaftwerkirsg 

Regionale samenwerking kan verschillen van periodiek overleg tot het vastleggen en naleven van bin

dende afspraken. Daarbij kunnen spanningsvelden ontstaan, zoals de overdracht van bevoegdheden 

naar een regio ten behoeve van andere belangen. Toch kan samenwerken om verschillende redenen 

gunstige zijn. Bijvoorbeeld orn specifieke kennis te bundelen voor financieel voordeel. Ook externe 

sociale, fysieke of economische omstandigheden kunnen aanleiding zijn om samen te werken. Zo deien 

veel gemeenten al muziekscholen en overschrijden de diensten van sommige ziekenhuizen en verzor

gingstehuizen de gemeentegrenzen. 

Voorbeelden van en informatie over regionale samenwerking van gemeenten; 

www.regtOQroningeriassen.ftif 

wv^g^estgooienyechfetreek-n^ 
www.re^ios^.ctendriehpek^nl/ 
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Om leegstand van panden te bestrijden, kan een gemeente een ieegstandverordenïng vaststellen. De 

Wet kraken en leegstand heeft dit mogelijk gemaakt, ftflet dit instrument kan de gemeente actief leeg-

standbeleid voeren of versterken. 5n een Ieegstandverordenïng kan een gemeente de volgende regels 

opnemen; 

* een meldingsplicht voor eigenaren als ze een leegstaand partd hebben 

* het bijhouden van een leegstandreg ister door de gemeente 

* binnen drie maanden overlegt de gemeente met de eigenaar 

* de gemeente kan eers gebruiker voordragen aan de eigenaar 

Ook kan de gemeente beslissen dat de ieegstandverordenïng alleen geldt voor bepaalde delen van de 

gemeente en daarin gelegen categorieën gebouwen. In hoofdstuk 4f 5 en S wordt uitgebreid ingegaan 

op de bedoelingen van de wet en de mogelijkheden van de ieegstandverordenïng . 

Alle gemeenten bezitters vastgoed. Vaak ïs de gemeente (en alle maatschappelijke functies die zïj 

vertegenwoordigt) de grootste individuele eigenaar en de grootste huurder/gebruiker van gebouwen. 

Het is daarom raadzaam om een gemeentelijke vastgoedstrategïe te ontwikkelen voor het exploiteren 

en beheren van het gemeentelijke bezit Deze strategie dient ook als leidraad voor het voeren van 

gesprekken met derden over de aanpak van leegstand. Uit diverse onderzoeken (zie kader) blijkt dat 

bij de meeste gemeenten op dit moment nog geen sprake is van professioneel vastgoedmanagement, 

terwijl dit we! wenselijk is. 

InformatievoorzienBng maatSchappelïJk vastgoed {2069}, www.ho5pfca^consit&ants.nS 

Onderzoek Professioneel Gemeeritefïjk Vastgoed (20t0)f £www-twyo_5t?jaguckiB.n8 

Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij ftie«ieriandse Ssmeenten 2M& QJäY$M 283G}, 

is! 
Barometer Maalsehapgjefqk Vastgoed 201©, www.hanze.ni 

V;Jfsfcsjpp@rtp9aiFt 

Het vijfstappenpian uit 'Basis integraal Vastgoedmanagement Systeem' {W.Rosendaaï} ïs bedoeld om 

da prestaties van de eigen vastgoedportefeuille (verder) te verbeteren. Het plan geeft de gemeente 

ook meer houvast bij het bestrijden van leegstand. 

De invulling van het stappenplan kan per gemeente verschiiien, afhankelijk van hoe passief of actief zij 

de eigen yastgoedportefeuüïe wil managen. De eerste drie stappen {Strategie, Structuur, Systeem} zijn 

de randvoorwaarden voor een optimaal beheer en exploitatie van de portefeuille. De stappen 4 en 5 

(Tactiek en Sturing-Terug kappe ilr%) hebben betrekking op de daadwerkelijke uitvoering, het prakti

sche vastgoedmanagement. 

Zie ook de bijlage Een gemeentelijke vastgoedstrategïe. 
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inzicht in leegstand kan niet zonder goede registratie. Met een ieegstandverordening is het registreren 

en bijhouden yan leegstand verplicht. 

Een actief leegstand be Ie id heeft een loket nodig om informatie over de waag en het aanbod van leeg

stand vastgoed te meiden, registreren en volgen. Een ioket biedt de mogelijkheid voor contact met een 

ambtenaar die vervolgens ook het overleg met de betrokken partijen (makelaars, eigenaren, beheer

ders, ontwikkelaars) intern en extern kan coördineren of begeleiden. Een loket moet zowe! organisato

risch (structuur) ais fysiek (zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar) zijn. Cruciaal is welke taken (proces) en 

welke functies (bemanning) daarin worden ondergebracht In hoofdstuk 3 staat een checklist voor de 

taken van een gemeentelijke front- en backoffice leegstand. 

Gm transformaties mogelijk te maken, is politieke wil en een ïangetermijnvisie nodig. De genoemde 

voorbeelden ästen zien dat dit mogelijk is. De huidige regelgeving geeft echter op een aantal piaatsen 

niet de ruimte die mod39 is voor een flexibeler beleid. Het is van belang dat regelgeving meer mogelijk 

maakt en dat de knelpunten daarin worden aangepakt. Deze meest in het oog springende knelpunten 

zijn: 

1 De maximale termijn van vijf jaar om bij tijdelijk gebruik af te wijken van het bestemmingsplan. 

Kantoorgebouwen staan veelal voor een hoge waarde in de boeken, waardoor de aankoop ervan 

niet eenvoudig is. Bij tijdelijke herbestemming is de terugverdienpertode soms te kort. 

2 Het risico van planschadecSaims, 

Als de gemeente een bestemming wijzigt voor grond waarop een kantoor of bedrijf mag worden 

gebouwd, leidt de grondeigenaar schade. Hij kan zijn gebouw niet meer realiseren., Bij de hoogte 

van de schade zou moeten worden gekeken naar de waarde in het economisch verkeer op het 

moment van bestemmingswijziging. Als er geen vraag is in de markt naar dat type gebouwen, hoe 

hoog is de schade dan? Het risico van claims bemoeilijkt bestemmingswijzigingen voor gemeenten. 

3 Afbreukrisico vanwege koersverandering (geloofwaardigheid van de overheid). 

Een betrouwbare overheid is een groot goed. Koersverandering kan vele belangen raken. Dit geeft 

risico's en waagt steeds om een goede motivering van ds gemeente. 

4 Het nemen van verlies in geval van grondaankopen en andere investeringen (afboeking gemeente

lijke meerjarenbegroting). Gemeenten hebben inkomsten ingeboekt voor nog uit te geven gronden 

met een bepaalde bestemming. Daaraan is een opbrengst gekoppeld. A!s gronden gefaseerd wor

den uitgegeven,, of met een andere bestemming, wijzigen de verwachte inkomsten voor gemeen

ten. Zij zullen andere inkomsten moeten realiseren of verliezen moeten afboeken. 

5 De Wet geluidhinder biedt geen mogelijkheden om tijdelijk af te wijken van de wetteïijks normen. 

ien vindei 

Alle betrokken partijen bij leegstand hebben hun eigen kennis en informatie ïn handen die samen kan 

leiden tot oplossingen. Door met elkaar in gesprek te gaan, komen de wederzijdse verantwoordelijk

heden sneller in beeld, ontstaat er een vertrouwensbasis en kunnen problemen sneller en effectiever 

worden aangepakt Communicatie, toegankeiijkheid van de gemeente en een goede coördinatie van 

alle informatie rond leegstand zijn essentieel voor een effectieve aanpak. Het is voor iedereen belang

rijk te begrijpen waarom de gemeente leegstand wil oplossen en wat de prioriteiten zijn. 

Wat moeten partijen van eikaar weten om tot oplossingen te komen? Dit hoofdstuk beschrijft het 

overleg tussen gemeenten en partners en de taken van een front- en backoffice bij de gemeente. 

3,1 J 

Leegstand ïs voor eigenaren meestal een ongewenste situatie. De kosten lopen doorf waar geen inkom

sten tegenover staan. Vastgoed levert alleen rendement op als het wordt gebruikt. Bovendien kan de 

waarde van het vastgoed dalen, is er een grotere kans op vandalisme en biijft kraken mogelijk, indirect 

kan een eigenaar imago- en relatïeschade oplopen door leegstand. 

De redenen waarom een gebouw leeg staat zijn divers. Het kunnen marktomstandigheden zijn waar

door een pand niet of niet snel wordt verhuurd of verkocht. Misschien zijn er geen of onvoldoende 

financiële middelen gevonden om het pand rendabel te maken. Gebouwen kunnen ook leeg staan 

met het oog op toekomstige (herjontwikkeling. Ook in dat geval zullen eigenaren de risico's zoveel 

mogelijk willen uitsluiten. 

Omdat leegstand ook vanuit gemeentelijk perspectief tot schade en risico's kan leiden, is de rijksover

heid met wet- en regelgeving gekomen. Particuliere vastgoedeigenaren voelen zich over het algemeen 
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ongemakkelijk bij inmenging door de overheid. Daarom doen gemeenten er goed san om eigenaren 

duidelijkheid te verschaffen over het gemeentelijk ieegsta nabele id. Door samen in gesprek te gaan, 

komen alle aspecten van de huidige leegstand op tafel en kunnen partijen samen kijken welke mo

gelijkheden er zijn voor gebruik van het pand. Daarbij zal de gemeente rekening houden met het pu^ 

bfïeke belang, maar ook met de eventuele (asten voor de eigenaar. Bespreek mogelijke package-deals 

ais eigenaren op meerdere plekken bezit hebben. Het is niet san te raden om meteen in een eerste 

gesprek handhavingkwesties op tafe! te leggen indien dit niet urgent is. 

Meestal vinden meerdere gesprekken plaats. Eerst verkennen de gemeente &n de eigenaar de feitelijke 

situatie en hun wensen. Vervolgens bespreken zij hun gedeelde belangen en mogelijke oplossingen. !n 

de éerd^ fase worden er concrete afspraken gemaakt; wie gaat wat doen? 

Om leegstandsrisico's zoals kraak te vermijden, is leegstand beheer ontstaan. Oorspronkelijk bestond 

er vooral behoefte aan antikraak om onrechtmatige ingebruikname en waardevermindering tegen te 

gaan. Tegenwoordig biedt ieegstandbeheer ook een nuttige en flexibele oplossing irs afwachting van 

daadwerkelijke verkoop, verhuur of andere bestemming. Ieegstandbeheer voorziet in een maatschap

pelijke behoefte van tijdelijke en goedkope woon- en/of werkruimte voor diverse personen, bedrijven 

en instellingen, waaronder studenten, atelierhouders en (startende) ondernemers. Leegstandbe

heerders kunnen de vraag naar en het aanbod van leegstaande ruimte snei en efficiënt tot elkaar te 

brengen. Ook kunnen zij namens verschillende eigenaren optreden en het gesprek aangaan met de 

gemeente. Daarbij kan de beheerder aangeven welke invuiürsg binrsen welke termijn aan panden 

wordt gegeven. 

Checklist voor gesprek met eigenaar 

& i«fafw»'<ssr feite?«»» Set jamt 

• fetap^g«srf*«(OTgs*^ï7o^wi^*m*^i*^^'Kw««ïrfife!^ 

Sostf 

Kaismrndt taogstand Sohcer 

D» VterwMgmg LM^f tdf ldMsttdcrs ««terlaodftfLSN} h8«ft in lCnt> fast Krarmerk Ut*gtfand Borww 

(KIS} entw*M<* tTit keurmsf}; wordtn« eettsuaswetesvdstiaan befufttie !e«5srawibi»hwrel«s 

«t̂ KSüven Het stoei s venter« pfeforftenaiserirm ftnJe 6f«n«f»tot swruJtetamaeii, bijvnorheetd 
sie« mafspiäfcen mngebru )k«r5oe* t *> -« i t j ka»d^r t t s toe i t«äeSÄi^^^poc^g^ !^ rw i j«»n 

voor dtrgsbruitair «n » ja puwscy iniradtSek wartaso H teagAaraftsatoeercfeK voigcns dit feeiraajrk 

tsieie «western«^ « i is» lang neemt ttosn bt̂ siesg? 

• i ä * fägBf»^b*^# fe8 | i<«a6m;) te fc te^ feÄ«^?2&mst . ( )pwei fe fe(5) i ! ( i 

» Wt tdp«g«iwaf«w^»^*<^(OT*Mte«OTwnt^W^i)är t i j3 !sgsä! ' ! jS«r?öf 
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De leegstandverordening is een nieuw instrument uit de Leegstandwet. Gemeenten kunnen hiermee 

regels vaststeüen voor het meiden van leegstand van gebouwen, het voeren van gesprekken met eige

naren, hst doen van eventuele voordrachten en het instellen van bestuurlijke boetes, fóaast de extra 

rnogejijkheden die de verordening biedt, zitten er ook extra verplichtingen voor gemeenten aan vast 

Ze worden gedwongen serieus leegstand te registreren, te voigen en aan te pakken aBs zij kiezen voor 

de inzet van de ieegstandverordening. 

De leegstandverordening brengt een aantal middelen samen waarmee de aanpak van leegstand syste

matischer, meer gestructureerd en minder vrijblijvend wordt. Het is een instrument waarmee gemeen

ten laten zien dat zij serieus en systematisch van plan zijn ieegstand aan te pakken. Het kan de druk op 

eigenaren verhogen door de verplichte melding van de ieegstand, de registratie daarvartr het gesprek 

met de gemeente en de bijbehorende sancties bij het niet nakomen van afspraken. 

4.1J N, 

De leegstandverordening is geen instrument om op zichzelf in te zetten. Het kan van waarde zijn 

ais aanvulling op al bestaand integraal en actief leegstandbeleid. Zonder een duidelijk beeld van de 

maatschappelijke opgave, de Ên2et van de andere instrumenten binnen een strategie van leegstandbe-

ieid wordt het iasttg een ieegstandverordening uit te voeren. Het heeft geen zin voor een gemeente 

registratie van leegstaand vastgoed te verplichten, ais zij niet weet waar ieegstand een (potentieel) 

maatschappelijk probieem is en zeif een heldere strategie heeft voor het bestrijden van leegstand. 

Voordat de gemeente het gesprek met een eigenaar aangaat, moet zij zelf weten wat zij wil en hoe 

zij een eigenaar eventueel kan faciliteren bij het vinden van een oplossing, bijvoorbeeld het wijzigen 

van een bestemmingsplan. SÉj het inzetten van de voordracht van een gebruiker moet een gemeente 

bijvoorbeeld zeif een lijst hebben van geschikte gebruikers die het wii voordragen. Daarvoor is van 
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tevoren ai inzicht nodig in de vraag naar ruimte. 2ie ook hoofdstuk 2, 

4.1,2 Jtifoi 

Ais een gemeente voor dit instrument kiest, is dat niet vrijblijvend. Het vergt investeringen in het amb

telijk apparaat en een goed registratiesysteem. Het vraagt om het inrichten van een front- en backof

fice om vragen te beantwoorden, registraties te controleren en aanspreekpunt te zijn voor betrokken 

partijen en om intern afstemming te regelen tussen verschillende afdelingen. Het verplichte gesprek 

met eigenaren vergt kennis van zaken en integrale afstemming tussen verschillende afdelingen binnen 

een gemeente. Daarnaast zal een ambtenaar toezicht moeten houden op de uitvoering van de veror

dening. 

Binnen de leegstandverordening is ruimte voor gemeenten om voor een eigen invulling te kie;een; het 

bepaien van het werkingsgebied, de keuze am een ieegstandbesehikking af te geven, de mogelijkheid 

om een gebruiker voor te dragen en het zelf bepaien van de hoogte van boetes. 

Voor gemeenten ïn gebieden met problematiek rond bevolkingsdaüng kan de verordening een meer

waarde hebben. Enerzijds vanwege het integrale karakter, maar ook geeft het een serieus signaal 

aan alle betrokkenen dat de aanpak van ieegstand de gemeente ernst is. Het dwingt gemeenten en 

eigenaren om samen na te denken over de toekomst van leegstaand vastgoed en te zoeken naar oplos

singen. Er ss geen garantie dat dit ook zal lukken, maar het betekent wel dat alle partijen hun uiterste 

best hebben gedaan. 

In gemeenten met problematiek rond bevoSktngsdaling zaf regionale afstemming nog belangrijker zijn. 

Dat geldt ook voor het afstemmen van ieegstandverordeningen. 

Kennis 4efeft 
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Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking is getreden. In essentie beoogt de wet 

een gezamenlijke en integrale aanpak van leegstand door de betrokken partijen. In dit hoofdstuk 

wordt de wet nader besproken en toegelicht aan de hand van de parlementaire geschiedenis. 

De wet heeft betrekking op leegstaande panden. Wanneer is nu exact sprake van een leegstaand pand 

waarvoor een ieegrneldïngspiicht geldt? De wet definieert het begrip leegstand niet. We! geeft artikel 

1 sub d van de Leegstandwet (Lw) een definitie var- leegstaan: "Het niet of niet krachtens een zakelijk 

of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te 

doen aan de werking van deze wet." 

In sommige gevallen is het evident dat een pand gedurende een zeksm periode niet wordt gebruikt 

en letterlijk ieeg is. Er zijn ook gevallen waarin dat minder duidelijk is, bijvoorbeeld wanneer het 

pand wegens reorganisatie tijdelijk en gedeeltelijk niet meer wordt gebruikt, terwijl de huur gewoon 

VESTIGING VAN NEOERLAMDSE CjEKEEffiT.N 

doorloopt. Ook kunnen leegstand beheerders voor tijdelijke gebruikers hebben gezorgd in panden die 

in afwachting zijn van een bepaalde ontwikkeling, zoals verkoop, sloop of renovatie. En het komt voor 

dat een pand is voorzien van inventaris, maar niet conform bestemming in e 

In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt gewezen op de omvang van de leegstand in nïet-wonïngen 

en de problemen die dat met zich meebrengt. Ruimte blijft onbenut, de leefbaarheid wordt aangetast 

en de kans op kraken neemt toe. Hieruit kan worden opgemaakt dat de wetgever het begrip leeg

stand opvat als ongebruikt of onbenut, in de zïn van onvoldoende intensief en in onvoldoende mate 

gebruikt of benut. Bij leegstaan is het dus van belang het doel van de wet in het oog te houden. Het 

gaat er om dat die situaties worden bestreden waarbij het publieke belang in het geding is. Of wan

neer er een schrijnend tekort aan ruimte is, terwijl bepaalde panden al langere tijd leeg staan en in die 

behoefte zouden kunnen voorzien. 

Ook panden die door een leegstandbeheerder worden beheerd, moeten worden gemeld omdat bij 

anti kraak een pand dikwijls nog als gedeeltelijk leegstaand kan worden gekwalificeerd. Dan is het aan 

de gemeente om te bepalen of het pand door de ieegstand beheerder in voldoende mate wordt ge

bruikt en of er intensiever gebruik van het pand mogelijk is. Gemeenten kunnen ïn hun overleg met de 

eigenaar vragen daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door een (erkende) leegstandbeheerder te vragen 

meer gebruikers in het pand te zetten. 

4.ZS 8$ßfäm$g$p$kht 0/g&?$ *WÏ 

De gemeenteraad kan in een leegstandverordening bepaien dat de eigenaar het aan burgemeester en 

wethouders meldt zodra leegstand isnger duurt dan een in die verordening aangegeven termijn van 

ten minste zes maanden. Het gaat daarbij om ieegstand van een of meer daarbij aangewezen catego

rieën gebouwen of gedeelten daarvan (geen woonruimte), gelegen in de gemeente of daarbij aange

geven delen van de gemeente (artikel 3 eerste lid V3n de Leegstandwet (Lw). Deze meldingsplicht is 

bedoeld om inzicht te krijgen in de hoeveeiheid leegstaande panden binnen de gemeente. 

De gemeenteraad kan ïn de leegstandverordenïng ook bepalen dat de meldingsplicht ingaat na een 

langere termijn dan zes maanden van leegstaan. De termijn vangt voor het eerst aan op de dag na de 

datum van inwerkingtreding van de leegstandverordening (artikeï 3 vierde lid Lw). 

Wie moet de leegstand meiden? De wet spreekt over de eigenaar. Het begrip eigenaar wordt in de 

Leegstandwet gedefinieerd ais "degene die bevoegd is tot het In gebruik geven van een woning of 

gebouw" (artikel 1 sub c Lw). Deze definitie stamt nog uit de Leegstandwet van 1981. Het ligt voor de 

hand om in het kader van de nieuwe wet daar niet alleen de juridisch en economisch eigenaar onder te 

verstaan, maar tevens de zakelijk rechthebbende eigenaar, zoals de vruchtgebruiker, erfpachter, appar

tementeigenaar en opsta (gerechtigde. De gemeente kan gegevens van de eigenaar achterhalen via de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAS), het Kadaster en de bij de gemeente bekende gegevens 

in het kader van de Onroerende Zaak Belastingen. 

De eerste dag van feitelijke ieegstand (het nulmoment) kan worden vastgesteld door bijvoorbeeld 

een beëindigde overeenkomst of een adreswijziging van de voormalige huurder bij de Kamer van 

Koophandel. Voor controle kunnen gemeenten ook denken aan een regelmatige check bij de Kamer 

van Koophandel. Bij een ïeegstandmeiding door derden moeten gemeenten zorgvuldig handelen. Ze 

kunnen in dat geval contact opnemen met de eigenaar of de beheerder om te vernemen off en zo ja, 

hoe lang het gebouw daadwerkelijk leegstaat. Bij een geschil over de vraag of er gemeld had moeten 

worden, kan de gemeente de eigenaar vragen aan te tonen dat er geen sprake is overschrijding van de 

termijn. 
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Zijn zij van mening dat bepaalde investeringen in redelijkheid niet gewaagd kunnen worden, dan 

wordt dat in de leegstand beschikking tot uitdrukking gebracht. De leegstandbeschikking is een besSu'rt 

waartegen krachtens de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar beroep kan worden aangetekend. 

Als het overleg niets heeft opgeleverd en de gemeente heeft in de leegstandbeschikking vastgesteld 

dat het gebouw of een deel daarvan geschikt is voor gebruik, kan de gemeente ais usterste middei aan 

de eigenaar een gebruiker voordragen. Die bevoegdheid ontstaat zodra de leegstand langer heeft 

geduurd dan een in de leegstand verorden ing aangegeven termijn van tenminste twaalf maanden (arti

kel 5 eerste lid Lw). De leegstandbeschikking is In die sin een noodzakelijk opstapje om een eventuele 

voordracht mogelijk te maken. 

De gemeente kan een of meer natuurlijke of rechtspersonen voordragen. In het voordrachtfoesiurt kan 

de gemeente bovendien de eigenaar verplichten om binnen een bepaalde termijn voorzieningen te 

treffen en/of andere voorwaarden aan de uitvoering van het besluit steilen (artikel 6 Lw). 

Wanneer een gebruiker wordt voorgedragen die het gebouw niet overeenkomstig de bestemming 

zaï gaan gebruiken, bijvoorbeeld bewoning van een kantoorgebouw, en er zijn extra voorzieningen 

nodig, dan 2al in redelijkheid moeten worden gekeken wie daarvoor de kosten moet dragen. Daarbij 

spelen de duur van de overeenkomst, de vergoeding en de omvang van de kosten een rol. Met ais de 

vraag of de gemeente en/of de eigenaar een tijdelijke of definitieve bestemmingswijziging voor ogen 

hebben, als ook de financiële positie van de eigenaar en gebruiker. Ook de vraag of, en op welke 

wijze, de gemeente zelf een bijdrage levert, kan daarbij een rol spelen. Bovendien spelen dan ook 

zaken ais de mogelijkheden tot wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan, bouw- en brandvei-

ligheidvoorschriften en mogeüjk milieuregels een rol. 

Om eventuele gebruikers te kunnen voordragen, is het uiteraard wei van belang dat de gemeente op 

de hoogte is van potentiële gebruikers of gegadigden. De gemeente zal dan ook, via een meldpunt of 

iets dergelijks, een registratie van voordraagbare personen en instellingen moeten instellen en onder-

De eigenaar is verplicht binnen drie maanden na de voordracht aan de voorgedragen gebruiker een 

overeenkomst tot ingebruikname van het gebouw, respectievelijk het leegstaand gedeelte daarvan, 

aan te bieden. Die verplichting geidt overigens niet indien de eigenaar binnen die termijn een over

eenkomst is aangegaan met een andere gebruiker, die het gebouw respectievelijk het leegstaande 

gedeelte daarvan, binnen redelijke termijn in gebruik neemt (artikel 7 tweede lid Lw}. 

De eigenaar bepaalt zelf de vorm en inhoud van het contract dat aan de voorgedragen gebruiker 

wordt aangeboden. Als het gebouw na enige tijd leegstand niet direct gebruiksklaar is( dient de eige

naar het gebouw wel geschikt te maken voor normaal gebruik. De eigenaar kan zich beperken tot die 

voorzieningen die objectief gezien en binnen het redelijke nodig zijn voor normaal gebruik overeen

komstig de bestemming. Daarbij gaat het in ieder geval niet om voorzieningen die in hst maatschap

pelijk verkeer voor rekening van de gebruiker komen, Na drie maanden toetst de gemeente of de ei

genaar aan de voordracht heeft voldaan of dat de eigenaar alsnog een overeenkomst met een andere 

gebruiker is aangegaan. Als de eigenaar geen uitvoering heeft gegeven aan de voordracht en binnen 

de gestelde termijn bij de voordracht zelf ook geen gebruiker heeft gevonden, staat de gemeente het 

reguliere bestuursrechtelijke handhaving instrumentarium ter beschikking. 

VEHENISINS VAN NEOERLANOSE GEMEEHTÉN 

Werkt de eigenaar niet mee, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om naleving van de 

verordening af te dwingen. Zij kan bestuursdwang toepassen en een last onder dwangsom opleggen 

op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:32 Algemene Wet Bestuursrecht. 

Ten eerste heeft de gemeente de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen indien na het 

verstrijken van de termijn van een halfjaar leegstand er geen melding wordt gedaan. Later in het 

proces kan de gemeente opnieuw een bestuurlijke boete opleggen als blijkt dat de eigenaar niet mee

werkt om de ruimte beschikbaar te stellen aan degene die door de gemeente is voorgedragen. 

De last onder dwangsom en de bestuurlijke boete worden opgelegd aan de overtreder, drt moet ook 

degene zijn die de overtreding ongedaan kan maken- De dwangsom is anders dan de bestuurlijke 

boete. Het is geen punitatieve sanctie, maar is er juist op gericht de naleving van de voorschriften af te 

dwingen. Het is de bedoeling dat de last onder dwangsom de overtreder niet meer nadeel toebrengt 

dan het nadeel dat hij zou hebben bij het naleven van de voorschriften. Daarnaast mag de draagkracht 

van de overtreder in aanmerking worden genomen, maar alleen als nadere invulling van de effectivi

teit van ds dwangsom. 

Om te voorkomen dat een eigenaar de bestuurlijke boete betaait en daarmee denkt het gebouw ver

der leeg te kunnen laten staan, kan de gemeente een last onder dwangsom inzetten om de eigenaar 

te bewegen mee te werken. Hoe werken deze twee bestuurlijke sancties naast eikaar in de praktijk? 

De gemeente kan bijvoorbeeld de eigenaar een waarschuwingsbrief sturen waarin staat dat indien de 

melding niet binnen één maand na het verstrijken van het half jaar leegstand geschiedt, de gemeente 

een bestuurlijke boete zal opleggen. Eventueel kan de gemeente in deze waarschuwingsbrief aange

geven dat zij voornemens is om naast de bestuurlijke boete een dwangsom op te leggen voor iedere 

kalenderdag waarop de melding nog niet is geschiedt Als begunstigingstermijn bij de dwangsom kan 

dan worden aangesloten bij de hiervoor bij de bestuurlijke boete reeds aangekondigde termijn van 

één maand. 

Het opleggen van een Sast onder dwangsom kan effectief zijn, maar dient in redelijkheid te worden 

toegepast. Wanneer de voorgedragen gebruiker onredelijke eisen heeft gesteld (bijvoorbeeld in ter

men van prijs, opzegtermijn of benodigde verbouwkosten) dan is het de eigenaar niet aan te rekenen 

dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Bij de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs 

moet niet van de (voormalige) economische waarde van het pand worden uitgegaan, ook al omdat die 

waarde bij (langdurige) ieegstand moeilijk is vast te steilen. Kostenneutralitelt is hier redelijk. De huur

prijs die door eerdere huurders is bepaald is niet maatgevend, omdat de eigenaar een korte opzegter

mijn met de voorgedragen gebruiker kan overeenkomen en ondertussen verder kan zoeken naar een 

huurder die in staat is meer te betalen. De vraag is overigens hoe deze opvatting zich verhoudt met 

bijvoorbeeld artikel 7:303 BW op grond waarvan zowel huurder als verhuurder kunnen vorderen dat 

de rechter bij middenstandsbedrijfsruimte es artikel 7:290 BW de huurprijs nader zal vaststellen over

eenkomstig vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. 

Na het einde van het gebruik met een voorgedragen gebruiker is de eigenaar overigens verplicht om 

ai binnen vier weken de ieegstand van het gebouw of het betreffende gedeelte aan de gemeente te 

melden, tensij het gebouw langer dan een jaar in gebruik is geweest (artikel 7 lid 3 Lw). In het laatst

genoemde geval is weer de gewone termijn voor melding van leegstand van toepassing. 

Artikel 17 van de Leegstandwet bepaalt dat met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens 

die wet bepaalde, zijn belast de bij besluit van burgemeesters en wethouders aangewezen ambtena

ren. Deze ambtenaren hoeven niet te beschikken over bijzondere opsporingsbevoegdheid, (boa's). 

Wei dient er een rapport te worden opgemaakt van de overtreding. Zie verder onder de Artikelsgewijs 

Toelichting onder Toezicht. 
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Sinds de inwerkingtreding van ds Wet kraken en leegstand op 1 oktober 2010 is kraken strafbaar. Ook 

krakers die vóór die datum in gekraakte panden woonden vailen hieronder. Dit hoofdstuk geeft inzicht 

in de wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken en de gevolgen voor gemeenten. 

Kraken is strafbaar. Hierdoor zullen meer gemeenten betrokken raken bij het ontruimingsbeleid. Een 

eigenaar kan de politie benaderen en kenbaar maken dat zijn pand is gekraakt. Er zal dan moeten 

worden bekeken of en wanneer tot strafrechtelijke ontruiming zal worden overgegaan. Dit beslist de 

politie niet arüjd alleen. De officier van Justitie beoordeelt het verzoek in ieder geval. Ais een ont

ruiming consequenties heeft voor de openbare orde, komt dat aan bod in het driehoeksoverleg van 

gemeente (burgemeester), politie en Openbaar Ministerie. 

Gemeenten kunnen in een spanningsveld terechtkomen. Enerzijds is er het ontruimïngsverzoek van de 

eigenaar, anderzijds da leegstand na ontruiming. Orn dit te voorkomen, is het belangrijk dat gemeen

ten prioriteiten aanbrengen In het ontruimingsbeleid. De gemeente Amsterdam, die zo'n 200 kraak

panden telt, heeft een ontruimingsnota vastgesteld, waarin het beleid is vastgelegd. Zie voor meer 

informatie: 

www.amsterdam.nl/publisWB3oesCt2ai9/notitiebeieidsuitsanaspuntenvvetkrakenenleeostandversie-

raad 2 .pdf 

Staitsteïifjks sästs^rälws 

Direct na de inwerkingtreding van de wet dienden drie rechtszaken bij de rechtbanken in Den Haag2 

en Amsterdam.3 Het betrof panden die op grond van de wet strafrechtelijk zouden worden ontruimd. 

De krakers vochten de ontruiming aan in een kort geding. De rechtbank Den Haag en Amsterdam 

2 Rech*3nkDenKsM!gUNB02919(snUNBQ802S3S 
3 RecHöank Amsterdam LNJBQ1533 

VERENIGING VAN NESEISLANCSE GEMEENTEN 
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Deze bijlage gaat nader in op het formuleren van een goede vastgoedstrategie binnen een gemeente. 

Zoals uit hoofdstuk 'S bieek, moet de gemeente voorafgaand aan hst bepalen van ieegstandsbeleid, 

eerst duidelijk weten wat haar {vastgoed)verantwoordei.ijkh8id is en welke eigen (vastgoed)ambitäes ze 

heeft Dit veronderstelt een gemeente!ijk-e visie op vastgoed ofwel een vastgoedstrategie. Leegstand 

maakt hier onderdeel van urt in enge zin (eigen portefeuille) en m algemene zin (totale vastgoed bezit 

binnen de gemeentegrens). De ïeegstandsvisie moet voor de eigen portefeuille hetzelfde zijn ais voor 

de rest van de gemeente (voorbeeldfunctie). Een ïeegstandsvisie kars niet los worden gesien van een 

vastgoedstrateg ie. 

Deze bijlage behandelt: 

1 Vastgoedkader en basisprincipes 

2 Uitwerking in de praktijk 

3 Aandachtspunten voor een vastgoedvisie 

Hat is goed om eerst het kader te schetsen, waarbinnen gemeentelijk vastgoed zich beweegt. Er zlljn 

vier belangrijke dragers voor een professioneel gemeentelijk vastgoedbeieid, die direct zijn afgeleid 

van de belangrijkste dragers voor het functioneren van gemeentelijke organisaties in het algemeen. 

Het beleid moet voldoen (formeel-juridisch) aan de wettelijke verplichtingen. Wat vastgoed betreft 

onder andere de Gemeentewet,, de wet FIOD en het BBV7HDQ. Die (zouden moeten} leiden tot trans

parantie en compatibiliteit, 
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Checkest 

tf$& yersfct&ji mm *& §8ff8®n&äjte pflSïgSa$e ** fe«£ 
%ti$ä&m$&mte 

Er wordt verwacht dat het beleid effectief is en leidt tot het realiseren van de (maatschappelijke} 

beleidsdoelen. Dit vereist wat vastgoed betreft een proactieve en integrale benaderingswijze en een 

sectoroverstijgende visie. 

Checklist 

fctowa 

Er wordt verwacht dat er (financieel-economisch) zo efficiënt mogelijk wordt gebouwd, beheerd en 

geëxploiteerd. Vastgoed moet dan wel worden beoordeeld op het exploitatieresultaat en de waarde-

ontwikkeling van het vastgoed. Dat vereist een bedrijfseconomische benadering van vastgoed. 

Checklist 

b ü Zijn 

Er moet voldoende (politiek-bestuuriijk) draagvlak zijn voor de wijze waarop vastgoed wordt beheerd 

en geëxploiteerd. Dat betekent een goede balans tussen de eerste drie pijiers. Zonder potltiek-bestuur-

Üjk draagvlak is het niet goed mogelijk om vastgoedbeleid vast te stellen of uit te voeren. 

Checklist 

w -amengevat: 

1 De basis van het vastgoed beleid is formeel juridisch. 

2 Vastgoed wordt vervolgens ingezet ais een instrument om organisatiedoelen mee te bereiken (ef

fectueren). 

3 Het bereiken van de doeien gebeurt op de meest efficiënte wijze. 

4 En uiteindelijk moet er draagvlak zijn voor de te nemen (of genomen) beslissingen ten aanzien van 

vastgoed. Het balanceren tussen rechtmatig, doeltreffend en doelmatig handelen gebeurt in de 

politiek-bestuurlijke omgeving. 

VERENKSING VAN WEOERLANQSE GEMEE«TEN 

Binnen het vastgoedfcader doorlopen gemeenten de volgende vijf stappen om vastgoedbeJeid te ont

wikkelen en uH: te voeren: 

1 Bepaal een strategie Wat is het doel? Hst doerEreffendheidöegSrtseB komt hief terug. 

De hamvraag is hier met welk doel de gemeente vastgoed heeft. Dat kan beteids- of procesonder-

steunend zijn, een maatschappelijk doel en/of gebiedsontwikkeÜng, aileen organ isatieondersteunend 

voor eigen huisvesting of vallen in de categorie Wiet Wezenlijk Ondersteunend, waarmee het strijdig 

is met het rechtmatigheidprincipe. Vaak ss het een combinatie. De vraag ïs waar de gemeente zelf op 

inzet per categorie. Daarnaast zijn specifiek per gemeenten aandachtspunten te benoemen. Zie ook 

paragraaf 3, 

2 Structuur aanbrengen Qrgamsalse 

Geef vastgoed een vaste plek in de organisatie, centraliseer vastgoed besluitvorm ing en vastgoeduit

voering en hou alle informatie ook centraal in de organisatie (centrale basisadministratie vastgoed). 

Doelmatigheid en effectiviteit worden ook vergroot door bijvoorbeeld meer klantgericht te handelen, 

de strategische keuze wederom uit te werken en de rot van de gebruiker/huurder meer centraal te stel

len met een yaste baite of een centraal punt in de structuur. 

3 Systemen vullen Pracessen/praeedures 

Hier werktonder meer het rechtmatigheid beginsel doorr wat gevolgen heeft voor het vastleggen van 

regels over wezenlijke zaken voor vastgoed. Voorbeelden hiervan zijn de registratie en het onderhoud 

van bezit, de afschrijvirsgscondities, de kostprijsberekeningen, de treasury, de rapportagever pi ichting, 

het vastleggen van de relatie met beleidsdoelen en het principe dat geld van de gemeenschap aiieen 

mag worden ingezet ais het de pubiieke zaak dient. Het moet altijd gemotiveerd worden. 

Het doelmatigheidbeginsel werkt hier ook door en daarbij geldt dat prestaties van vastgoed moeilijk 

meetbaar zijn voigens de traditionele gemeentelijke begrottngsbercadenng van vastgoed (financiële 

inrichting). Die is te statisch voor vastgoed om de economische werkelijkheid weer te geven. Om de ef

ficiëntie te vergroten, is een meer bedrijfseconomische benadering specifiek voor vastgoed nodig. Bij

voorbeeld door te focussen op kostprijsdekking, courantheid, multifunctionaliteit en bezettingsgraden. 

4 Tactiek bspafan 

De praktische uitvoering of realisatie kan nu gaan plaatsvinden; de strategie vertalen binnen de struc

tuur en met de systemen die ter beschikking staan. Een gebouw kan op basis van vier prestatie-indica

toren in kaart worden gebracht: 

1 Uitgaven op een periode van tien jaar (Meerjaren önderhouds Begroting - WUOB), verzekeringen, 

belastingen, financiering, management- en beheerkosten, overige kosten . 

2 Inkomsten actueel per gebouw en prognose voor tien jaar (huur, subsidies, dotaties). 

De uitgaven en inkomsten geven de wïnst/veriiesrekening per pand weer. 

3 Waarden van het pand (boekwaarde, herbouwwaarde (verzekering), marktwaardei WOZ-waarde). 

4 Verplichtingen/Eigen Vermogen per pand (hypotheek, financiering, of Reserve/Eigen Vermogen. 

De waarden en verplichtingen vormen de balans per pand. Per gebouw wordt bepaald (vastgelegd) 

wat, in overeenstemming met de vastgoedstrategie, de koers gaat worden op korte termijn (kwar-

tasi), per jaar, per vijfjaar of per tien jaar (K-1-5-10-systematiek). 

De objectpïannen worden weer bij elkaar gevoegd in een (deel)portefeuiäle. Bijvoorbeeld alle kan

toorgebouwen, scholen en bibliotheken waarmee prestatïevergelïjkingen kunnen worden gemaakt 

per (deeSJportefeuiile en vergelijkingen mogelijk worden met gegevens van andere gemeenten 

of de markt per type vastgoed (benchmarking kantoren, maatschappelijk vastgoed). Door deze 
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indicatoren te monitoren per object of (deeljportefeuiiie en daar ook te sturen, wordt het vastgoed 

optimaal beheerd en geëxploiteerd. 

Leegstand wordt in meerjareneKploitaties normaliter meegenomen als een risico/kostenfactor. Door 

langjarig te sturen en continue te monitoren, kunnen gemeenten leegstandsrisico's tijdig onderken

nen en de tactiek daar par gebouw of (deeOportefeuilie op aanpassen. Daarmee zijn grote econo

mische recessies niet te voorkomen, maar de effecten ervan waarschijnlijk wei veel meer te dempen. 

De praktische uitvoering of realisatie kan nu gaan plaatsvinden, zoals de strategie vertaten binnen 

de structuur en met de systemen die ter beschikking staan, net ais het maken van (deei)portefeuil-

leplannen en objectplannen individueel per gebouw. Hierbij zijn allerlei voorbeelden en formats te 

gebruiken, maar het belangrijkste instrument is een goed ingerichte vastgoed basisadministratie. 

S Csritinu© sturing en terugkoppeling. 

Dagelijks management beheer en exploitatie komen uit de tactische vertalingen {plannen} voort. 

Hier worden de routinematige werkzaamheden gedaan (administratief, technisch, financieel, juri

disch etc), de projectmatige werkzaamheden en het probleemoplossend werk. Managementinfor

matie kunnen genereren uit de dagelijkse praktijk is hier cruciaal. 

Deze managementinformatie en wordt idealiter opgeslagen in een centrale vastgoadadminïstratie. 

Met de juiste managementinformatie (volledig, tijdig en correcte informatie) uit de vastgoedadmi-

nistratïe kan zowel op tactisch als op strategisch niveau worden teruggekoppeld over de gevolgde 

koers. Tactische plannen kunnen daarmee fijner worden afgestemd op de heersende omstandighe

den. Op strategisch niveau kan de managementinformatie uiteindelijk zelfs lelden tot fundamentele 

koerswijzigingen vanuit de organisatie. 

3 Asrsdaehts^ars te VÖÖ? mn v&stgö&dvssü« 

Het eigen vastgoed moet als een volwaardig instrument kunnen worden ingezet voor: 

* de huisvesting van gemeentelijke organisatieonderdelen 

* de uitvoering van doelstelSingen uit het collegeprogramma 

* he t bere iken van ru imte l i j ke , economische en maatschappel i jke e f fecten 

Voor de o n t w i k k e l i n g naar een vo lwaard ig vastgoed ins t rument kunnen gemeen ten s tar ten me t he t 

f o rmu le ren van een heldere visie en s t rategie. Sn een doo r de gemeenteraad vast t e stel len documen t 

(visie/ kader} kan w o r d e n aangegeven we lke doelste l l ingen voo r vastgoed gehanteerd gaan w o r d e n . 

(op tactisch n iveau w o r d e n d ie doelste l l ingen dan nader u i t gewerk t in a l ler le i deeäplannen. 

1} Vastgoed ais Ins t rument 

Vastgoed is bedoe ld o m t e w o r d e n ingezet als (strategisch) i ns t rument voor he t realiseren van beJeïds-

doelste l l ingen en voor he t huisvesten van de e igen o rganisat ieonderde len. Het bez i t ten van vastgoed 

is geen doe i o p z ich. Vastgoedbele id is een kapstok voor he t toe tsen van huisvestïngsvraagstukken, d ie 

2i jn a fge le id van he t i nhoude l i j k be le id op de diverse be le idsterre inen. 

Zonder inhoude l i j k be le id geen vastgoedbele id en vastgoedbeheer. D i t ge ld t voor zowe l he t maat

schappel i jk vastgoed als he t commercieel vastgoed. Pr imaire t aak van vastgoed is ook o m t e zorgen da t 

he t gemeente l i j k vastgoed goed w o r d t onde rhouden (voorbeeldfunct ie) . 

2} fóufttfurKAïonaifteit 

Gestreefd w o r d t naar een g ro te mate van mu l t i f unc t ionee l gebru ik van de schaarse r u imte (g rond) en 

accommodat ies. Da t be teken t he t op t imaa l kunnen invet ten van een g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e voor

z ien ing in zowe l de r u im ten ais in de t i j d : dubbe l g rondgebru ik , indeelbaarheïd van r u im ten (compar

t imen te r ing ) en f lex ibe le in r ich t ing bevorderen mu l t i f unc t ionee l gebru ik . O p he t geb ied van onderwi js 

en onderwijsgereEateerde zorg kunnen gemeenten b i jvoorbeeld denken aan de doo rgaande leer l i jn en 
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opvang van och tend t o t de v roege avond . Mee rvoud ig geb ru i k (overdag versus avond en doordeweeks 

versus weeke inden) v e rhoog t he t maatschappel i jk en economisch r e n d e m e n t 

Leegstandbestr i jd ing bestaat o o k u i t he t onderzoeken van de bezet t ingsgraad van g e b o u w e n en he t 

ve rminderen o f v o o r k o m e n van ve rborgen leegstand, waa rb i j slechts een deel van de r u im te in een ge

b o u w (zichtbaar) w o r d t geb ru ik t en een belangr i jk resterend gedeel te (onzichtbaar) ongeb ru i k t b l i j f t . 

3) Kostprïjsdiekkend 

Gemeentelijk vastgoed is niet gericht is op het behalen van winst De bestuurlijke besluitvorming 

maakt een afweging tussen maatschappelijk en economisch rendement. Voor maatschappelijke func

ties wordt een kostprijsdekkende huur als basis genomen; voor commerciële functies een marktcon

forme huur. 

ärs geval van ieegstandbeüeid kunnen gemeenten afwijken van de doorberekeningen van een kostprijs-

dekkende huur, teneinde (tijdelijk) invulling te geven aan een gebouw. 

4) Strategische verwerving 

Vastgoed is de spil in ontwikkelingsopgaven in de gemeente, waarbij vastgoed als sturingsinstrument 

kan worden gebruikt. Uitgangspunt is dat de gemeente geen beleggïngsprojecten verwerft of reali

seert, tenzij er sprake is van strategische plekken in de gemeente, waardoor de gewenste huisvesting 

van een voorziening mogelijk wordt gemaakt. De gemeente kan ook overgaan tot het verwerven 

(huur/koop) van (commercieel) vastgoed met het oog op een gewenste invulling (gebruik) of toekom

stige (her)ontwïkkeling. 

Andere vastgoedthema's die in relatie tot ieegstandbeleïd denkbaar zijn: 

Borgen van veiligheid en tegengaan van verloedering (schoon, heel, veilig) 

Transformatie naar woonruimte (inspelend op vergrijzing/vergroening) 

Inzetten op duurzaamheid bij wederinvulling leegstaande ruimten 

Regionale afstemming aanpak leegstand 
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