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Samenvatting 

Dit onderzoek is uitgevoerd voor Rabobank Nederland, afdeling Shared Services & Facilities -

Concept & Beleidsontwikkeling (C&BF). Deze afdeling levert, ten behoeve van Rabobank Nederland 

en de lokale banken, het organiserend vermogen voor het ontwikkelen van concepten en beleid op 

het gebied van huisvesting, facility management en logistiek. Dit doen zij binnen de kaders van het 

organisatiebeleid van de Rabobank Groep. Daarnaast realiseert en/of implementeert C&BF de 

ontwikkelde concepten en onderhoudt zij het beleid. 

Aanleiding voor het onderzoek is het veranderende vestigingenbeleid van de Rabobank. Als gevolg 

van het minder frequente bezoek aan bankkantoren, maar meer contact momenten via indirecte 

kanalen als internet en telefoon, hebben de banken te maken met een veranderende 

huisvestingsbehoefte. Lokale bankkantoren worden te groot voor de huidige bezetting en de lokale 

hoofdkantoren te klein. Vooral in kleine dorpskernen waar bankkantoren zijn gevestigd zal de 

huisvestingsbehoefte veranderen. Deze kantoren zullen als gevolg van beleidsbeslissingen leeg 

achterblijven en worden afgestoten. 

Het doel van dit onderzoek is een model te ontwikkelen dat lokale bankvestigingen zal 

ondersteunen bij een verantwoorde besluitvorming met betrekking tot het afstoten van het 

kantoorpand. 

Dit onderzoek behandelt de verkoopmogelijkheden die eigenaargebruikers van kantoorpanden in 

kleine kernen hebben om op een verantwoorde wijze overtollig vastgoed af te stoten. Het resultaat 

is een model ter ondersteuning van het afstoten van overtollige kantoorgebouwen. Hierin wordt 

bepaald aan welke partijen te verkopen, met welke risico's rekening moet worden gehouden en 

welke mogelijkheden de eigenaar van het object heeft ten aanzien van de verkoop van zijn pand. 

In het onderzoek is als eerste voor de Rabobank bepaald welke kantoorpanden in de toekomst leeg 

zullen achterblijven als gevolg van het veranderende huisvestingsbeleid. Op basis van dit, door de 

Rabobank, vastgestelde beleid is een selectie gemaakt van de af te stoten bankkantoren. Hierbij is 

vastgesteld dat de bankvestigingen in kernen kleiner dan 5.000 inwoners in de toekomst leeg 

zullen achterblijven en afgestoten zullen worden. Deze panden zijn geevalueerd op 

gebouwkenmerken zodat, van de in de toekomst af te stoten panden, een duidelijk beeld ontstaat. 

Vervolgens wordt er gekeken naar dispositie; welke stappen zijn van belang en welke risico's loopt 

een verkoper wanneer deze te ma ken krijgt met afstoten. 

Het ontwikkelde dispositiemodel kent een drietal hoofdstappen: 

1. Bepalen van analysemethode en selecteren af te stoten objecten; 

2. Bepalen van taxatiewaarde en evalueren van geselecteerde objecten; 

3. Bepalen van verkoopmoment en onderhandellngsstrategie. 

7 



Rabobank 

Het bepalen van het verkoopmoment en onderhandelingsstrategie kan in drie fasen warden 

onderverdeeld; Initiele taxatie, Visieontwikkeling, Contracteringstraject. 

In iedere fase heeft de verkoper beslismomenten om te verkopen. In figuur 0.1 zijn deze 

verkoopmomenten weergegeven in de verschillende fasen. 

Flguur 0.1: 
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Voordat men tot het definitieve besluit van verkoop overgaat, is het van belang om het te lopen 

afstootrisico in te schatten. Door te anticiperen op een te !open afstootrisico kan een lange 

afstootperiode warden voorkomen. In de initiele taxatie fase wordt dit afstootrisico bepaald, en aan 

welke partij kan warden verkocht middels welke verkoopwijze. 

Om het afstootrisico vroegtijdig te kunnen signaleren wordt bekeken of het kantoorpand zijn 

kantoorfunctie kan behouden of dat andere eigenaargebruikers kunnen huisvesten in het achter te 

laten pand. De bepaling of het pand zijn kantoorfunctie kan behouden 6f dat andere 

eigenaargebruikers in het pand kunnen huisvesten, geschiedt middels toetsing op gebouw- en 

locatieaspecten. Voor deze toetsing is nader onderzoek van belang zodat nog specifieker kan 

warden beoordeeld welke eigenaargebruiker zich in het pand kan gaan vestigen. 

Naast het functioneel gebruik wordt op meerdere risicokenmerken getoetst; kan het pand in zijn 

huidige staat worden hergebruikt, zijn er beperkingen op het gebied van beleid en regelgeving, is 

het bedrijfspand te bedrijfsspecifiek, zijn ontwikkelingen in de omgeving van invloed op de 

verkoopbaarheid en/of heeft het pand een hoge boekwaarde waardoor de vraagprijs van het pand 

te hoog is. Al deze kenmerken kunnen resulteren in een afstootrisico. Wanneer deze risico's van te 

voren warden ingeschat kan de verkoper hierop anticiperen en ze proberen te beperken. 

Op basis van de bevindingen uit de risicoanalyse kan de verkoper besluiten over te gaan tot 

verkoop of tot het verrichten verkoopbevorderende bouwkundige aanpassingen aan het pand. 

Wanneer hergebruik van het pand niet mogelijk is en het pand hierdoor een afstootrisico zaf lopen, 

kan de verkoper ervoor kiezen om een visie te ontwikkelen op de locatie van het kantoorpand. 

Hierdoor kan een meerwaarde warden gecreeerd en kan verkocht worden op basis van deze 
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visieontwikkeling. Vervolgens kan de verkoper nog verder participeren in de visieontwikkeling door 

een contracteringstraject aan te gaan. In dit traject wordt in samenwerking met andere partijen de 

visieontwikkeling gerealiseerd. Tijdens dit contracteringstraject heeft de verkoper tussentijds nog 

de mogelijkheid om v66r algehele realisatie van de visie te verkopen. Dit kan in vooraf te sluiten 

overeenkomsten contractueel worden vastgelegd. Bij het doorlopen van de verschillende fases is 

een juiste risico-rendementsafweging van eminent belang en zal in evenwicht moeten zijn met de 

financiele mogelijkheden van de organisatle en de bedrijfsdoelstellingen. 

In figuur 0.2 is het Dispositiemodel samengevat weergegeven. 

DISPOSITJEMODEL T.B.V. ,USTOTEN LEEG ACHTERBLIJVENDE KANTOORPANDEN 

srAP l llepaltm van de ■n■lyum.tl,ode a Nlac:te,,en van af te atot.n objKten 

STAP 2 hpalet\ taxatiewaatdel\ en evaluertn 11f u, stoten ~n (InY"llen Tudie a. e1111luatklfor,tt"Uer) 
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lA 
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JA 
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Figuur 0.2: 

Dispositiemodel 

2. VISil!ONTWIIIIIEUNG 

S~p l: Toetsng vastg0t;:daspccten v1s1contwikkel1ng 

Stap 2: Onoenoek ff!!illr m;wt<tontw11dc.etingien 
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3. CONTRACTl!RINGSTRAJECT 
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Stijp 3: S!v1ten ~f~ogsovcreenkomst 

De geselecteerde Rabobank panden zullen ieder afzonderlijk het model moeten doorlopen om de 

afstootmogelijkheden te bepalen . Als Casestudie is een van de af te stoten panden van de 

Rabobank gebruikt, waarmee het dispositiemodel is doorlopen. Naar aanleidlng van de gedane 

Casestudy wordt geadviseerd om de fase van Visieontwikkeling te doorlopen en na het sluiten van 

de Intentieovereenkomst in het Contracteringstraject te verkopen. Deze uitkomst is een van de 

verkoopmogelijkheden. Het model geeft geen pasklare verkoopmogelijkheid maar zal wel 

duidelijkheid verschaffen over de verkooprisico's die het pand kan lopen. De verkoopmogelijkheden 

die de verkoper in iedere fase heeft, kunnen warden afgewogen door middel van gebruik van het 

Dispositiemodel. Het stappenplan biedt voornamelijk ondersteuning wanneer eigenaargebruikers 
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ruim van tevoren weten dat zij het bedrijfspand zullen gaan afstoten en nog niet direct het pand 

gaan verlaten. In een vroeg stadium kan het te lopen afstootrisico worden bepaald zodat er 

eventuele maatregelen kunnen worden getroffen om dit afstootrisico te reduceren. 

Om te toetsen of het model inderdaad zal bijdragen aan het verantwoord afstoten van overtollige 

bankkantoren van de Rabobank, zullen meerdere cases moeten worden verricht. Om te beoordelen 

of het model ook voor andere eigenaargebruikers bruikbaar zal zijn, zal op grotere schaal voor 

verschillende organisaties het model moeten worden doorlopen. Nader onderzoek zou kunnen 

worden verricht naar het vertalen van het huidige dispositiemodel naar een model ten behoeve van 

afstoten van vastgoed in portefeuille van grote organisaties. Gezien de schaalgrootte is het voor 

deze organisaties nog meer van belang om een goed dispositiebeleid te voeren. Het voorkomen 

van afstootrisico is namelijk nog altijd beter dan genezen. 
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Rabobank 

1 Probleemdefinitie 

1,1 Inleiding 

Bedrijven zijn voortdurend in beweging als gevolg van veranderingen in de maatschappij. 

Economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat bedrijven naar 

middelen moeten grijpen om te zorgen dat hun producten en diensten nog worden afgenomen en 

dat zij kunnen voortbestaan of blijven functioneren. Deze veranderingen zorgen voor aanpassingen 

en verschuivingen die grote reorganisaties en veranderingen in beleid tot gevolg hebben. Deze 

veranderingen in de organisatie vragen dan ook weer om een andere huisvesting. Bedrijven 

waarvan vastgoed niet de core-business van het bedrijf is beschouwen huisvesting vaak als een 

noodzakelijk kwaad als gevolg van primaire bedrijfsprocessen (Feijts, 2006). Beleidsbeslissingen in 

een bedrijf hebben vaak grote gevolgen voor de huisvesting. Over het algemeen wordt het beleid 

belangrijker gevonden dan de gevolgen voor het vastgoed terwijl de financiele gevolgen hiervan 

veel invloed op de bedrijfsvoering van de ondememing kunnen hebben. 

Een voorbeeld hiervan is de ingrijpende reorganisatie van het politiewezen enkele jaren geleden in 

Nederland. Gemeentelijke politiekorpsen en de Rijkspolitie die in de kleinere gemeenten werkten, 

werden omgevormd tot reglonale politiekorpsen. In Noord-Brabant bijvoorbeeld werden tientallen 

gemeentelijke korpsen samengevoegd in drie politieregio's; Midden- en West-Brabant, Brabant

Noord en Zuidoost-Brabant met daarnaast een aantal team- en districtbureaus. Dit was een 

enorme schaalvergroting vergeleken met de oude situatie. Deze reorganisatie heeft niet alleen 

gevolgen gehad voor de aanwezigheid en de bereikbaarheid van de politie maar het heeft ook veel 

energie en geld gekost. Vooral op het gebied van huisvesting heeft dit grote gevolgen gehad. Oude 

politiebureaus werden te klein en moesten worden afgestoten of warden aangepast. Nieuwe 

politiebureaus moesten worden gekocht of gebouwd. Over het algemeen bleef een politiekorps nog 

wel aanwezig en bereikbaar binnen een gemeente maar was het voormalige politiebureau te groat 

geworden voor de bezetting door de reorganisatie. Op kleinere schaal is de politie in sommige 

kleine gemeenten nog bereikbaar, bijvoorbeeld in het gemeentehuis waar zij een loketfunctie 

heeft. In andere gemeenten wordt gebruik gemaakt van mobiele politieposten (Croon ,g.d.). 

Een ander voorbeeld van beleidsbeslissingen die grote invloed op de huisvesting van de organisatie 

hebben gehad is de reorganisatie binnen TPG Post. Als gevolg van het afnemende aantal bezoekers 

op de postkantoren en de toenemende vraag naar meer gemak voerde TPG Post een verandering 

door in haar huisvestlng. Het aantal postkantoren en mini postagentschappen is afgenomen maar 

het aantal verkoop en servicepunten waar klanten de producten en diensten kunnen afnemen is 

toegenomen (zie figuur 1.1). Door het plaatsen van servicepunten in supermarkten, boekhandels, 

tabakszaken en drogisterijen kan men de klant blijven bedienen. Oude postkantoren in de kleinere 

gemeenten zijn verdwenen en hiervoor zijn service- en verkooppunten in de plaats gekomen. In de 

buurt van het centrum van middelgrote steden zijn nag wel postkantoren gevestigd waar de klant 

alle producten en diensten kan afnemen (tpg post, 2006). 
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Figuur 1.1; 

Overzicht vestigingen 2001-2005 

(bron: website tpg post, 2006) 
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Dit soort veranderingen op organisatieniveau binnen bedrijven zorgen dus voor veranderingen op 

het gebied van huisvesting. Bedrijven gaan op zoek naar nieuwe huisvesting of het huidige pand 

wordt wanneer mogelijk aangepast. Wanneer men besluit voor nieuwe huisvesting krijgt men te 

maken met het zoeken naar een geschikte nieuwe locatie. Aan het zoeken van een nieuwe 

geschikte locatie wordt veel aandacht besteed. Aan het afstoten van het oude pand daarentegen 

wordt over het algemeen minder aandacht besteed. Maar ook hier kan een bedrijf wellicht 

voordelen behalen, door niet alleen het pand te koop te zetten en af te wachten tot er een 

geschikte koper voor is gevonden (Delnoij, 2006). Vooral specifiek vastgoed van organisaties in de 

dienstverlening, zoals TPG Post en het politiewezen is namelijk niet makkelijk in de markt te 

zetten en verkoopt zichzelf niet altijd. Langdurige leegstand voor dit soort gebouwen dreigt. 

De Rabobank heeft momenteel ook te maken met een veranderende huisvestingsbehoefte als 

gevolg van een nieuw huisvestingsbeleid. Door maatschappelijke veranderingen en om aan de 

wensen van de klant te blijven voldoen heeft men bij Rabobank Nederland dit nieuwe 

huisvestingsbeleid opgesteld. Vanwege dit nieuwe huisvestingsbeleid zal de actuele 

huisvestingsvoorraad de komende jaren ingrijpend veranderen. Er zal naar verwachting een 

verschuiving in de vastgoed voorraad ontstaan en vanwege het specifieke vastgoed dreigt 

leegstand voor een aantal panden. In de toekomst zullen een aantal van de panden moeten 

worden afgestoten als gevolg van deze verschuiving. 
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1.2 Aanleiding 

1.2.1 Visie 2005+ 

Als gevolg van de veranderende behoefte van de klant, de veranderende concurrentie en de 

veranderende arbeidsmarkt heeft de Rabobank "Visie 2005+" opgesteld (Rabobank Nederland, 

2003). De Rabobank is primair gericht op het realiseren van klantwaarde en wil zijn klanten dan 

ook in de toekomst optimaal kunnen blijven bereiken. De klant heeft een grotere behoefte aan 

differentiatie en specialisatie in de dienstverlening. Ook de behoefte om op ieder moment en vanaf 

iedere plaats zaken te kunnen doen wordt steeds groter. Het aantal contact momenten van de 

klant met de bank is door de opkomst van directe kanalen zoals internet en telefoon de laatste 

jaren toegenomen. Maar de directe bezoeken aan een bankvestiging zijn sterk gedaald (zie figuur 

1.2). Voorheen kwam de klant vaak bij de bank, tegenwoordig is dit directe contact veel minder. 

Op deze ontwikkelingen in de omgeving meet de Rabobank zich dan ook aanpassen. 

Ook ten aanzien van de veranderende concurrentie moet de Rabobank hierop inspringen. Als 

gevolg van (internationale) fusies van financiele aanbieders, transparantie van de markt door 

Europese eenwording, nieuwe distributiekanalen en nieuwe aanbieders in de financiele 

dienstverlening is er sprake van intensivering van concurrentie. 

De arbeidsmarkt vertoont een steeds groter wordende krapte met als gevolg een tekort aan 

medewerkers met de vereiste expertise op het gebied van advisering juist daar waar de lokale 

bank deze nodig heeft. Al deze ontwikkelingen hebben geresulteerd tot de formulering van het 

beleid 'Visie 2005+' met als kernwoorden "Betrokken-Dichtbij-Solide". In samenhang met deze 

'visie 2005+' valt ook het nieuwe vestigingenbeleid als gevolg van een veranderende 

huisvestingsbehoefte door het nieuw geformuleerde beleid. 

Figuur 1.2; 

Contactmomenten Rabobank 

( bron: Rabobank Nederland, 2003) 
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1.2.2 Vestigingenbeleid - Visie op vestigingen 

In Nederland heeft de Rabobank het vestigingennetwerk onderverdeeld in lokale werkgebieden. 

Iedere aangesloten bank heeft dan ook zijn 'eigen' werkgebied (Rabobank Nederland, 2005a). Een 

aangesloten bank is een cooperatieve bank die lid is van Rabobank Nederland. Voor een 

aangesloten bank wordt ook de term lokale bank gebruikt. De aangesloten banken zijn 

onderverdeeld in hoofd- en bijkantoren in hun werkgebied. Binnen deze werkgebieden zijn de 

hoofdkantoren gelegen in de grootste centraal gelegen gemeente, in de omliggende gemeenten of 

wijken zijn de bijkantoren gevestigd. De bijkantoren in de kleine gemeenten worden ook als lokale 

bank aangeduid. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de aangesloten bank Wychen/Beuningen. 

Met lokale bank wordt dan de Rabobank vestiging in Beuningen bedoeld en de Rabobank vestiging 

in Wychen. 

In het nieuwe vestigingenbeleid heeft men de hoofd- en bijkantoren gedifferentieerd naar een 

viertal vestigingstypen, te weten; 

1. Adviescentrum; het expertisecentrum van de bank in een kantorenlocatie voor zakelijk relaties 

en financieel advies van vermogende klanten, bezoeken op afspraak. 

2. Verkoopkantoor; kantoor in grote kernen en wijken aan de rand van een winkelgebied en 

gericht op clienten en bedrijven advies, bezoeken op afspraak. 

3. Bankwinkel; winkel op high-traffic winkellocaties voor alle klanten, inloopvestiging. 

4. Servicekantoor; kantoor in kleine kernen dichtbij algemene voorzieningen, voor aankoop of 

informatie over eenvoudige producten en services, inloopvestiging. 

In deze vestigingstypen ontmoet de klant medewerkers van de Rabobank. Daarnaast heeft de 

Rabobank ook nog service- en geldpunten waarmee men de klant bedient. Bij deze punten treft de 

klant geen Rabobank medewerker. Met deze differentiatie wordt gestreefd naar moderne 

vestigingen met een eenduidige uitstraling en herkenbaarheid bij de klant. 

Het nieuwe vestigingenbeleid gaat uit van de hiervoor genoemde 4 vestigingstypen en service- en 

geldpunten waarmee men het juiste aanbod op het juiste moment via het juiste kanaal en met de 

juiste bereikbaarheid tracht te bereiken. De ideale fysieke aanwezigheid wordt geanalyseerd op 

basis van markt- en werkgebieden, regionale dynamiek en marktpotentie. Een marktgebied is een 

geografisch gebied dat beschikt over een goede samenhang en redelijke compleetheid van 

functies; wonen, winkelen, werken, recreeren en ondernemen. De marktgebieden vormen het 

uitgangspunt voor de werkgebieden. De buitengrenzen van een marktgebied markeren derhalve de 

buitengrenzen van de werkgebieden. In het kader van Visie 2005+ zijn op basis van 

marktgebieden nieuwe werkgebieden voor aangesloten banken gedefinieerd. Momenteel wordt het 

gewenste vestigingennetwerk ingekleurd in de nieuw te vormen werkgebieden. Hierbij wordt 

kritisch gekeken naar de locaties, de dichtheid en de verschijningsvorm van de vestigingen. Via 

deze marktgebieden en vestigingstype probeert de Rabobank haar klanten zo optimaal mogelijk te 

bereiken. Migratie naar het nieuwe vestigingenbeleid is reeds in gang gezet en de transformatie 

naar de nieuwe vestigingstypen is in een aantal gemeenten al te herkennen. 
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1.3 Probleemverkenning 

Als gevolg van visie 2005+ en het nieuwe vestigingenbeleid zal de huisvestingsbehoefte, de 

omvang en samenstelling van het fysieke vestigingennetwerk, van de Rabobank veranderen. 

Momenteel is het nog onduidelijk wat de werkelijke veranderingen en verschuiven in het 

vestigingennetwerk zullen zijn. Wei kan er een aantal verwachtingen worden geformuleerd die door 

het nieuwe vestigingenbeleid mogelijk ontstaan. In de toekomst zal een aantal hoofd- en 

bijkantoren worden gesloten en afgestoten als gevolg van samengaan van lokale vestigingen. 

Huidige hoofdkantoren zullen naar verwachting te klein zijn en bijkantoren te groot voor de nieuw 

geformuleerde vestigingstypen. Ook ten aan aanzien van de locatie zal er een discrepantie 

optreden ten opzichte van de huidige en gewenste locatie. De ligging van voormalige kantoren is 

vaak historisch bepaald waardoor het mogelijk is dat deze niet meer op de gewenste locatie liggen 

voor het nieuwe vestigingenbeleid. Doordat de klant de bank minder bezoekt dan voorheen zal het 

aantal fysieke vestigingspunten afnemen en heeft de bank minder m2 huisvesting nodig. Dit zal 

niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de Rabobank. Het aantai servicepunten zal 

toenemen om de klant te kunnen blijven bedienen van diensten, alleen zullen de huidige 

bankgebouwen niet meer in verhouding staan ten opzichte van de gewenste vestigingstypen. 

De aangesloten banken zijn allemaal zelfstandige cooperaties. Door deze cooperatieve 

ondernemingsvorm bezitten de aangesloten banken een grote mate van onafhankelijkheid. Door 

deze zelfstandigheid zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Het bouwen en de 

keuze voor hun huisvesting gebeurt in eigen beheer van de aangesloten banken en zij krijgen 

hierbij steun vanuit Rabobank Nederland. De afgelopen jaren zijn veel panden gekocht en gebouwd 

voor bedrijfsvoering. Dit waren voornamelijk panden van redelijke omvang omdat in deze 

vestigingen ook veel personeel aanwezig was. Tegenwoordig is er veel minder personeel aanwezig 

als gevolg van de veranderende behoefte van de klant. Hierdoor hebben veel lokale 

bankvestigingen te maken met een overcapaciteit aan vierkante meter per voitijd medewerker 

waardoor ook de huisvestingskosten per medewerker erg hoog zijn. Binnen de Rabobank 

onderkent men het probleem dat er veer bankvestigingen met een overcapaciteit kampen. Ook 

staat een aantal bankvestigingen leeg als gevolg van het nieuwe vestigingenbeleid. 

Het vastgoed van de aangesloten banken is over het algemeen in eigendom van de aangesloten 

bank. Een enkele bank huurt ruimte ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. Bij de Rabobank heerst 

de veronderstelling dat de leegstaande en gedeeltelijk leegstaande panden moeilijk af te stoten 

zullen zijn vanwege het specifieke karakter en dus beperkte marktconformiteit van bankgebouwen. 

Men is op de hoogte van een aantal gevallen waarbij volledige en gedeeltelijke leegstand 

momenteel aanwezig is maar men heeft geen goed beeld om hoeveel panden dit gaat. 

Ook de redenen en oorzaken waarom deze vestigingen leeg staan zijn niet duidelijk aan te geven 

en men wil hier graag inzicht in krijgen. De vraag is dan ook of deze vestigingen te kenmerken zijn 

zodat er redenen en oorzaken kunnen warden geformuleerd voor deze leegstand. 

Gezien de beweging die Rabobank heeft ingezet wil men in de toekomst voorbereid zijn op deze 

ontwikkelingen en voorkomen dat teveel panden leeg of gedeeltelijk leeg komen te staan. 
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Strategieen zullen moeten warden geformuleerd om vraegtijdig op deze leegstand te kunnen 

anticiperen en deze op te heffen of te reduceren. Hierbij zal gekeken warden naar mogelijkheden 

voor het afstoten van deze leegstaande panden. 

1.4 Probleemstelling & doelstelling 

1. 4.1 Probleemstelling 

De probleemstelling die opgesteld kan warden vanuit de probleemverkenning, luidt: 

Hoe kan op een verantwoorde wijze overtollig vastgoed warden afgestoten. 

Bij deze hoofdonderzoeksvraag horen de volgende deelvragen; 

1. Welke banken zullen als gevolg van het vestigingenbeleid te maken krijgen met een overtollig 

pand? 

2. Met welke specifieke gebouwgerelateerde en locatiegerelateerde factoren zijn deze 

bankgebouwen te kenmerken? 

3. Hoe kan overtollig vastgoed warden afgestoten en hoe gaan andere partijen hiermee om? 

4. Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot het afstoten van Rabobank vestigingen met een 

veranderende huisvestingsbehoefte? 

5. Hoe zijn deze vorm te geven in een besluitvorming ondersteunend model? 

1.4.2 Doelstelling 

De doelstelling, die hierbij opgesteld kan warden luidt als volgt; 

Het ontwerpen van een instrument dat lokale bankvestigingen zal ondersteunen bij een 

verantwoorde besluitvorming met betrekking tot het afstoten van overtollig vastgoed. 

1.4.3 Afbakening 

Volgens Jongeling (2006) komen kantoorgebouwen grater dan 1000m2 in aanmerking voor 

herbestemming naar woningen. Zijn onderzoek is gericht op Rabobank vestigingen grater dan 1000 

m2 en onderzoekt de transformatiepotentie van dit formaat gebouwen. Voor Bankvestigingen van 

dit formaat wordt dan ook verwezen naar zijn onderzoek. Onderliggend onderzoek zal zich 

beperken tot vestigingen kleiner dan 1000m2 brute vloeroppervlak. 
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1.5 Plan van aanpak 

• Als eerste wordt bepaald van welke vestigingen de huisvestingsbehoefte zal veranderen bij 

doorvoering van het nieuwe vestigingenbeleid. Dit gebeurt middels het uitvoeren van een 

vestigingen analyse. Uit deze analyse volgen de vestigingen waarvan de huidige 

huisvestingsbehoefte niet meer aansluit op de gewenste huisvestingsbehoefte en overtollig 

worden bij doorvoering van het nieuwe vestingenbeleid. 

• Vervolgens warden de overtollige vestigingen geevalueerd. De vestigingen warden 

geanalyseerd op factoren waarop deze zich onderscheiden. 

• Hlerna wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het afstoten van overtollig vastgoed en het 

afstootrisico. Hierbij wordt gekeken naar het dispositiebeleid en ervaringen van andere 

organisaties. 

• Aan de hand van de bepaalde mogelijkheden voor afstoten van overtollig vastgoed en de 

kenmerken van bankvestigingen met een veranderende huisvestingsbehoefte wordt een 

instrument ontworpen dat ondersteunlng biedt ten aanzien van het afstoten van leeg 

achterblijvend vastgoed. 

• Als laatste zijn er conclusies en aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van het onderzoek. 

In figuur 1.3 onderzoeksmodel op de volgende pagina is het plan van aanpak schematisch 

weergeven. 
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Figuur 1.3: 
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2 Overtollige bankvestigingen 

In dit hoofdstuk wordt een grove selectle van Rabobank vestigingen gemaakt die bij doorvoering 

van het vestigingenbeleid overtollig zullen worden. Dit geschiedt op basis van een analyse die 

toepasbaar is op het totale vestigingennetwerk in Nederland. 

2.1 Vestigingennetwerk van de Rabobank 

2.1.1 Huidlge vestigingennetwerk 

De Rabobank staat bekend om zijn zeer fijnmazige vestigingennetwerk. In totaal beschikte de 

Rabobank in 2005 over 1249 vestigingen in Nederland. Deze fysieke contactpunten kennen een 

onderverdeling in hoofdkantoren en bijkantoren. Het aantal aangesloten banken dat de Rabobank 

telt in Nederland zijn er 269. Deze hoofd- en bijkantoren hebben elk een werkgebied dat is 

gedeflnieerd vanuit gemeentegrenzen. 

In bijna ieder dorp of kleine gemeente is wel een Rabobank aanwezig. De Rabobank is ontstaan 

door het verzamelen van spaargelden van de inwoners van het platteland om daaruit te voorzien in 

de behoefte aan krediet voor de landbouwers. Vanwege deze geschiedenis zijn nu nog steeds in 

veel plattelandsdorpen Rabobank vestigingen aanwezig. 

2.1.2 Gewenste vestigingennetwerk 

2.1.2.1 vestigingstypen 

Eerder is reeds beschreven (1.2.1 visie 2005+) dat het vooral de klant is, die verandert in de 

manier van het betrekken van bancaire diensten. Niet langer is het kantoor het punt waar een 

klant moet of wil zijn om bankzaken te regelen. Vooral de geldautomaat, telefonie en internet zijn 

in het gebruik enorm gegroeid. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van deze directe kanalen 

zal de discrepantie tussen de omvang van het huidige vestigingennetwerk en de mate waarin 

klanten daarvan gebruik maken, groter warden. Vestigingen zullen overbodig worden of komen 

hierdoor in een te ruime jas te zitten. 

Met de beleidsnotities "Visie 2005+" en "Visie op vestigingen" (zie 1.2 Aanleiding) heeft men de 

ontwikkelingen voor de toekomst van de Rabobank geschetst hoe men hier middels het 

vestigingenbeleid op wil lnspelen . In deze beleidsnotities zijn de klanten van de Rabobank 

ingedeeld in segmenten, elk met een eigen formule. De formules met de daarbij onderscheiden 

klantsegmenten ten aanzien van de klantbediening zijn de volgende; 

Advies, dit is de klantbediening voor klanten van Private Banking en Zakelijke Relaties 

• Verkoop, dit is de klantbediening voor klanten van Particulieren en Bedrijven Advies en 

• Service, dit is de klantbediening voor alle klanten. 

Voor de klantbedieningen zijn verschillende vestigingstypen geformuleerd waar men de klant op 

fysieke locaties kan ontmoeten. De Rabobank onderscheid de volgende vestigingstypen die men 

voor de verschillende formules heeft geformuleerd (Rabobank Nederland, 2005b); 

21 



Rabobank 

Advies 

Adviescentrum: 

Verkoop 

Verkoopkantoor: 

Het adviescentrum is het expertisecentrum van de bank. Dit vestigingstype 

zal voornamelijk in de grote gemeenten van het werkgebied gevestigd zijn 

op een kantorenlocatie. Ook zal de vestiging goed bereikbaar moeten zijn 

zowel met de auto als met het openbaar vervoer en er moet voldoende 

parkeergelegenheid zijn voor klanten. Het verzorgingsgebied van dit type 

vestiging heeft een straal van 10 km. 

Figuur 2.1: Adviescentrum 

Het verkoopkantoor is gelegen aan de rand van een winkelgebied en is goed 

bereikbaar. Het verzorgingsgebied van dit type vestiging heeft een straal 

van 5 km. Het verkoopkantoor heeft een grootte van tussen de 200 en 

300m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o.), deze is afhankelijk van de personele 

bezetting welke wordt afgestemd op de afzet en marktpotentie van het 

werkgebied. 

Figuur 2.2: 

Verkoopkantoor 
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Bankwinkel : 

Service 

Servicekantoor: 

Servicewin kel: 

De bankwinkel is gesitueerd in gemeenten met meer dan 12.500 inwoners 

op high-traffic winkellocaties. Hier is de kans op het ontmoeten van klanten 

het grootst is. Ook dit vestigingstype heeft een verzorgingsgebied met een 

straal van 5 km. De bankwinkel heeft een grootte varierend van 80 tot 220 

m2 bvo afhankelijk van de te bedienen klanten. 

Flguur 2.3: 

Bankwinkel 

Het servicekantoor is gesitueerd in kleine kernen met een inwonersaantal 

tussen de 5.000 en 12.500 dichtbij algemene voorzieningen. Het 

verzorgingsgebied van dit type vestiging heeft een straal van 3 km en de 

minimale grootte bedraagt 80 m2 b.v.o. wanneer deze als zelfstandig 

kantoor wordt gerealiseerd. 

Flguur 2.4: 

Servicekantoor 

De servicewinkel is een samenwerkingsverband met een aantal publieke en 

commerciele partners dat wordt geexploiteerd door een lokale ondernemer 

en waar dus geen Rabobank personeel aanwezig is. Gezamenlijk met de 

partners worden in kleine kernen of wijken met een inwonersaantal tussen 

de 3.000 en 5.000 in een winkel een aantal diensten en/of producten 

aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een buurthuis, supermarkt of VVV. 

Dit contactpunt heeft een verzorgingsgebied met een straal van 3 km. De 

grootte van dit kantoor is afhankelijk van de aanwezige andere partijen 

maar vraagt niet om vastgoed in eigendom. 

23 



Geldpunten: Voor kernen of wijken met een inwonersaantal tot 3.000 kunnen klanten 

terecht bij geldpunten van de Rabobank. Hierbij valt te denken aan 

geldautomaten en cash back service. Oak hier geld dat de klant binnen een 

straal van 3 km geld moet kunnen opnemen. 

De laatste twee contactpunten, de servicewinkel en geldpunten, vallen buiten dit onderzoek omdat 

voor dit type klantbediening geen vastgoed hoeft warden aangehouden. Deze voorzieningen 

kunnen 'in-store1
' of op openbare locaties warden gerealiseerd. 

2.1.2.2 Werkgebied en locatie 

Door de snelle ontwikkeling in distributiekanalen van de Rabobank heeft de strategische 

positionering van vestigingen een andere invulling gekregen. Het toekomstige vestigingennetwerk 

houdt minder rekening met eigen werkgebiedgrenzen/gemeentegrenzen en meer met de woon, 

werk en winkelomgeving van de klant. De nieuw gecreeerde werkgebieden zijn vertaald vanuit 

marktgebieden. In de oude situatie waren werkgebieden gedefinieerd vanuit gemeentegrenzen (zie 

bij!age 2.1 werkgebieden oud en nieuw). De invulling van het nieuwe werkgebied met de 

vestigingstypen geschiedt op basis van geografische informatie en informatie random 

ontwikkelingen in het werkgebied gecombineerd met klant en marktgegevens. Bij het bepalen van 

de gewenste locatie wordt met de volgende gegevens rekening gehouden (Rabobank Nederland, 

2005a); 

ontwikkelingen in het werkgebied (woningen en werken) 

marktaandeel en marktpenetratie van de Rabobank 

huishoudinkomens 

bedrijvigheid 

win kelgebieden 

Al deze gegevens warden geanalyseerd en gebruikt om te komen tot een optimale spreiding van de 

juiste vestigingstypen met de bijbehorende bediening wat zich vervolgens vertaalt tot een 

benodigde bezetting naar kwaliteit en kwantiteit. 

2.1.3 Verge!ijking huidig & gewenst 

De laatste jaren heeft bij de Rabobank al een aantal fusies van aangesloten banken 

plaatsgevonden. Door deze fusies zijn veel voormalige hoofdkantoren bijkantoren geworden. Veel 

van deze bijkantoren hebben dan oak de kenmerken van een hoofdkantoor zoals een bankhal 

(front-office), kantoorruimten (back-office), archiefruimte en kluis. Over het algemeen hebben 

deze kantoren hierdoor veel m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o.). In een uitgevoerd onderzoek van 

Ernst en Young (2002) in opdracht van Rabobank Nederland onder lokale banken, blijkt dat 

bijkantoren gemiddeld een b.v.o. bevatten van 350 m2 en hoofdkantoren een gemiddelde b.v.o . 

van 1700m2. In dat onderzoek wordt oak aangegeven dat van ongeveer een vijfde dee I van deze 

geenqueteerde banken de huidige huisvesting (aantal m2) te veel is voor de bancaire activiteiten. 

1 In-store is het onderbrengen van een contactpunt bij een lokale ondernemer of gemeentelijke instelllng. 
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Om te bepalen voor welke vestigingen geldt dat deze een veranderende huisvestingsbehoefte 

zullen krijgen bij doorvoering van het nleuwe vestigingenbeleid zal de bestaande voorraad aan de 

gewenste vestlgingstypen moeten worden getoetst. Bij de omschrijving van de nieuwe 

vestigingstypen op kenmerken in §2.1.2.1 kan worden gesteld dat deze op de volgende punten zijn 

te onderscheiden (tabel 2.1); 

• Verzorgingsstraal 

• Locatie 

• Wijk/gemeente grootte van het verzorgingsgebied 

• M2 b.v.o. 

Uitstraling 

In tabel 2.1 is te zien dat in kernen/wijken met een inwonersaantal tussen de 5.000 en 12.500 

lnwoners er een huisvestingsbehoefte is van ongeveer 80 m2 b.v.o. Gezien de gegevens uit het 

onderzoek van Ernst & Young (2002) dat bijkantoren gemiddeld 350 m2 b.v.o. bevatten kan 

worden geconcludeerd dat de huidige huisvestingsbehoefte waarschijnlijk niet zal aansluiten op de 

gewenste huisvestingsbehoefte. 

VestJg ,ngstype Ver7orglngs- Locat1e lnwoners aantal Mm,male m2 
straal w1tk/oemeente BVO 

Advlu '"""v,c::11 .. ~11u\,1111 .tul(m Ka1)1Qrernucaue 

ve,•k-. Verkoopkantoor 5km Rand van wlnkelgebled, Markt afhankelljk 280 m2 
Cloede berelkbaarhe1d 

Ban1<win1<e1 ::,1<m mgn tramc wln1<e11ocatie > 12.::,uu QU - LLU mL 

S411'\11CD Servlcekantoor 3km J.n kleine kernen, dichtbll s.000-12.soo 80m2 
aloemene voorz1en1noen 

Servlcewlnkel 3km Jn store, In samenwerklng met J.000-5.000 -
andere oartllen. 

Geldpunt 3 km ln winkels en lnstellingen, <3.000 -
In store of ooenbare locatieS. 

Tabel 2.1: Vestigingstypen op kenmerken 

Voor dit onderzoek is het moeilijk te bepalen waar, op welke plek, welk type vestiging moet komen 

omdat het niet alleen locatie afhankelijk is maar ook maatschappelijke en 

omgevingsontwikkelingen van belang zijn. Zoals reeds beschreven in §2.1.2.2 wordt het bepalen 

van de gewenste invulling van het netwerk niet alleen op puur theoretische gronden verricht. In 

overleg met de aangesloten banken wordt een invulling gemaakt van het nieuwe werkgebied met 

de vestigingstypen op de locaties. Hierbij warden gegevens van de lokale bank meegenomen 

aangezien ook de marktpotentie die een gebied heeft van belang is. Wanneer er namelijk op basis 

van het inwonersaantal een bankwinkel gewenst zou zijn maar gezien de marktpotentie een 

verkoopwinkel mogelijk is zal men kiezen voor een verkoopwinkel ondanks dat de cijfers hier niet 

om vragen. 

Dit onderzoek richt zich dan ook niet op het bepalen van de plek van nieuwe vestigingen, maar 

bekijkt of de huidige vestigingen binnen het nieuwe vestigingenbeleld passen. De afbakening van 

dit onderzoek zal zich dan ook richtten op het afstoten van die vestigingen waarvan we met 

zekerheid kunnen stellen dat deze niet meer binnen het nieuwe vestigingenbeleid zullen passen. De 
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vestigingstypen welke niet in het onderzoek zullen worden meegenomen zijn het adviescentrum, 

de servicewinkel en de geldpunten. Het adviescentrum wordt in dit onderzoek niet meegenomen 

aangezien dit type vestiging over het algemeen een b.v.o. heeft van groter dan 1.000 m2. Ter 

afbakening voor dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar panden kleiner dan 1.000 m2. Ook de 

servicewinkel zal niet in dit onderzoek worden meegenomen omdat dit type vestiging een 'in store' 

variant is waarbij met andere partijen een ruimte wordt gedeeld voor het aanbieden van diensten. 

De geldpunten vallen ook buiten het onderzoek omdat bij dit type contactpunt alleen geld kan 

worden opgenomen. Dit in de vorm van chipservice, geldautomaat of cash-back. Deze vorm van 

aanwezigheid van de Rabobank zal worden ondergebracht bij lokale partijen. Van de huidige en 

gewenste vestigingstypen zijn de volgende vestigingstypen met hun kenmerken voor dit onderzoek 

van belang; 

Huidige vestigingstypen Gewenste vestigingtypen 

- hoofdkantoor - het verkoopkantoor 

- bijkantoor - de bankwinkel 

- het servicekantoor 

In dit onderzoek zal gekeken worden naar de kantoorpanden in kernen kleiner dan 5.000 inwoners. 

Omdat in deze kernen over het algemeen geen kantoorpand meer zal worden aangehouden zullen 

deze panden als lege huls achterblijven. 

2,2 Overtollige vestlgingen 

Om te bepalen welke vestigingen overtollig zullen worden bij doorvoering van het nieuwe 

vestingenbeleid wordt als voorbeeld de provincie Limburg geanalyseerd. De vestigingen waarvan 

met zekerheid gesteld kan worden dat deze overtollig zullen worden, op basis van het 

inwonersaantal van de wijk/gemeente, zijn voor de provincie Limburg als volgt bepaald; 

Als eerste is een lijst samengesteld van alle aanwezige bankvestigingen in Limburg. 

Vervolgens zijn de aanwezige bankvestigingen geselecteerd op de plaatsnaam waar deze 

vestiging gelegen is. 

• De plaatsnamen zijn op inwonersaantallen aangegeven. 

Hierna zijn alle bankvestigingen die gelegen zijn in gemeenten kleiner dan 5.000 inwoners 

geselecteerd. 

Vervolgens is aangegeven waar deze op de kaart gelegen zijn en zijn de bankgegevens van 

deze vestigingen vermeld. 

2.3 Kleine kernen 

De bankvestigingen van de Rabobank in kleine kernen worden in dit onderzoek nader bekeken. Als 

eerste zal daarom het begrip kleine kern nader worden bekeken. Wat wordt verstaan onder een 

kleine kern en wat is er bekend over deze kleine kernen? 
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Het begrip kleine kern is niet eenduidig gedefinieerd. Doorgaans wordt het begrip kleine kern 

gekoppeld aan een bepaald maximum aantal inwoners. Elke provincie kan een eigen definitie 

hanteren voor het begrip kleine kern, met een zelf bepaald maximum aantal inwoners, varierend 

van 1.000 tot 6.000. De LVKK {Landelijke Vereniging tot behoud van Kleine Kernen) noemde in 

1985 in de definitie voor een kleine kern een maximum inwonertal van 4.000. Later besloot de 

LVKK geen criterium meer te stellen voor het aantal inwoners van een kleine kern. Tegenwoordig is 

een kleine kern volgens de LVKK een kleine kern als de bewoners dat zo voelen. In dit onderzoek 

warden kleine kernen gedefinieerd als een zelfstandige door de overheid onderscheiden 

dorpsgemeenschap/leefgemeenschap met een inwoneraantal van maximaal 5.000 inwoners. 

Een beweging die opvalt in de kleine kernen is de verschraling van het voorzieningenniveau. In 

toenemende mate verdwijnen voorzieningen, met name winkels, uit kleine kernen of beperken hun 

dienstverlening (o.a. postkantoren en banken). De berelkbaarheid van voorzleningen en de 

bereikbaarheid van kleine kernen is dikwijls problematisch. De leegstand van winkelpanden in 

plaatsen tot 5.000 inwoners is de afgelopen vier jaar vervijfvoudigd. In enkele gebieden in Noord

Brabant en Noord-Holland is sprake van dertien tot zestien keer zo veel leegstand, blijkt uit een 

onderzoek van het bureau Locatus (www.nu.nl, 30 september 2005). 

De mogelijkheden om in een dorp te gaan wonen zijn vaak erg beperkt, juist voor mensen uit het 

dorp zelf: jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, of ouderen die een op hun leefsituatie of 

eventuele zorgbehoefte aangepaste woning willen. Dorpen vergrijzen, jongeren trekken weg door 

het gebrek aan betaalbare starterswoningen. 

Een actuele ontwikkeling in kleine kernen is volgens Annegarn (2005) het onder een dak brengen 

van meerdere voorzieningen met als doel door het beperken van kosten en het onderlinge 

samenwerken de lokale voorzieningen op een hoger niveau te houden of te brengen. Er is in 

Nederland een aantal standaardconcepten voor het combineren van voorzieningen. Stamvorm is de 

multifunctionele accommodatie, maar deze neutrale benaming laat in het midden welke 

voorzieningen gecombineerd warden en of deze voorzieningen meer met elkaar doen dan alleen 

het delen van de huisvesting. Concepten als dorpshuis, Brede school, Kulturhus, Wijksteunpunt 

Plus, Servicewinkel en Hart-winkel geven al enige richting aan de mogelijke samenwerkende 

partijen en/of de manier waarop de samenwerking ook inhoudelijk gestalte krijgt. 

2.3.1 Resume 

Bij toepassing van de kenmerken ult tabel 2. 1 worden de volgende conclusies getrokken; 

Alie huidige bestaande bankkantoren in wijken/kernen met een inwonersaantal kleiner dan 

3.000 inwoners zullen overtollig warden, op deze locaties worden geldpunten ingezet als 

contactpunt. 

Alie huidige bestaande bankkantoren in wijken/kernen met een inwonersaantal kleiner dan 

5.000 inwoners zullen overtollig worden, in deze kernen/wijken worden servicewinkels 

gerealiseerd als contactpunt. 
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• Alie huidige bestaande bankkantoren in wijken/kernen met een inwonersaantal tussen de 5.000 

en 12.500 zullen gelegen moeten zijn in de buurt van algemene voorzieningen en ongeveer 80 

m2 b.v.o. bevatten anders zal of de locatie niet gewenst zijn of bij meer dan 80 m2 b.v.o. 

gedeeltelijke leegstand ontstaan. 

• Alie huidige aanwezige bankkantoren in wijken/kernen met een inwonersaantal grater dan 

12.500 zullen; 

t.a.v. de bankwinkel gelegen moeten zijn op een high-traffic winkellocatie en tussen de 80 

m2 b.v.o. en 220 m2 b.v.o. bevatten (afhankelijk van de marktpotentie) anders zal of de 

locatie niet gewenst zijn of zal gedeeltelijke leegstand ontstaan. Afhankelijk van de 

zakelijke markt potentie kan op deze locaties ook een verkoopkantoor warden gevestigd, 

deze vraagt dan een b.v.o. van 280 m2. 

t.a.v. het servicekantoor gelegen moeten zijn in de buurt van algemene voorzieningen en 

ongeveer 80 m2 b.v.o. bevatten anders zal of de locatie niet gewenst zijn 6f bij meer dan 

80 m2 b.v.o. gedeeltelijke leegstand ontstaan. 

Voor dit onderzoek is besloten alleen de kantoren in kernen kleiner dan 5.000 inwoners te 

analyseren omdat in deze kernen geen kantoorpand zal achterblijven. 

Na analyse van de provincie Limburg kan warden gesteld dat er in deze provincie in totaal 122 

bankvestigingen zijn gelegen. Hiervan zijn 37 bankkantoren gelegen in kernen kleiner dan 5.000 

inwoners. In Bijlage 2.2 staan de bankkantoren vermeld die gelegen zijn in plaatsen met minder 

dan 5.000 inwoners. In Bijlage 2.3 is de geografische ligging van deze kantoren aangegeven. 

Vanwege de respons van de procesmanager2 die als werkgebied de provincie Limburg onder zijn 

hoede heeft is gekozen voor de provincie Limburg. Je kunt je afvragen of dit representatief is voor 

heel Nederland. Omdat het onmogelijk is, in het tijdbestek van dit onderzoek, om alle 

bankvestigingen in kernen kleiner dan 5.000 inwoners in Nederland te analyseren is vanwege de 

meeste verkregen informatie gekozen voor de provincie Limburg. 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken hoe de bankkantoren kunnen warden geevalueerd. Dit wordt gedaan 

om de bankkantoren in de kleinen kernen te kunnen kenmerken. 

2 De procesmanager ondersteunt lokale banken met huisvestingsvraagstukken. 
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3 Evalueren van gebouwen 

In dit hoofdstuk wordt lngegaan op het evalueren van gebouwen. Middels evalueren van gebouwen 

wordt getracht kenmerken van bankgebouwen te achterhalen zodat aan de hand van deze 

kenmerken verderop in het onderzoek gekeken kan warden wat er aan deze kenmerken kan 

warden gedaan zodat deze panden afgestoten kunnen worden. 

In het kort kan gesteld worden dat met het evalueren van gebouwen wordt bedoeld; het 

beoordelen, op waarde schatten van gebouwen. 

Volgens van Beukering (2005) zijn er vanuit de vastgoedeigenaar / beheerder een aantal redenen 

om te evalueren; 

• Ontwikkelen en herontwikkelen van vastgoed; hierbij kan worden gedacht aan een 

haalbaarheidsonderzoek, plantoetsing gedurende de ontwerpfase, aanvraag voor een 

bouwvergunning, de directievoering gedurende de uitvoeringsfase en bij de oplevering van het 

vastgoed. 

• Kopen en verkopen van vastgoed; hierbij kan worden gedacht aan de aankoopkeuring, de 

taxatie in verband met de financiering, etc. 

Seheer van vastgoed; hierbij kan warden gedacht aan acties t.a .v. veranderende wetgevlng 

of om grip te houden op de jaarlijkse exploitatie van vastgoed. Een andere reden kan zijn voor 

het afsluiten van een opstal-, brand en/of inbraakverzekering en bij een verhuurmutatie, 

opleveringsrapport of een inspectierapport bij aanvang van de verhuurovereenkomst. 

Beukering (2005) stelt dat het evalueren van gebouwen vooral noodzakelijk is om het 

prestatieniveau van het gebouw te bepalen. Het evalueren kan daarin meerdere betekenissen 

hebben, namelijk : 

in hoeverre voldoet het gebouw aan de vraag van de gebruiker; 

in hoeverre voldoet het gebouw aan de geldende wet- en regelgeving; 

in hoeverre voldoet het gebouw aan de (financiele) vraag van de eigenaar. 

Gebouwen zijn nodig voor het huisvesten van de gebruiker. In welke mate aan de eisen en wensen 

van de gebruiker wordt voldaan is afhankelijk van het prestatieniveau. Hoe hoger het 

prestatieniveau, des te beter de gebouwaspecten aansluiten op de eisen en wensen van de 

gebruiker. 

3.1 Evaluatievormen 

Om een eenduidig referentiekader te creeren, is het nodig van te voren te bepalen welke 

evaluatievorm wordt toegepast. Van der Voordt e.a. (2001) onderscheiden binnen het 

bouwkundige vakgebied twee vormen van evalueren: 

29 



Rabobank 

• Product evaluatie: het vaststellen van de waarde van een product, bijvoorbeeld de omgeving, 

gebouw of ruimte of het evalueren van het programma van eisen; 

• Proces evaluatie: het beoordelen van het totstandkomingstraject van de realisatie en beheer, 

bijvoorbeeld het bouwproces. 

Andere vormen van evalueren zijn te onderscheiden naar het tijdstip in het proces waarop de 

evaluatie plaatsvindt. 

• Ex-ante evaluatie (effectenanalyse): een evaluatie die voorafgaand aan de uitvoering 

plaatsvindt; 

• Ex-post analyse (Post-Occupancy Evaluation) : een evaluatie achteraf. 

Bij het evalueren van bankvestigingen gaat het om een ex-ante product evaluatie. Voor dit 

onderzoek is het namelijk van belang om de waarde van het pand in zijn omgeving te evalueren in 

zijn huidige staat om te bepalen wat de mogelijkheden van het pand zijn in de toekomst. 

3.2 Stappen van het evalueren 

Door Van der Voordt en Vrieling (1987) wordt een stappenplan voor evaluaties weergegeven, 

welke bestaat uit: 

1. Vaststellen van de aspecten die in de beoordeling warden meegenomen 

Van der Voordt en Vrieling (1987) hanteren een algemene indeling op categorieen voor de vast 

te stellen aspecten, te weten; 

Functionele aspecten 

Esthetische aspecten 

Technische aspecten 

Economische en juridische aspecten 

Met het vaststellen van de beoordelingsaspecten moet er ten aanzien van het gebouw warden 

vastgesteld welke kenmerken worden meegenomen. Hierbij warden drie schaalniveaus 

betrokken: 

1. Het gebouw in zijn omgeving 

2. Het gebouw als geheel 

3. De afzonderlijke ruimten 

2. Meten van relevante variabelen 

Na de selectie van de beoordel ingsaspecten, moet vastgesteld warden hoe deze aspecten 

gemeten word en. Er zijn vele verschillende meetmethoden zoals interviews, enquetes, 

observatie, experimenten en meetapparatuur. 

3. Waarderen van de meetuitkomst 

Wanneer de meetuitkomsten bekend zijn moet er een waardeoordeel aan gegeven kunnen 

warden. Deze krijgt pas betekenis wanneer gerefereerd kan warden aan een wens of norm. 

4. Wegen van het belang van de verschillende aspecten 
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Vaak zijn niet alle aspecten in de beleving van de beoordelaar even belangrijk. Om een 

afgewogen eindoordeel te kunnen geven kan het nuttig zijn om gewichtsfactoren toe te kennen 

aan de verschillende aspecten. 

Als eerste zullen dus de van belang geachte aspecten moeten worden vastgesteld en vervolgens 

moeten deze warden gemeten en er een waarde aan warden gegeven. De verschillende aspecten 

worden geen gewichtsfactoren toegekend. De te beoordelen aspecten zullen alleen gemeten 

worden zoals deze voorkomen. 

3.2.1 Vaststellen aspecten 

Voor het meetbaar maken van de kwaliteit van een gebouw (omgeving, gebouw en ruimte) 

bestaan meerdere systemen. In het onderzoek van Vijverberg (1997) warden de meest bekende 

kwaliteitssystemen beoordeeld op hun kwaliteit. De methoden vertonen aanzienlijke verschillen en 

het is ook niet mogelijk om een methode aan te wijzen die het beste Is . Of een methode geschikt is 

hangt samen met het feit wat een opdrachtgever er mee wil. 

Om kwaliteitssystemen te kunnen beoordelen is er volgens Vijverberg (1997) een inkadering nodig 

van de invalshoeken die aan de toepassingen ten grondslag liggen. De invalshoeken die hij bij de 

inkadering onderscheidt zijn; 

• Doelgroep: aanbieders (makers, handelaren, verhuurders en dienstverlening) en/of gebruikers 

• Invalshoek: vraag en/of aanbod 

• Breedte: omgeving (locatie), het gebouw, faciliteiten en/of werkplek 

• Procesfase: ontwikkelings-, bouw- en/of beheerfase 

• Beleidsniveau: strategisch, tactisch en/of operationeel niveau 

• Insteek: functioneel, esthetisch, technisch en /of financieel 

• Benodigd deskundigheidsniveau: expert en/of leek 

Frequentie van meting: incidenteel en/of permanent 

• Waarderingsmethodiek: tekstueel, harde waarderingsschalen 

De kwaliteitsmeetsystemen die Vijverberg {1997) aan de orde stelt zijn de Building-in-use methode 

van Vischer, de Healthy Building Quality methode van de rijksgebouwendienst, ORBIT van Becker 

e.a., het certificatiesysteem van kantoorgebouwen van Centraal Beheer, de Real Estate Norm van 

de stichting REN, Serviceability Tools and Methods van het International Centre for Facilities in 

Canada en de Building Quality Assessment method uit Nieuw Zeeland en Australie. In Bijlage 3.1 

zijn de invalshoeken van de bekeken kwaliteitsmeetsystemen naast elkaar gezet. 

Op basis van de invalshoeken is de Real Estate Norm een goede methode om bankvestigingen te 

evalueren. Middels deze methode worden alle belangrijke invloedsfactoren voor de waardering van 

gebouwen in de beoordeling gewogen. 

Het Certificatiesysteem van kantoorgebouwen weegt ook deze invloedsfactoren, echter het nadeel 

aan deze methode is dat deze specifiek voor kantoorgebouwen is opgesteld. Aangezien de 

bankvestigingen niet per definitie een kantoorfunctie hebben maar ook publieke ruimte bezitten 

wordt hier gekozen voor de REN methode. 
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Naast de ·REN methode worden in dit onderzoek ook de Vacancy Risk Meter (VRM) van Geraedts en 

van der Voordt (2003) en VIAS gebruikt ter bepaling van de aspecten om de bankkantoren te 

evalueren. 

Met de VRM van Geraedts en van der Voordt (2003) kan worden aangegeven of een kantoorpand 

nog potentie heeft om als kantoorpand te worden hergebruikt. In deze VRM, die op basis van de 

REN is opgesteld, worden een aantal aspecten benoemd op locatie- en gebouwniveau die een 

negatief effect hebben op de verhuurbaarheid van een gebouw als kantoorgebouw. Hoe meer 

ongunstige aspecten het pand en zijn locatie zal vertonen des te lager zal de potentie zijn voor het 

vinden van een nieuwe huurder. 

VIAS is het database bestand Vastgoed Informatie en Analyse Systemen (VIAS). In deze database 

heeft Rabobank Nederland van alle Rabobank bankvestigingen in Nederland een groot aantal 

gegevens van de panden verzameld. De REN, VRM en VIAS worden vergeleken om tot een 

complete lijst van belang geachte aspecten te komen 

~ 

In tabel 3.1 zijn alle aspecten waarop kantoorgebouwen vanuit de REN kunnen worden 

gewaardeerd weergegeven. De te beoordelen aspecten zijn opgesplitst in deelaspecten. Aan deze 

deelaspecten kan een prestatieniveau worden toegekend waardoor de kwaliteit van het 

desbetreffende aspect wordt weergegeven. 

Voor dit onderzoek wordt bekeken welke aspecten van belang zijn om de bankkantoren te 

kenmerken. Hierbij wordt alleen gekeken naar aspecten die van invloed zijn voor hergebruik van 

het bankkantoor. Elementen die eenvoudig aanpasbaar of oplosbaar zijn worden als niet relevant 

geacht. De relevant geachte aspecten om de bankkantoren te kenmerken zijn aangevinkt en de 

niet relevante aspecten zijn aangegeven met een kruisje. In bijlage 3.2 staat beschreven waarom 

welke aspecten van de REN wel en welke niet van belang worden geacht om de bankkantoren te 

kenmerken. 
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Tabel 3.1: Aspecten Real Estate Norm 

Locatie Gebouw 

1 Omgeving 1 Algemeen 

1.1 Representativiteit + 1.1 Flexibiliteit + 
1.2 Bereikbaarheid + 1.2 Hoofdentree van het gebouw + 
1.3 Voorzieningen + 1.3 Transport/verplaatsing + 
1.4 Openbare veiligheid + 1.4 Communicatie 

1.5 Potentieel nieuw personeel 1.5 Instandhouding van prestaties 

1.6 Huisvesting voor huidig personeel 1.6 Energiehuishouding 

1.7 Beveiliging 

2 Perceel 2 Werkplek 

2.1 Visueel + 2.1 Vrije hoogte 

2.2 Bereikbaarheid terreinontsluiting 2.2 Privacy 

2.3 Parkeren + 2.3 Binnenmilieu 

2.4 Terreinin rich ting + 
2.5 Veiligheid 3 Facilitaire ruimte 

2.6 Hinder + 3.1 Sanitair 

2.7 Bodemverontreiniging + 3.2 Restauratieve voorzieningen 

3.3 Technische ruimte 

3.4 Restruimte 

3 Aandachtspunten 4 Aandachtspunten 

3.1 Omgeving 4.1 Orientatie/bezonning 

3.2 Perceel 4.2 Milieubelasting tijdens gebruik 

3.3 Regelgeving + 4.3 Milieubelasting bij sloop 

3.4 Financieel/economisch 4.4 Waterbesparingen 

4.5 Energiebesparingsmaatregelen 

4.6 Extern transmissiemedium 

4.7 Gebruik schadelijke stoffen 

4.8 Structurele energiebehoefte 

4.9 Balie in entreehal 

4.10 Financieel/economisch + 

Relevant + 
Niet relevant 
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Vacancy Risk Meter (VRM) 

De aspecten die van invloed zijn op het hergebruik van het kantoorpand zijn de volgende; 

Locatie Gebouw 

- Geografische ligging - Huurprijs 

- Ligging in specifiek stadsdeel - Bouwjaar 

- Huurprijs - Ruimtelijke en visuele kwaliteit 

- Concentratie verouderde panden - Uitstraling, identiteit 

- Gemeentelijk beleid - Technische kwaliteit buitenschil 

- Monofunctionaliteit - Technische kwaliteit van drager en inbouw 

- Bereikbaarheid auto en o.v. - Technische kwaliteit installaties / milieu 

- Parkeren - Milieukwaliteit 

- Afstand tot voorzieningen - Functionele kwaliteit 

- Openbare veiligheid 

- Hinder omgeving 

- Ruimtelijke en visuele kwaliteit 

Bij bovenstaande aspecten worden door Geraedts en van der Voordt (2003) een drietal vetocriteria 

gehanteerd; 

• ligging in een gemeentelijk prioriteitsgebied voor woningbouw 

• onvoldoende parkeercapaciteit 

• een huurprijs van minder dan €100 

Als het kantoorgebouw een van deze kenmerken heeft dan is het risico van leegstand zeer groat en 

valt het gebruik als kantoor af. Het is dan niet meer "in potentie" geschikt voor hergebruik als 

kantoor". De vetocriteria zijn vooral geschikt voor een snelle beoordeling om te bezien of het de 

moeite loont tijd en energie te steken in behoud als kantoorgebouw. 

Een beschrijving van de aspecten die een negatieve bijdrage leveren aan het hergebruik als 

kantoorgebouw uit de VRM is in bijlage 3.3 weergegeven. 

Vastgoed Informatie & Analyse Systemen (VIAS) 

De gegevens in VIAS zijn verkregen van procesmanagers die betrokken zijn bij de 

huisvestingsplannen van de lokale banken en het kadaster. De kenmerken warden in deze 

database gewaardeerd door ze een waarde te geven op een vierpuntsschaal te weten; slecht, 

matig, goed of uitstekend. Van de volgende aspecten is een waarderingsschaal toegekend; 
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Marktconformiteit (huurprijs) 

Omgevingsindicatoren (bereikbaarheid / parkeren / veiligheid) 

• Locatie (representativiteit / zichtbaarheid / uitstrallng / uitbreidbaarheid) 

• Kwaliteit (gebouw / installaties) 

• Flexibiliteit ( indeling / uitbreiding) 

• Milieuaspecten / duurzaamheid (bodemverontreiniging) 

3.2.2 Resume 

Wanneer de van belang geachte aspecten uit de REN en de Vacancy Risk Meter naast elkaar 

worden gezet ontstaat een complete lijst met kenmerken voor het kantoorgebouw. In tabel 3.3 zijn 

deze aspecten naast elkaar gezet. 

Naast de aspecten die van belang warden geacht om de bankkantoren te kunnen kenmerken staan 

de aspecten die bekend zijn vanuit VIAS. Op basis van deze vergelijking kan bepaald worden welke 

aspecten van de bankkantoren niet bekend zljn en bekend zouden moeten zijn om een goede 

analyse te kunnen uitvoeren om de kenmerken van de bankkantoren te achterhalen. 

Zoals in tabel 3.2 te zien is zijn de volgende aspecten van de bankkantoren vanuit het database 

bestand VIAS niet bekend; 

Tabel 3.2: ontbrekende aspecten 

Lokatie Gebouw 

- Voorzieningen - Uitstraling / identiteit 

- Gemeentelijk beleid / regelgeving - Transport / verplaatsing 

- Huurprijsniveau - Financieel / economisch 

- Hinder - Bouwjaar 

Ten aanzien van de locatie is het binnen het tijdbestek van dit onderzoek niet mogelijk van ieder 

object te achterhalen of het object gelegen is in een gemeentelijk prioriteitsgebied voor 

woningbouw. Hiervoor zal inventarisatie benodigd zijn en navraag moeten warden verricht bij de 

gemeente. Oak eventuele aanwezige hinder uit de omgeving is niet te achterhalen binnen het 

tijdsbestek. Aanwezigheid van hinder zal moeten warden onderzocht door opnamen ter plaatse of 

door inventarisatie van hinderlijke elementen in de omgeving. Ten aanzien van het huurprijsniveau 

zou dit kunnen warden opgevraagd bij een lokale makelaar die op de hoogte is van lokale markt. 

Oak een aantal aspecten ten aanzien van het gebouw is binnen dit onderzoek niet te achterhalen. 

In het database bestand VIAS zijn geen gegevens bekend omtrent uitstraling / identiteit of 

aanwezige trappen en/of liften in de bankkantoren. Deze zijn te achterhalen middels opname ter 

plaatse. 

Ten aanzien van het aspect financieel / economisch is het verhuurbaar en bruto vloeroppervlak van 

belang. Deze zijn te achterhalen uit bouwtekeningen van het desbetreffende kantoorpand. Het 

bouwjaar kan warden gehaald uit het kadaster of bij desbetreffende gemeente. De marktconforme 

huurprijs voor het bankkantoor kan warden bepaald door een makelaar die op de hoogte is van de 
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lokale markt. In VIAS wordt hier wel deels antwoord op gegeven. Van de objecten zijn niet de 

marktconforme huurprijzen bekend maar er wordt wel een waardering aangegeven ten aanzien van 

marktconformiteit. Met deze marktconformiteit wordt bedoeld of het gebouw marktconform is, en 

of er een marktconforme huurprijs voor het bankkantoor kan worden gevraagd. Vanwege het 

tijdbestek waarbinnen dit onderzoek wordt verricht is het niet haalbaar om van elk bankkantoor 

deze ontbrekende kenmerken te achterhalen. De kenmerken analyse wordt daarom verricht op 

basis van de reeds bekende informatie vanuit het database bestand VIAS. 

Aan de hand van de van belang geachte aspecten om de bankkantoren te kenmerken en te kunnen 

bepalen of de bankkantoren nog kantoorpotentie hebben is een lijst met te beoordelen aspecten 

samengesteld en geoperationaliseerd. Deze lijst is weergegeven in bijlage 3.4. 

Tabel 3.3: aspecten kantoorgebouwen 

REN VRM VIAS 

LOKATIE I 
Representativiteit * * * 
Bereikbaarheid * * * 
Voorzieningen * * 
Openbare veiligheid * * * 
Gemeentelij k beleid / regelgeving * * 
Huurprijsniveau * 
Parkeren * * * 
Terreininrichting * * 
Hinder * * 
Bodemverontreiniging * * 
Zichtbaarheid * * * 

GEBOUW 

Flexibiliteit / functionele kwaliteit * * * 
Ruimtelijke en visuele kwaliteit * * * 
Uitstraling / identiteit * * 
Transport/ verplaatsing * 
Financieel / economisch * 
Huurprijs * * 
Bouwjaar * 
Kwaliteit buitenschil * * 
Kwaliteit drager en inbouw * * 
Kwaliteit installaties * * 
Milieu kwa lite it * * 

36 



3.3 Kenmerken bankkantoren in kleine kernen 

Van de bankkantoren in Limburg is in hoofdstuk 2 bepaald dat er 37 kantoren gelegen zijn in 

kernen met minder dan 5.000 inwoners. Van deze 37 bankkantoren zijn van 21 bankkantoren 

gegevens bekend in het database bestand VIAS. Met de aanwezige bekende gegevens is de 

analyse op de bankkantoren uitgevoerd. 

De bankkantoren in de kernen met minder dan 5.000 inwoners zijn over het algemeen gelegen in 

winkel (19%) of woongebieden (65%). De bereikbaarheid van deze kernen is met de auto en het 

openbaar vervoer niet erg goed te noemen. De parkeermogelijkheden op het eigen terrein zijn 

verdeeld, niet goed en ook niet slecht. Het aantal parkeermogelijkheden op het eigen terrein ligt 

over het algemeen op 5 t/m 10 plaatsen of meer. Parkeermogelijkheden in de omgeving zijn 

daarentegen over het algemeen goed te noemen en de veiligheid in deze kernen is erg goed. 

Van de perceeloppervlakten heeft het merendeel een oppervlak tussen de 500 en 1.000 m2 (32%) 

of tussen de 1.000 en 1.500 m2 (22%). Van het bebouwd oppervlak van de percelen hebben de 

bankkantoren over het algemeen een bebouwd oppervlak tussen de 250 en 500 m2. Het 

gemiddelde m2 bebouwd oppervlak ligt op 389 m2. Het gemiddelde percentage bebouwd oppervlak 

van het perceel ligt van de percelen tussen 500 en 1.000 m2 op 47% en van de percelen van 

1.000 en 1.500 m2 op 31 %. 

De kwaliteit van de buitenschil en de drager en inbouw van de bankkantoor zijn over het algemeen 

van een goede kwaliteit. Dit komt waarschijnlijk doordat veel van de bankkantoren de afgelopen 

jaren, tussen 2000 en 2005, onlangs nog verbouwd of gerenoveerd zijn. De kwaliteit van de 

installaties zijn matig tot goed te noemen. De milieukwaliteit is daarentegen voor het merendeel 

matig. Hiermee wordt de duurzaamheid van het gebouw bedoeld alsmede de milieukwaliteit van de 

installaties in het gebouw. In tabel 3.4 zijn de algemene kenmerken van de bankkantoren in kleine 

kernen weergegeven. Deze algemene kenmerken zijn verkregen door de aspecten te beoordelen 

aan de hand van de opgestelde lijst in Bijlage 3.4. In Bijlage 3.5 zijn de uitkomsten weergegeven 

van de beoordeelde aspecten. 
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Tabel 3.4: Algemene kenmerken bankkantoren in kleine kernen 

Aspect Algemene waardering 

Gelegen gebied Woon / winkelgebied 

Bereikbaarheid auto matig 

Bereikbaarheid O.V. matig 

Voorzieningen Slecht tot matig 

Veiligheid goed 

Parkeren op eigen terrein Matig tot goed, ongeveer 5 t/m 10 pp 

Parkeren in omgeving Goed tot uitstekend 

Perceeloppervla k Tussen 500 en 1.000 m2, gemiddeld 781 m2 

Tussen 1.000 en 1.500 m2, gemiddeld 1.231 m2 

Bebouwd oppervlak Tussen 250 en 500 m2, gemiddeld 389 m2 

Percentage bebouwd oppervlak v/h perceel Tussen 500 en 1.000 m2 gemiddeld 47% 

Tussen 1.000 en 1.500 m2 gemiddeld 31% 

bodemverontreiniging Geen verontreinigde grond aanwezig 

Zichtbaa rheid Matig tot goed 

Marktconforrniteit Slecht tot matig 

Indelingsflexibiliteit Slecht tot matig 

Ruimtelijk en visuele kwaliteit Matig tot goed 

Kwaliteit buitenschil Matig tot goed 

Kwaliteit drager en inbouw Goed 

Kwaliteit installaties Matig tot goed 

Milieukwaliteit Matig 
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4 Dispositie 

Om eenduldigheid voor dit onderzoek te verkrijgen zal eerst dispositle worden gedefinieerd. Wat 

wordt onder dispositie verstaan? Dispositie wordt in de Vastgoedbeheer Lexicon (Keeris, 2001) als 

volgt gedefinieerd; 

"Dispositie is een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee de verkoop van een 

vastgoedobject wordt aangeduid, dan wel - afhankelijk van de context - de verkooptransactie of 

de verkoopprocedure in zijn totaliteit daarvan. 

Ook we/ genoemd: desinvesteren, desinvestering en verkopen. Het begrip is niet eenduidig 

gedefinieerd. Zo wordt het ook we/ in de financiele markten omschreven als het beschikken over 

een geldvordering en het kunnen opnemen van geld. Bij deze laatste mogelijkheid uit de eerste 

begripsomschrijving moet gedacht worden aan de periode van de /evenscyclus van een 

vastgoedobject, welke direct aansluit op de beheerfase en derhalve strekt vanaf het moment van 

de definitieve beslissing tot verkoop tot en met de afronding van de transactie en (eventuele) 

herbelegging van de verkregen netto - verkoopopbrengst. In het verlengde van de tweede 

omschrijving betekent dispositieruimte dan de financiele moge/ijkheid waarbinnen vrijelijk geld kan 

warden opgenomen." 

Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over dispositie dan worden hiermee transacties bedoeld 

bij het afstoten oftewel verkopen van vastgoed waarbij verkopers en kopers elkaar ontmoeten en 

de verkoper los komt van de wettelijke aansprakelijkheid op het pand. De termen dispositie, 

verkopen en afstoten van vastgoed zullen afwisselend worden gebruikt. 

4.1 Waarom bedrijfsvastgoed afstoten? 

De ruimtebehoefte van bedrijven wijzigt met de tijd. De omvang en de aard van het bedrijfspand 

moet voortdurend aangepast worden aan de ruimtebehoefte van de onderneming. Wanneer het 

oude bedrijfspand niet meer voldoet aan de huidige eisen en wensen van de gebruiker dreigt er 

een lege huls achter te blijven. Het leeg achterblijven van een bedrijfspand kan vanuit 

verschillende oogpunten worden bekeken; 

als eigenaar van het vastgoed, 

• als gebruiker van het vastgoed of 

als eigenaargebruiker van het vastgoed. 

Bij eigenaren van bedrijfsvastgoed moet worden gedacht aan beleggers en verhurende 

organisaties. Het leeg achterblijven van het vastgoed bij deze organisaties kan resulteren in lage of 

negatieve rendementen. Bij verandering van huisvestingsbehoefte van de gebruiker moet de 

eigenaar van het vastgoed hierop inspringen om leegstand van het pand te voorkomen. De locatie 

van het vastgoed is hier van cruciaal belang. Bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten spelen eveneens 

een grate rol (Van Boom, 2005). Wanneer deze elementen bij een ruim aanbod slecht 

vertegenwoordigd zijn zal er leegstand optreden en zullen beleggers geneigd zijn het vastgoed te 

verkopen. 
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Bij gebruikers van vastgoed valt te denken aan huurders van het vastgoed die het vastgoed niet in 

eigendom hebben. Het leeg achterblijven van vastgoed manifesteert zich op de gebruikersmarkt in 

de vorm van dalende huurprijzen, leegstand en hogere beheerkosten. De gebruiker kan gaan 

zoeken naar een andere huisvesting of in overleg met de eigenaar zorgen voor aanpassing van de 

huisvesting. Gebruikers van vastgoed hebben dus niet te maken met het afstoten van vastgoed 

aangezien zij huren van eigenaren. Zij hebben alleen te maken met de huurtermijn waarvoor zij 

het huren van de ruimte zijn aangegaan. Wanneer deze huurtermijn teneinde loopt kunnen zij 

vetrekken uit het pand. 

Voor eigenaargebruikers staat het vastgoed ten dienste van het optimaliseren van het primaire 

bedrijfsproces. Hierbij kan gedacht warden aan aspecten als de bereikbaarheid, functionaliteit, 

bijdrage aan het imago, de verhoging van arbeidsproductiviteit en satisfactie van medewerkers, 

veiligheid, gezondheid en dergelijke. Volgens Hek (2004) is een eigenaargebruiker, eerder dan een 

belegger, geneigd verlies te nemen wanneer hij door verhuizing of inkrimping geconfronteerd 

wordt met leegstand en te zoeken naar alternatieven voor zijn kantoorpand. Hij heeft een lange 

termijn belang en de levensvatbaarheid en de kwaliteit van de omgeving zijn voor hem erg 

belangrijk. Voor de eigenaargebruiker zal het pand dus moeten aansluiten op zijn 

huisvestingsbehoefte en heeft het pand dus meer een gebruikswaarde dan financiele waarde. Deze 

financiele waarde is niet onbelangrijk aangezien het wel vermogen vertegenwoordigd voor de 

onderneming of instelling. De eigenaargebruiker van het vastgoed zal zijn vastgoed wanneer 

mogelijk aan zijn eigen eisen en wensen voor gebruik moeten aanpassen en wanneer dat niet 

mogelijk is zal dat in vele gevallen leiden tot het afstoten van het oude bedrijfspand oftewel 

verkopen van het bedrijfspand. 

Rabobanken zijn eigenaargebruikers van hun kantoorpanden. Hoe eigenaargebruikers omgaan met 

het afstoten van hun bedrijfsvastgoed is weinig bekend. Eigenaren daarentegen gaan hier 

professioneler mee om. Er zal daarom eerst gekeken warden hoe deze eigenaren omgaan met het 

afstoten van vastgoed. 

4.2 Dispositie bij andere organisaties 

Wanneer een onderneming te maken krijgt met afstoten van haar vastgoed is het voeren van een 

goed dispositiebeleid van belang. Met een goed dispositiebeleid zal het te !open afstootrisico zo 

klein mogelijk gehouden warden. Een goed dispositiebeleid biedt ondernemingen dan ook 

ondersteuning bij het nemen van beslissingen ten aanzien van het afstoten van vastgoed. 

Om een beeld te krijgen van hoe andere partijen omgaan met het afstoten van hun vastgoed zal 

gekeken warden naar het dispositiebeleid van beleggers en woningcorporaties. 

4.2.1 Beleggers 

Beleggers kunnen warden onderscheiden in particuliere en institutionele beleggers. Tot de laatste 

categorie warden de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en de beleggingsinstellingen 

gerekend (Van Gool, 2001). Beleggers zijn professionele eigenaren en kopen vastgoed als 

bedrijfsmiddel. Doorgaans hebben zij een scope van 10 a 15 jaar. Het gaat de belegger om de 
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cashflow en waardeontwikkeling van zijn vastgoed en beleggers hebben een financieel 

winstoogmerk en geen maatschappelijk rendement voor ogen. 

Van Gool e.a. (2001) definieren het beleid rondom dispositie van vastgoedbeleggingen als volgt: 

"Het beleid gericht op het optimaliseren van de beleggingsportefeuille en de 

beleggingsrendementen door het verkopen van portefeuille - onderdelen. Daarbij komen 

uiteenlopende vraagstukken aan bod, zoals de selectie van de te verkopen objecten, de 

gehanteerde analysemethode, de verkoopwijze, de onderhandelingsstrategie enz." 

Acquisitie- en dispositiebeleid wordt voornamelijk actief toegepast door beleggers. Iedere 

professionele belegger heeft een acquisitie- en dispositiebeleid dat gericht is op het optimaliseren 

van de beleggingsportefeuille en de beleggingsrendementen door het aankopen van objecten 

respectievelijk verkopen van portefeuille onderdelen. Met betrekking tot het dispositiebeleid van 

beleggers kunnen de volgende redenen voor verkoop van het vastgoed warden gegeven (Goal e.a., 

2001); 

Het totale objectrendement komt onder de interne rendementseis uit. Wanneer de waarde die 

men zelf aan het project toekent (beleggingswaarde) lager is dan de marktwaarde is het aan te 

bevelen het vastgoed te verkopen. De marktwaarde is de prijs die het bij vrijwillige verkoop in 

de markt onder normale omstandigheden zou opleveren. De beleggingswaarde wordt berekend 

met behulp van het Discounted Cashflow-methode, oak wel genoemd de Netto Contante 

Waarde. Bij het vaststellen van de disconteringsvoet kijken taxateurs naar gegevens uit de 

markt waardoor met deze methode toekomstverwachtingen verwerkt worden in de bepaling 

van de contante waarde. 

• Het object past niet meer in het beleggingsbeleid van de ondememing door bijvoorbeeld een 

strategische wijziging in de beleggingsmix. 

Volgens van Gaol e.a. (2001) is het moeilijkste vraagstuk het bepalen van het moment waarop een 

object zou moeten worden verkocht. Volgens hen zou er moeten warden verkocht voordat het 

object een negatieve bijdrage gaat leveren aan de resultaten. Dit is vaak lastig aangezien het 

moeilijk is een beleggingswaarde te berekenen die losstaat van marktinvloeden. Derhalve kijken 

volgens van Goal e.a. (2001) beleggers vaak naar factoren die ertoe kunnen leiden dat de 

beleggingswaarde van een object in de toekomst structureel kan gaan dalen. Als die risicofactoren 

bekend zouden zijn, dan valt een waardedaling immers te voorspellen. Het is dus zaak te kijken 

naar factoren die de waarde bepalen. Om een waardedaling te voorspellen moet worden gekeken 

naar onder meer de volgende factoren (Gool e.a. ,2001): 

• de kans op een opwaartse bijstelling van de disconteringsvoet; 

de kans op meer leegstand dan waarmee al rekening gehouden wordt; 

■ de kans op tegenvallende huurgroei als gevolg van een achterlopende markthuurgroei; 

• de kans op meer onderhoudskosten dan waarmee nu reeds rekening gehouden wordt. 

Naast het moment van verkopen komt bij het dispositiebeleid ook aan bod de vraag hoe objecten 

dienen te worden afgestoten. Gaat de belegger zelf de kopers zoeken of schakelt hij of zij daarvoor 
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makelaars en andere bemiddelaars in? Houdt men zelf actief contact met projectontwikkelaars en 

belangrijke beleggingsmakelaars of laat men de contacten aan het toeval over? Ook is het de vraag 

of men projecten in zijn geheel verkoopt of per object aan de zittende gebruiker/huurder of bij 

mutatie; het zogenaamde uitponden. 

Uitgaande van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor beleggers de volgende vragen 

van belang zijn ten aanzien van het dispositiebeleid; 

Welke objecten worden er verkocht? 

Welke analysemethode wordt hiervoor gebruikt? 

Wanneer wordt er verkocht of wat is het beste moment om in de markt te zetten? 

Hoe wordt er afgestoten? 

Worden objecten in zijn geheel verkocht of worden de objecten los verkocht? 

• Welke onderhandelingsstrategieen worden gebruikt? 

4.2.2 Woningcorporaties 

De woningbouwcorporatie is een non-profit instelling en is uitsluitend werkzaam in het belang van 

de volkshuisvesting en hun financiele middelen worden ook uitsluitend hiervoor aangewend. 

Dispositiebeleid was voor woningcorporaties tot voor een aantal jaren terug nog een onbekend 

fenomeen. De laatste jaren houden ook zij zich steeds meer bezig met dispositiebeleid. Sinds de 

bruteringopgave moeten zij steeds meer zelfstandig zorgdragen voor financiele middelen ten 

aanzien van investeringen. Volgens Hildering (2004) zouden woningcorporaties in principe ook net 

als beleggers met verkopen moeten starten voordat objecten een negatieve bijdrage gaan leveren 

aan de resultaten. Bij het dispositiebeleid van woningcorporaties spelen niet alleen financiele 

rendementen een belangrijke rol, maar minstens een zo belangrijke rol spelen volkshuisvestelijke 

en maatschappelijke rendementen. Het verschil van woningcorporaties t.o.v. commerciele 

beleggers is dat woningcorporaties met duurzame exploitatie van hun bezit te maken hebben en in 

beginsel niet uit zijn op (financiele) winstmaximalisatie op hun beleggingen. 

Als voorbeeld stelt Hildering (2004) de redenen voor verkoop van EHOW3
• Deze verkoopt 

woningen, met als doel meer differentiatie in de bestaande vastgoedportefeuille te kunnen 

realiseren, en om meer differentiatie van koopkracht en eigendomsverhoudingen in de wijk te 

krijgen. De corporaties zijn grotendeels afhankelijk van de mutatiegraad, of het aan derden 

verkopen van een complex (in verhuurde staat) in zijn geheel, aangezien zittende huurders over 

het algemeen weinig genegen zijn hun huidige huurwoning van de corporatie te kopen . Hildering 

(2004) stelt daarbij dat corporaties dan sneller financiele middelen beschikbaar hebben, omdat 

afzonderlijke verkoop per woning veel meer tijd vergt. Bij verkoop aan derden hebben corporaties 

snel grote bedragen aan financiele middelen, maar wanneer moeilijk een koper te vinden is voor de 

complexen zou losse verkoop wellicht een betere optie zijn aangezien dan verkoop in onverhuurde 

staat op termijn een hogere waarde met zich meebrengt. 

3 Stichtlng Eigen Haard Olympus Wonen 
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Elementen en /of factoren die binnen het dispositiebeleid een belangrijke rol spelen t.a.v. voor 

verkoop in aanmerking komende complexen zijn volgens Hildering (2004) o.a.: 

Wat en hoe wordt er geselecteerd? 

Welke analyse methode wordt gehanteerd? 

Welke verkoopwijze wordt er ingezet voor welk object/complex? 

Welke onderhandelingsstrategie wordt er gevolgd? 

Wat is het juiste moment om in de markt te zetten? 

Aan wie wordt er verkocht en onder welke voorwaarden? 

Wenst de organisatie het complex of object in zijn geheel te verkopen, of willen zij een 

gedeelte ervan verkopen? 

4.3 Disposltle bij eigenaargebruikers 

Vergelijking van het dispositiebeleid bij beleggers en bij woningcorporaties leidt tot de conclusie 

dat beide organisaties dezelfde vragen stellen ten aanzien van hun objecten. Het enige verschil is 

dat corporaties zich ook nog afvragen aan wie er wordt verkocht en onder welke voorwaarden, 

waar dat voor beleggers niet relevant is. 

De vraag die door beide soorten organisaties niet wordt gesteld maar wel van belang is om van 

tevoren in te schatten, is het eventuele afstootrisico dat objecten kunnen hebben bij verkoop. De 

laatste jaren is er veel leegstand ontstaan van kantoorgebouwen. Er zijn voornamelijk toenemende 

problemen voor verouderde, incourante gebouwen die steeds vaker uit de markt warden gedrukt 

(Regeer, 2006). Wanneer een eigenaargebruiker besluit om zijn pand te verkopen zal deze er goed 

aan doen om van te voren in te schatten of deze zijn pand makkelijk van de hand kan doen of dat 

deze met een afstootrisico te maken zal krijgen. Om dit afstootrisico te kunnen bepalen zal de 

verkoper eerst bewust moeten zijn van de financiele en bouwkundige waarde van zijn pand. 

Na het analyseren en selecteren van de af te stoten objecten zal dus eerst de 'waarde' bepaald 

moeten en vervolgens bekeken moeten warden of deze objecten een afstootrisico zullen lopen. Het 

afstootrisico dat een object loopt kan namelijk van invloed zijn op het bepalen van de verkoopwijze 

en het verkoopmoment en onderhandelingsstrategie voor het object. Naar aanleiding van 

bovenstaande bevindingen zullen voor dispositie de volgende stappen moeten warden doorlopen; 

• bepalen van analysemethode voor af te stoten objecten (zie 4.3.1); 

• selecteren af te stoten objecten (zie paragraaf 4.3.1); 

• bepalen taxatiewaarde en evalueren objecten (zle paragraaf 4.3.2); 

• bepalen afstootrisico geselecteerde panden (zie paragraaf 4.3.3); 

• bepalen aan welke partij kan warden verkocht (zie paragraaf 4.3.4); 

• bepalen van verkoopwijze van object (zie paragraaf 4.3.5); 

bepalen van verkoopmoment object (zie paragraaf 4.3.6); 

bepalen van onderhandelingsstrategie (zie paragraaf 4.3.6). 

In de hierna volgende paragrafen staan de verschillende stappen nader uitgewerkt. 
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4.3.1 Bepa/en van analysemethoden en seleeteren af te stoten objecten 

Het bepalen van de analysemethode voor de af te stoten objecten is voor iedere organisatie 

verschillend en moet voor iedere organisatie op zich bepaald worden. Eerder is al aangegeven dat 

organisaties verschillende motieven hebben om objecten af te stoten. Het afstoten van 

bedrijfshuisvesting van eigenaargebruikers is over het algemeen een gevolg van 

beleidsbeslissingen. Het pand is voor hen geen bedrijfsmiddel maar een gebruiksmiddel. Zij zullen 

over het algemeen zo weinig mogelijk inspanning willen leveren om van het pand los te komen. 

Dat geldt ook voor de Rabobank, die als eigenaargebruiker wordt beschouwd. Het bepalen van de 

analysemethode zal in dit onderzoek niet verder worden onderzocht; de analyse heeft op andere 

wijze plaatsgevonden. Voor dit onderzoek is het bepalen van de analysemethode en het selecteren 

van de af te stoten objecten geschied in hoofdstuk 2. Hier was geconcludeerd dat de panden in 

kernen kleiner dan 5.000 inwoners leeg zullen achterblijven. Vervolgens zijn de panden in Limburg 

van deze kernen geselecteerd en geanalyseerd. 

4.3.2 Bepalen taxatiewaarde en evalueren objecten 

De taxatiewaarde geeft de actuele verkoopwaarde voor het object weer. Het taxeren van het pand 

kan het beste warden verricht door een regionale makelaar aangezien deze bekend is met de 

regionale markt en dus een reele taxatie kan bepalen. Deze getaxeerde waarde geldt a,ls 

uitgangspunt t.a.v. verkoopbeslissingen. De verkoper kan op basis van deze waarde beslissen of hij 

zich hiermee kan verenigen en dit een acceptabele verkoopwaarde vindt. 

Om het afstootrisico te kunnen bepalen van zijn pand zal de verkoper ook een beeld moeten 

hebben van de bouwkundige waarde van zijn pand. Om hier een goed beeld van te krijgen zal het 

pand moeten worden geevalueerd. Het evalueren van gebouwen is uitgebreid behandeld in 

hoofdstuk 3. Ook deze bouwkundige waarde geldt als uitgangspunt t.a.v. verkoopbeslissingen. De 

bouwkundige waarde kan namelijk invloed hebben op het afstootrisico dat een pand loopt. 

4.3.3 Bepalen afstootrisico van geselecteerde kantoorpanden 

Keeris {2001) definieert risico als 'de mogelijkheid, dan we/ de grate kans op het optreden van een 

gebeurtenis, welke ingrijpt op het betreffende risicodragende object of aspect, met naar 

verwachting dientengevolge schade daaraan of verlies van het gestelde of bepaalde'. 

Op basis van deze definitie wordt in dit onderzoek onder afstootrisico van vastgoed verstaan: de 

mogelijkheid, dan wel de grate kans dat de transactie bij het verkopen van vastgoed lang op zich 

laat wachten en de verkoper niet los dreigt te komen van de wettelijke aansprakelijkheid op het 

pand en naar verwachting dientengevolge schade of verlies lijdt aan het object. Hiervoor kunnen 

ook de termen 'verkooprisico van vastgoed' of 'dispositierisico' warden gebruikt. De gevolgen van 

een lange afstootperiode zijn onder andere: verpaupering, kwetsbaar voor vandalisme en 

bekladding, waardevermindering van het gebouw, betrekken van het pand door krakers en 

aantasting van het imago van het bedrijf. 
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De gunstigste situatie voor de eigenaar en eigenaargebruiker is wanneer de periode dat het pand 

te koop wordt aangeboden zo kort mogelijk wordt gehouden en daarmee de flnanciele 

consequenties worden beperkt. Een tweetal factoren is van invloed op het minimaliseren van een 

lange afstootperiode: 

1. mate van hergebruik van het object; 

2. de financiele waarde van het gebouw. 

Ad 1. Mate van hergebruik van het object. 

Allereerst is de mate van mogelijk hergebruik van het object in huidige staat van essentieel belang. 

De eigenschappen van het vastgoed zijn van belang om de kans op een korte afstootperiode te 

vergroten. Vanzelfsprekend zijn de locatie, uitstraling en/of opleveringsniveau van het gebouw van 

belang voor een snelle verkoop van een gebouw. Op het moment van aankoop wordt er door een 

belegger bijvoorbeeld oak gekeken naar de volgende zaken (Juttmann, 2006): 

Is het functioneel gebruik van een gebouw niet te bedrijfsspecifiek? Zitten er specifieke 

installaties in het gebouw die voor een willekeurig ander bedrijf geen nut hebben? Of is de 

verhouding tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte in overeenstemming met de vraag in de 

markt? 

• Welke ontwikkelingen staan er gepland in de directe omgeving? 90% van de bedrijven verhuist 

binnen een straal van 5 km, dus is het van belang zo goed mogelijk een beeld te vormen van 

de beschikbaarheid van concurrerende bedrijfshuisvesting op het moment dat het gebouw vrij 

komt. 

• Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot aanpassing aan het gebouw ten behoeve van 

potentiele kopers? Zowel bouwkundige aanpasslngen als bijvoorbeeld de mogelijkheden of 

beperkingen voor de nieuwe koper op gebied van beleid en regelgeving zoals bijvoorbeeld een 

gebruikersvergunning. 

Ad 2. De financiele waarde van het gebouw 

De verminderde gebruikswaarde voor een eigenaargebruiker komt tot uiting door op de gebouwen 

af te schrijven. Zolang het gebouw in eigendom blijft zal normaal gesproken geen herwaardering 

noodzakelijk zijn, tenzij de boekwaarde door renovaties wordt bijgeschreven. Gedurende de 

eigendornsperiode wordt een risico van waardeverandering gelopen, dat aan het licht komt op het 

moment van afstoten. Bij verkoop zal blijken dat invloeden van de rnarkt en door beleid en 

regelgeving op de restwaarde vrijwel nooit parallel lopen met de eigen afwaardering en dat die 

verkoopwaarde enorm kan varieren. Een mogelijk risico dat eigenaargebruikers kunnen !open is 

dat op het moment van afstoten de marktwaarde van het pand onder de boekwaarde ligt. Maar dit 

kan evengoed omgekeerd zijn. Invloeden die de verkoopopbrengst mede bepalen zijn volgens 

Keulen (2002) o.a.: 

• De restwaarde, deze bepaalt in belangrijke mate de gebruikskosten van vastgoed op lange 

termijn; 

• Marktontwikkelingen, beleid en regelgeving en de technische, functionele en imagoaspecten 

van het gebouw (of casco) en de omgeving, deze bepalen die restwaarde in sterke mate; 
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• Integrale vastgoedkennis en -ervaring, dit is van belang om te bepalen hoe eventueel door 

herontwikkeling tot een hogere waarde kan worden gekomen. 

Een onderneming die een pand verlaat wordt dus aanbevolen een eventueel afstootrisico 

vroegtijdig te signaleren. Hiertoe kunnen de volgende vragen worden gesteld: 

1. Is hergebruik van het pand als kantoorpand onmogelijk? 

2. Zijn de locatie, uitstraling en het opleveringsniveau van het pand afwijkend aan de wensen van 

potentiele gebruikers/kopers? 

3. Kent het pand beperkingen ten aanzien van beleid en regelgeving, aanpassingen of 

uitbreidingen ten opzichte van de huidige situatie? 

4. Zijn er ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op het pand of gebruik? 

5. Is het pand in huidige staat van onderhoud ongeschikt voor hergebruik? 

6. Bevat het pand bedrijfsspecifieke kenmerken of installaties die een belemmering zullen vormen 

voor potentiele kopers? 

7. Is de boekwaarde van het pand een lagere waarde dan de getaxeerde waarde? 

Het beoordelen van deze punten zal inzicht verschaffen in het eventuele afstootrisico dat het 

kantoorpand zal lopen bij verkoop van het object. Daarnaast zal op basis van de onderkende 

risico's kunnen worden geanticipeerd om deze risico's te ondervangen . 

4.3.4 Bepalen aan welke partij kan warden verkocht 

In dit onderzoek treedt de Rabobank op als verkoper van het vastgoed. Naast de verkoper is er bij 

dispositie ook sprake van een partij die het vastgoed wil kopen. Ook voor panden waarbij een 

mogelijk afstootrisico kan optreden of voor de grond waarop ze staan is er een markt. Er zijn 

partijen die een dergelijk pand bewust kopen. Dergelijke panden spelen veelal een rol op de 

ontwikkelingsmarkt. Als koper kunnen verschillende partijen optreden die ieder hun eigen belangen 

hebben. De partijen die als koper voor leeg komende panden kunnen optreden zijn; 

Eigenaargebruikers; 

Projectontwikkelaars; 

Beleggers; 

Handelaren in onroerend goed; 

Woningbouwcorporaties. 

Voor dit onderzoek zal gekeken worden welk van deze actoren potentiele kopers zullen zijn voor de 

kleinschalige kantoorgebouwen in de kleine kernen. 

Elgenaargebruiker 

In paragraaf 1.2 is de eigenaargebruiker al reeds behandeld. Net zoals de Rabobank 

eigenaargebruiker van zijn panden is kan het pand ook weer verkocht worden aan een andere 
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eigenaargebruiker. Tot de eigenaargebruikers behoren onder andere het bedrijfsleven, overheid en 

gemeenten, maatschappelijke organisaties. 

Verkoop van kleinschalige kantoorlocaties aan eigenaargebruikers in kleine kernen is een potentiele 

optie. Alhoewel het voorzieningen niveau in deze kernen over het algemeen terugloopt willen 

bedrijven zich nog steeds vestigen in deze kernen. Volgens de Stec groep (2006) zijn de 

kantoorruimtegebruikers in kleine kernen moeilijk onder een noemer te vangen. Overwegend zijn 

het kleine bedrijfjes (starters of een-pitters) in de zakelijke of financiele dienstverlening, of kleine 

kantoren van lokaal georienteerde organisaties en instellingen. Ook de aanwezigheid van 

gemeentelijke en maatschappelijke voorzieningen biedt perspectief. 

Projectontwikkelaars 

Een partij binnen de vastgoedmarkt, welke actief als initiator en drager van financiele risico's en 

betrokken is bij projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt (Keeris, 2001). 

Projectontwikkelaars verwerven gronden en te renoveren of te herontwikkelen panden. Ten 

aanzien van projectontwikkelaars is een onderscheid te maken tussen de zelfstandige 

ontwikkelaars en de aan bouwbedrijven gelieercle projectontwikkelaars. De laatste jaren richtten 

bouwondernemingen zlch steeds vaker op projectontwikkeling ter bevordering van hun eigen 

bouwactiviteiten. De zelfstandige ontwikkelaar is vaak meer met grootschalige gebiedsontwikkeling 

bezig en de gelieerde ontwikkelaar is vaker op lokaal gebied actief. Aan bouwbedrijven gelieerde 

projectontwikkelaars verwerven soms panden van eigenaargebruikers in een transactie die vooral 

gericht is op het realiseren van nieuwbouw voor die gebruikers: zij mogen een nieuw pand bouwen, 

maar moeten dan wel een oplossing voor het oude pand zoeken (Korteweg, 2002). Volgens Hek 

{2004) kopen projectontwikkelaars te renoveren of te herontwikkelen panden vaak bij (naderende) 

leegstand van eigenaargebruikers of kleinere beleggers omdat deze zonder voldoende liquide 

middelen of zonder gespecialiseerde eigen organisatie geen middelen of belangen hebben 

vernieuwingen door te voeren. Projectontwikkelaars handelen uit winstoogmerk en proberen tegen 

een zo hoog mogelijk rendement te verkopen. De projectontwikkeiaar coordineert, initieert, 

organiseert en voert alle taken uit die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed. 

De grote zelfstandige ontwikkelaars zal over het algemeen niet ais potentiele koper optreden bij 

kleinschalige kantoorlocaties. Deze marktpartijen focussen zich meer op grootschalige ontwikkeling 

(Stec groep, 2006). De kleine regionale bouwbedrijven/ontwikkelaars zijn daarentegen wel een 

mogelijk potentiele koper. Kleinschalige ontwikkeling is namelijk wel interessant voor dit soort 

partijen. Voor de ontwikkelaar zal voornamelijk de prijs waarvoor deze het pand kan kopen van 

belang zijn alsmede de mogelijkheden dat het pand zai bieden ten aanzien van herontwikkeiing. De 

volgende aspecten zijn voor de ontwikkelaar van belang wanneer deze zal beslissen tot aankoop 

van het pand: prijs/residuele grondwaarde, aan- en uitbreidlngsmogelijkheden van het object, 

beleid en regelgeving gemeente. 
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Beleggers 

Befeggers kopen vastgoed in de veronderstefling dat de uiteindefijke totafe opbrengsten minus de 

tota le kosten een goed rendement met beperkt risico geven. Het financiele rendement zal dus vrij 

zeker moeten zijn, wil een belegger investeren. Dit zou kunnen voorkomen als in de toekomst in 

het gebied waar het gebouw staat, gebiedsontwikkelingen gepland zijn. Met als gevolg dat het 

gebouw in de toekomst goed te exploiteren zal zijn. Beleggers initieren zelf geen te ontwikkefen 

projecten. Zij zijn enkel en alleen financier en risiconemer. 

De belangstelling vanuit institutionele beleggers voor kleinschalige kantoren is erg klein. De 

kantoorruimten zijn relatief vaak kleinschafig waardoor de rendementen niet of nauwelijks 

opwegen tegen de administratieve last van beheer en onderhoud. Vandaar dat deze beleggers 

waarschijnlijk geen potentiele koper zullen zijn voor kleinschalige kantoren (Stec groep, 2006). 

Wellicht wanneer een belegger meerdere panden tegelijk zou kunnen verwerven zou het een 

interessante optie zijn om deze panden te kopen. De particuliere belegger daarentegen zou wel 

ge"interesseerd kunnen zijn wanneer deze het pand goed kan verhuren. 

Handelaren in onroerend goed 

Handelaren in onroerend goed verwerven vastgoed puur en alleen om hier snel en met zo weinig 

mogelijk middefen handelswinsten te behafen. Zij trachten hierbij het vastgoed voor een !age prijs 

te verwerven en deze vervolgens voor relatief lage huren te verhuren. Zij treden hierbij op als 

speculant. Omdat er verder nauwelijks kosten aan het pand worden gemaakt, kan dit commercieel 

een interessante activiteit zijn. Het doel van een vastgoedhandelaar is om uit een leegstaand pand 

winst te halen door exploitatie, de uiteindelijke eindbestemming van het object is minder van 

belang (Regeer, 2005). 

Als potentiele koper zal deze marktpartij geen interessante partij zijn wanneer de organisatie tegen 

marktwaarde wil verkopen. Handelaren in onroerend goed trachten het vastgoed aan te kopen 

tegen een bodemprijs. Wanneer geen andere partij ge"interesseerd zal zijn in het kantoor zal 

verkoop aan de handelaren kunnen warden overwogen. 

Wonlngbouwcorporaties 

Leeg komende gebouwen in de nabije omgeving van de eigen woningvoorraad kan ertoe leiden dat 

de kwaliteit en de leefbaarheid van de buurt achteruit gaat. Vanwege het sociale karakter hebben 

corporaties belang bij het investeren in leeg komende panden in de nabije omgeving van de eigen 

woningvoorraad en het op peil houden of zeffs verhogen van de kwaliteit van de buurt. 

De corporatie is vrijgesteld van betaling van overdrachtsbelasting in het geval van verwerving van 

een woning. Daarnaast behoeven geen legeskosten betaald te warden over ingediende 

bouwplannen, echter wel over te voeren procedures. 

Woningcorporaties zouden als potentiele koper kunnen optreden voor de kleinschalige 

kantoorgebouwen in kleine kernen. Om een buurt leefbaar te houden zouden zij bij dreigende 

leegstand baat hebben bij herontwikkel ing van deze locaties. 
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In de kleine kernen is een tekort aan starters- en ouderenwoningen, daamaast bezitten 

woningcarparaties aak vastgaed vaar maatschappelljk apvang, zarg of begeleiding. De 

leegkomende kantoren kunnen dus vaor de woningcorporaties goede panden zijn om voor dit soort 

initiatieven te gebruiken. 

Overige actoren 

Naast de actoren die als koper kunnen optreden zijn er aok nog andere actoren bij dispositie 

betrakken, deze kunnen een bijdrage leveren aan de eventuele transactle tussen de verkopende en 

kapende partij . De partijen die bij de transactie betrokken kunnen warden zijn a.a.; makelaars, 

gemeenten, architecten en adviesbureaus. 

Van de betrokken actoren bij dispasitie kan worden gesteld dat bij verkoop van kleinschalige 

kantaorgebouwen in kleine kernen er een aantal patentiele kopers averblijft. De actoren aan wie 

wellicht verkocht kan worden zullen over het algemeen de eigenaargebruikers, de lokale 

ontwikkelaar, particuliere belegger of woningcorporatie zijn. De eigenaargebruiker is hierbij een 

brede benaming aangezien hieronder de commerciele en niet-commerciele gebruikers vallen . 

4.3.5 Bepalen van verkoopwijze van object 

Wanneer een pand leeg achter zal blijven zijn er twee opties voor het pand; 

A. Het pand behoudt zijn functie, of 

B. Het pand krijgt een nieuwe functie. 

Ad. A: Functiebehoud 

Wanneer na verkoop het pand als kantoorpand zal worden gebruikt is er sprake van functiebehoud. 

Bij deze optie zullen geen procedures hoeven te worden doorlopen waar dat bij functiewijziging wel 

het geval is. De optie vergt dan ook weinig inspanning t.a.v. functiewijziging. 

Ad. B: Functiewijziging 

Het wijzigen van functie van een leeg achterblijvend pand is mogelijk zonder dat hierbij 

bouwtechnische ingrepen worden verricht. Het betreft hier alleen het wijzigen van functie op 

"papier" waar inspanning voor zal moeten warden verricht. De huidige bestemming van het pand 

wordt dan gewijzigd voor toekomstig gebruik. 

Wanneer een pand geschikt wordt gemaakt voor een andere functie wordt er in het algemeen 

gesproken over herbestemming. Keeris {2001) definieert herbestemming als 'een begrip waarmee 

een wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoedabject of een 

gedeelte daarvan, wordt aangeduid, uit het aogpunt van een beoagde (hager) renderende 

exploitatie en a/s het resultaat van een aanpassing van het eerdere prestatieniveau van dat object, 

zodat valdaan kan warden aan de (aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiele) doelgraep(en), 

dan wet invulling gegeven kan warden aan de (eventueel) toegekende maatschappelijke functie. ' 
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Op ieder terrein in Nederland heeft de overheid in Nederland bestemmingen vastgesteld . Op het 

moment dat eigenaren van een gebouw met daar onderliggend terrein willen gaan bouwen of de 

bestemming van het terrein willen veranderen, dan dient door de overheid getoetst te warden of 

dit past binnen de bestemming of dat er een wijziging nodig is. 

Bedrijven die de bestemming van hun terrein willen wijzigen of willen bouwen waarvoor een 

bestemmingsverandering noodzakelijk is, warden vaak geconfronteerd met een langdurig traject. 

Van belang is om zo snel mogelijk actie te ondernemen aangezien de procedure om een 

bestemming te wijzigen veel tijd kost. Bij een bestemmingswijziging dienen de volgende extra 

vragen te warden gesteld met de bijbehorende stappen die hierbij moeten warden ondemomen; 

1. Passen de bestemmingswijziging of de bouwp/annen in het huidige beleid van de gemeente? 

Bij deze eerste stap dient contact opgenomen te warden met de gemeente. Wanneer de 

plannen passen binnen het bestemmingsplan dan kan in overleg met de gemeente de plannen 

warden gerealiseerd en eventueel een bouwvergunning warden aangevraagd. Wanneer dit niet 

het geval is moet gekeken warden naar stap 2; 

2. Passen de bestemmingswijziging of de bouwplannen in het toekomstige befeid van de 

gemeente? 

Passen de plannen niet binnen de huidige bestemming, of is er geen bestemmingsplan, dan zal 

overleg met de gemeente te dienen plaatsvinden. In dit overleg zal moeten warden gekeken of 

de plannen wellicht wel vallen binnen de visie die de gemeente heeft ten aanzien van 

toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Wanneer dit het geval is wordt stap 3 doorlopen; 

3. Passen de pfannen niet binnen de huidige bestemming maar we/ binnen de toekomstvisie van 

de gemeente? 

Wanneer dit het geval is kan een procedure om de bestemming te wijzigen warden gestart. De 

procedures die hiervoor gelden en de manier waarop gemeentes dit verzoek behandelen kan 

verschillen . Dit is namelijk afhankelijk van de omvang van het bouwproject. In sommige 

gevallen kan de gemeente het zelfstandig besluiten, soms zal het plan "ter visie" moeten liggen 

of dient er een vrijstelling aangevraagd te warden. In enkele gevallen moet zelfs Gedeputeerde 

Staten van de provincie een besluit nemen. Informatie over welke procedure gevolgd moet 

warden en welke handelingen ervoor moeten warden verricht kan worden verkregen bij de 

betreffende gemeente. Afhankelijk van de te volgen procedure kan de duur hiervan behoorlijk 

verschillen. Over het algemeen zal men moeten rekenen op een aantal maanden maar dit kan 

uitlopen tot zo'n 9 maanden. Het is derhalve belangrijk om op een zo'n vroeg mogelijk moment 

te beginnen met de procedure. 

Naast functiebehoud of functiewijzing heeft men de keuze uit de volgende mogelijkheden m.b.t. 

bouwtechnische ingrepen; 

1) geen veranderingen aanbrengen aan het pand 

2) plegen van een voorafgaand (groat) onderhoud aan het pand 
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3) plegen van renovatie aan het pand 

4) herontwikkellng 

Wanneer bovenstaande mogelijkheden worden gecombineerd voor het verkopen van 

bedrijfspanden kunnen de volgende handelingsalternatieven schematisch worden weergegeven (zie 

tabel 4.1): 

Tabel 4.1: Handelingsalternatieven leegkomend vastgoed 

1. Geen aanpassingen 

:2( Pl~g~n (groot) onderhoud 
;1' "' .. 

A.Functiebehoud 

Verkopen met behoud van functie 

zonder aanbrengen van 

bouwkundige veranderingen 

Verkopen met behoud van functie 

en het plegen van een 

voorafgaand (groat) onderhoud 

Verkopen met behoud van functie 

en een voorafgaande renovatie 

Verkopen met behoud van functie 

en een voorafgaande 

herontwikkeling 

B. Functiewijziging 

Verkopen met verandering van 

functie zonder aanbrengen van 

bouwkundige veranderingen 

Verkopen met verandering van 

functie en het plegen van een 

:voorafgaand (groat) onderhoud : 
L -; . ...---n-- -- :• >'.- ,·~ ;,: ~ , \ 

Verkopen met vera nderin gl.yan ' ⇒ 
l• '· ., ;• • . ' .• ,-. 

{ ~r ~ ~~11en voorn~~~i~~it . * ,; 
renovat1e 1.,_,. __ ,. :.,_..,.;,.,,.,.. ,j,,,:fA 
~:iiNBlle'L".:i., ......... ~L!.\J~J,Lt,..4,· ... ~ 
Verkopen met verandering van 

o·,;.Ta'.-
functie en een voorafgaande 

herontwikkeling 

Om eenduidigheid te scheppen zullen de gebruikte termen onderhoud, renovatie en 

herontwikkeling warden gedefinieerd. 

Kortweg (2002) stelt dat het bij onderhoud gaat om het treffen van a/le voorzieningen die nodig 

zijn om het kantoorpand, inc/usief de installaties in redelijke staat te houden of in de 

'oorspronke/ijke' staat terug te brengen. Voor dit onderzoek wordt onder onderhoud verstaan het 

treffen van maatregelen zodat het pand in goede staat verkocht kan warden zonder dat hierbij 

belangrijke elementen warden vervangen. Hierbij valt te denken aan schilderwerk, onderhoud aan 

installaties, reinigen van gevels etc. 

Renovatie wordt door Korteweg (2002) gedefinieerd als 'het aanpassen van een gebouw aan de 

moderne eisen met betrekking tot uiterlijk, interne ge/eding, entree en installaties, waarbij de 

structuur van het pand grotendee/s intact blijft. Renovatie is gericht op verbetering ten opzichte 

van de oorspronkelijke kwallteit.' Voor dit onderzoek wordt onder renovatie verstaan het treffen 

van maatregelen zodat het pand aan de (modeme) eisen van de toekomstige gebruiker voldoet 

met betrekking tot uiterlijk, interne geleding, entree en installaties, en waar nodig belangrijke 

elementen worden vervangen. Bij renovatie blijft een belangrijk deel van het pand intact. 

Onder herontwikkeling wordt in dit onderzoek volledige of gedeeltelijk sloop en nleuwbouw van het 

pand verstaan. Ook wanneer delen van het oude pand zoals bijvoorbeeld de fundering of de 

dragende constructie onderdeel worden van het nieuwe gebouw word er gesproken van 
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herontwikkeling. Een belangrijk onderscheid ten opzichte van renovatie is dat bij herontwikkeling 

een belangrijk dee! van het pand helemaal nieuw is. In dit onderzoek zal de herontwikkeling alleen 

betrekking hebben op het individuele pand of perceel. 

Ieder verkoopalternatief heeft zo zijn voor en nadelen. In bijlage 4.1 zijn deze voor en nadelen 

beschreven voor ieder verkoopalternatief. Hierbij is gekeken naar de inspanning die moet warden 

geleverd op technisch, organisatorisch en financieel vlak. Wanneer deze inspanning in een tabel 

wordt samengevat ziet deze er als volgt uit (tabel 4.2); 

Inspanning ..i ..i N r,j I") I") .,:f .,:f 
< m <( m <( m c( m 

Technisch 0 0 + + ++ ++ +++ +++ 

Organisatorisch 0 + 0 + 0 + 0 + 

Financieel 0 + + ++ ++ +++ +++ ++++ 

Tabel 4.2: Inspanning bij verkoopalternatieven 

Wanneer een onderneming zijn bedrijfspand wil gaan verkopen zal men zich af moeten vragen 

hoeveel inspanning zij wil leveren ten aanzien van verkoop van het bedrijfspand. Is men bereid om 

tijd en financiele middelen in te zetten om een meerwaarde te creeren. 

De volgende extra vragen zijn bij deze handelingsalternatieven van belang ter bepaling voor de te 

leveren inspanning; 

In welke staat verkeerd het pand? 

Wil de organisatie financiele middelen inzetten om waarde te creeren of het afstootrisico te 

reduceren en wegen deze middelen op tegen het te behalen rendement? 

• Wil de organisatie inspanning leveren om waarde te creeren of het afstootrisico te reduceren? 

Is behoud van functie/bestemming mogelijk? 

Is functie of bestemmingswijziging voor het pand mogelijk? 

• Op welke termijn wil de organisatie het pand verlaten? 

4.3.6 Bepalen van verkoopmoment en onderhandelingsstrategie van object 

Om vastgoed te verkopen kunnen volgens Keulen {2002) drie stappen warden onderscheiden, te 

weten: 

1. Verkoop op basis van initiele taxatie 

2. Verkoop door middel van visieontwikkeling 

3. Verkoop door middel van een contracteringstraject 

Na iedere fase kan een verkooptransactie plaatsvinden en in het algemeen sprake zijn van een 

hogere waarde. Uiteraard kost het doorlopen van de stappen een investering in tijd en geld. Het 

einde van elke stap leidt tot en beslismoment om op dat moment te verkopen of het proces verder 

te doorlopen (Keulen, 2002). Figuur 4.3 geeft het principe op hoofdlijnen weer. 
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Ad. 1 Verkoop op basis van initiele taxatie 

Flguur 4.3: 

Waardeontwikkeling t.g.v. een 

visieontwikkeling en 

contracteringstraject (Keulen, 2002). 

Voorafgaande aan het definitieve besluit tot afstoten moet een taxatie de actuele verkoopwaarde 

bepalen. Deze taxatie is een korte termijn waardering voor de locatie met een geringe latente 

herbestemmingwaarde. De getaxeerde verkoopwaarde dient als uitgangspunt voor de te nemen 

beslissingen ten aanzien van het verkoopmoment. Wanneer de verkoopwaarde bekend is zal de 

verkoper na moeten gaan of zijn pand een afstootrisico zal !open. Hierbij moet gekeken worden of 

kantoorbehoud mogeiijk is of dat mogelijk andere gebruikers in het pand kunnen huisvesten. 

Wanneer blijkt dat het pand geen afstootrisico zal lopen zal directe verkoop mogelijk zijn. 

Directe verkoop kan middels het vrij op de markt brengen of middels het uitschrijven van een 

tender. Daarnaast kan het pand ook verkocht worden middels huurkoop oftewel leasing. Huurkoop 

kan een interessante optie zijn wanneer een partij wel eigenaar wil worden maar moeiiijk de 

financiering rond kan krijgen voor het object. Wanneer de organisatie niet in de mogelijkheid is of 

niet wenst te participeren in verdere ontwikkeling maar de iocatie wel kansrijk is kan de tender een 

goed verkoopmiddel zijn. Er wordt gesproken over een tender wanneer er verkoop bij inschrijving 

plaats vindt. Pensioen-, beleggings- en vastgoedfondsen, overheden en particuliere beleggers 

hebben ontdekt dat tenderen een zeer geschikte manier is om zaken op de markt te brengen en 

een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren. 

Het middels een tender verkopen van onroerend goed heeft een aantal voordelen. In de eerste 

plaats kan bij een openbare inschrijving een groot koperspubliek worden bereikt, terwijl bij een 

niet-openbare inschrijving in een vroegtijdig stadium door de opdrachtgever een voorselectie kan 

worden gemaakt van serieuze kopers. In de tweede plaats kunnen bij een verkoop bij inschrijving 

door de verkoper voorwaarden worden gesteld, die bij een onderhandse verkoop moeilijk te zijn 

uitonderhandelen. Daamaast dwlngt een verkoop bij inschrijving de kopers bij het uitbrengen van 

zijn schriftelijke bieding het achterste van zijn tong te laten zien. Tenderen is een snelle, efficiente 

en transparante manier om te verkopen. 

Heeft men wel te maken met afstootrisico dan zal de verkoper moeten besiissen welke acties deze 

wil ondememen om dit afstootrisico te reduceren. 
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Ad 2. Verkoop door middel van visieontwikkelinq 

Wanneer verkoop op basis van initiele taxatie zal leiden tot een boekverlies of een groot risico van 

afstoten loopt kan besloten warden om het proces verder te doorlopen . Er kan warden bepaald of 

verkopen door middel van visieontwikkeling een mogelijke optie is. De volgende indicatoren geven 

op hoofdlijnen aan of een grotere opbrengstpotentie door herbestemming waarschijnlijk is (Keulen, 

2002); 

• Dynamiek van de omgeving. Vindt in het gebied al veel transformatie plaats? Is een lokale 

overheid actief met visieontwikkelingen voor wonen, economische of culturele en recreatieve 

activiteiten, waarin de locatie een functie kan vervullen . 

• Schaarste aan vastgoed en hoge grondprijzen vormen veelal een gezonde voedingsbodem voor 

herontwikkelingen. 

• Wanneer het vastgoed robuuste en zo mogelijk karakteristieke en/of monumentale casco's 

heeft, vergroot dit de kansen . 

Strategisch gelegen of centrumlocaties staan uiteraard altijd in het brandpunt van de 

belangstelling voor stedelijke herstructurering. 

• Locaties met problemen ten aanzien van bodemsanering vragen sowieso om een aanpak 

samen met de overheid en kunnen sterk in waarde stijgen ten opzichte van de initiele (vaak 

sterk negatieve) waarde. 

In de fase visieontwikkeling worden het vastgoed, beleid en regelgeving, en marktontwikkelingen 

ge'inventariseerd en ge'integreerd. Het resultaat van de inventarisatie en integratie is een visie op 

ontwikkelingsmogelijkheden, uitgewerkt in een globaal concept en getoetst aan het lokale beleid en 

de marktpotentie voor de functie op de gegeven locatie (figuur 4.4) . Op grond van de 

marktgegevens en een overzicht voor de noodzakelijke ontwikkelings- en bouwactiviteiten kan een 

haalbaarheids- en residuele waardeanalyse mede de weg wijzen naar een optimale waardering van 

het vastgoed. Op grand van het resultaat van de visieontwikkeling kan het vastgoed voor de 

hogere waarde aan een marktpartij warden verkocht. Bij verkoop door middel van een 

visieontwikkeling wordt er een herbestemmingswaarde voor het object bepaald en dus geen korte 

termijn waarde maar een waarde op een langere termijn. 

Va tgocd 

(

. aspect.en ~ 

Visie op 
l'ttw:kkaiing~-· 
,ogeii}kheden 

Bcle,d & Markt · 
Regelgevir.g cntwikkellr, gen 

Figuur 4.4: 

Inventarisatie en integratie 

van de visie op de 

ontwikkelingsmogelijkheden 
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Wanneer men een visieontwikkeling op de locatie gaat uitvoeren kan men dat middels een eigen te 

ontwikkelen visie doen of met een in een vroeg stadium betrokken gei'nteresseerde partij. Verkoop 

van de vlsieontwikkeling kan geschieden middels een vergunningenplan. Het raamwerk van een 

vergunningenplan omvat de bestemmingsplanwijziging en de bouwvergunning. Daaraan kunnen 

vervolgens de relevante procedures gekoppeld worden. Het vergunningenplan komt in grote lijnen 

neer op de volgende acties en besluiten (Ecorys, 2004); 

• Overleg gemeente over de planning van de procedures 

Ontwikkelen plan en alternatieven 

Beoordelen voorstellen voor wijzigingen op met name bedrijfseconomische / financiele 

consequenties 

Besluiten wel of niet door te gaan op basis van de aanpassingsvoorstellen van de gemeente 

Bewaken procedurele en afgesproken termijnen 

Wanneer overeenstemming over de visieontwikkeling met een betrokken partij is bereikt kan 

worden overgegaan tot een contracteringstraject of tot directe verkoop worden overgegaan. 

Wanneer wordt besloten tot verkoop over te gaan na de visieontwikkeling dan heeft men de keuze 

tussen een beperkte voorselectie met een een-op-een onderhandelingstraject of middels het 

uitschrijven van een tender. 

Ad 3. Verkoop door middel van een contracteringstraject 

Aan de hand van bevindingen in het kader van de visieontwikkeling kan de ondernemer overgaan 

tot de opstelling van een contracteringstraject. Bij verkoop door middel van een 

contracteringstraject is het doel om door het sluiten van overeenkomsten betrokken partijen aan 

het project te binden en daardoor zekerheid en waarde te creeren. Na het contracteringstraject zou 

de verkopende partij ook nog kunnen verder participeren in de meeropbrengsten die mogelijk zijn. 

In chronologische volgorde kunnen de volgende overeenkomsten warden gesloten; 

• Intentieovereenkomst 

• Samenwerkingsovereenkomst 

• Realiseringsovereenkomst 

Intentieovereenkomst 

In een intentieovereenkomst spreken partijen hun intentie uit tot samenwerking. Tot het moment 

waarop de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven aan de wijziging van het bestemmingsplan 

kan hooguit een intentieovereenkomst worden gesloten met de betrokken partijen. In deze 

intentieovereenkomst kan uitsluitend worden opgenomen, dat partijen gezamenlijk onderzoeken of 

en in hoeverre het in eerste instantie gedachte plan haalbaar is. Daarbij is het van belang dat 

wordt afgesproken hoe de haalbaarheid objectief wordt vastgesteld. Een element van de objectieve 

haalbaarheid zal daarbij in ieder geval moeten zijn dat de gemeente goedkeuring heeft gegeven 

aan de wijziging van het bestemmingsplan. 

Voor sommige marktpartijen zal het interessant zijn dat zij pas over het object kunnen beschikken 

wanneer de bestemmingswijziging door de gemeente is goedgekeurd. Wanneer partijen dus in een 
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vroeg stadium weten dat zij gaan vertrekken uit een pand en met een potentiele koper de 

bestemmingswijzing procedure in gang kunnen zetten kan dit voor beide partijen voordelen 

opleveren. Projectontwikkelaars bijvoorbeeld moeten vaak een pand aankopen dat men wil gaan 

herontwikkelen voordat de bestemmingswijziging is doorgevoerd en daar gaat vaak een flinke 

tijdsperiode overheen voordat men deze herbestemming goedgekeurd krijgt bij een gemeente. Dit 

zijn kosten die bespaard kunnen worden wanneer vooraf dit geregeld kan worden en waardoor de 

verkoopprijs van het pand kan stijgen voor de eigenaar. De projectontwikkelaar loopt geen 

renteverlies en tijd is geld. 

Na goedkeuring van de wijziging van het bestemmingsplan kan worden overgegaan op een 

samenwerkingsovereenkomst of tot verkoop worden overgegaan. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Nadat de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven aan de wijziging van het bestemmingsplan 

kan met diverse betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. In een 

samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken met betrekking tot het ontwikkelingstraject 

neergelegd. Je ziet dat ook vaak de term Raamovereenkomst of Ontwikkelingsovereenkomst wordt 

gehanteerd. In het algemeen ligt er een ruimtelijke visie die verder ontwikkeld moet warden. In 

een Samenwerkingsovereenkomst maak je afspraken over de verschillende taken en 

verantwoordelijkheden van partijen in dit stadium van het proces. Daarnaast komen ook de 

financiele aspecten van het project aan bod en afspraken over grondposities en eventueel 

benodigde grondoverdrachten, bouw- een woonnrijp maken, de aanleg van het openbaar gebied en 

het doorlopen van de planologische procedures. 

Een inhoudsopgave van een Samenwerkingsovereenkomst zou er als volgt uit kunnen zien (VNG, 

2005): 

1. Partijen 

2. Oven.vegingen 

3. Doel van de overeenkomst en definities 

4. Programma 

5. Grondslagen en uitgangspunten 

6. Taken en verantwoordelijkheden 

7. Vervolgcontractering 

8. Procedures en vergunningen 

9. Grondeigendom en grondoverdracht 

10. Bouw- en woonrijp maken, aanleg openbaar gebied 

11. Financiele bepalingen 

12. Planning en organisatie 

13. Beeindiging van de overeenkomst 

14. Geschillenregeling 

15. Slotbepalingen en bijlagen 
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Verder kan in de samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen dat na het onherroepelijk 

warden van het bestemmingsplan en de bouwvergunning partijen zullen overgaan tot het sluiten 

van een realiseringsovereenkomst of tot directe verkoop. In dit stadium kunnen ook voorlopige 

koop- /verkoopovereenkomsten worden gesloten. 

Rea/iseringsovereenkomst 

Nadat het bestemmingsplan en de bouwvergunning onherroepelijk zijn geworden kan de 

ondernemer overgaan tot het sluiten van een realiseringsovereenkomst met de betroken partijen. 

In dit stadium kunnen ook de definitieve koop en verkoopovereenkomsten warden afgesloten c.q. 

worden overgegaan tot eigendomstransport. Nadat de samenwerkingsovereenkomst is gesloten en 

de koop- en verkoopovereenkomsten definitief zijn geworden kan warden overgegaan tot 

aanbesteding en contracteren van de aannemer. 

Het wil niet zeggen dat in elk project in deze drie stappen gecontracteerd moet warden. Soms loopt 

het proces zodanig dat in een Samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld ook alle eindafspraken 

kunnen warden neergelegd zodat een Realisatieovereenkomst niet nodig is. In andere gevallen zijn 

partijen al zover gevorderd in de planontwikkeling en bijbehorende financiele gevolgen dat een 

Intentieovereenkomst niet meer aan de orde is. Een overeenkomst is niet alleen een document om 

gemaakte afspraken in vast te leggen, maar kan juist ook worden ingezet om het proces te 

ondersteunen en daar waar nodig (bij) te sturen. 

4.4 Resume 

Uitgaande van de bevindingen uit dit hoofdstuk kan worden gesteld dat voor dispositie een aantal 

stappen van belang wordt geacht, te weten; 

• bepalen van analysemethode en selecteren af te stoten objecten; 

• Bepalen taxatiewaarde en evalueren objecten 

bepalen afstootrisico geselecteerde objecten; 

• bepalen aan welke partij kan warden verkocht; 

• bepalen van verkoopwijze van object; 

bepalen van verkoopmoment en onderhandelingsstrategie object; 

Wanneer een bedrijf besluit om objecten af te gaan stoten zal als eerste bepaald moeten warden 

op basis van welke analyse deze objecten zullen worden geselecteerd. Wanneer de 

analysemethode bepaald is kunnen de objecten warden geselecteerd. 

Nadat de panden zijn geselecteerd zal een taxatie de actuele verkoopwaarde en een evaluatie de 

bouwkundige waarde van het pand bepalen. 

De volgende stap t.a.v. dispositie is het bepalen van het verkoopmoment en de 

onderhandelingsstrategie. Volgens 4.3.6 kent het bepalen van het moment van verkopen en de 

onderhandelingstrategie drie fasen, te weten; 
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1. Initiele taxatie 

2. Visieontwikkeling 

3. Contracteringstraject 

In deze drie fasen heeft de verkoper een aantal momenten om te beslissen of hij zal verkopen of 

de volgende fase zal doorlopen. Na het bepalen van de taxatiewaarde en het evalueren van het 

object komt het object automatisch in de initiele taxatiefase. In deze fase zal het afstootrisico dat 

het pand in zijn huidige vorm loopt worden bepaald. Daarnaast wordt bepaald aan welke partij kan 

worden verkocht middels welke verkoopwijze. 

Voor het bepalen van het afstootrisico moeten de volgende vragen worden gesteld : 

• Is hergebruik van het pand als kantoorpand onmogelijk? 

• Zijn de locatie, uitstraling en het opleveringsniveau van het pand afwijkend aan de wensen van 

potentiele gebruikers/kopers? 

• Kent het pand beperkingen ten aanzien van beleid en regelgeving, aanpassingen of 

uitbreidingen ten opzichte van de huidige situatie? 

Zijn er ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op het pand of gebruik? 

• Is het pand in huidige staat van onderhoud ongeschikt voor hergebruik? 

Bevat het pand bedrijfsspecifieke kenmerken of installaties die een belemmering zullen vormen 

voor potentiele kopers? 

Is de boekwaarde van het pand een lagere waarde dan de getaxeerde waarde? 

Volgens 4.3.3 . zijn er een aantal partijen waar aan kan worden verkocht wanneer kantoorpanden 

overtollig worden , Dit zijn eigenaargebruikers, lo kale ontwikkelaars, woningcorporaties of 

particuliere beleggers. 

Ten aanzien van de verkoopwijze waarop het pand verkocht kan worden heeft de verkoper een 

aantal mogelijkheden. Het pand kan warden verkocht met behoud van zijn huidige functie of 

middels een functiewijziging/bestemmingswijziging . Daarbij heeft de verkoper nog de mogelijkheid 

om bouwtechnische ingrepen aan het pand uit te voeren in de vorm van het plegen van onderhoud, 

renovatie of herontwikkeling. De vragen die moeten warden gesteld bij de keuze ten aanzien van 

de verkoopwijze zijn de volgende ; 

• In welke staat verkeerd het pand? 

• Wil de organisatie financiele middelen inzetten om waarde te creeren of het afstootrisico te 

reduceren en wegen deze middelen op tegen het te behalen rendement? 

Wil de organisatie inspanning leveren om waarde te creeren of het afstootrisico te reduceren? 

• Op welke termijn wil de organisatie het pand verlaten? 

Is behoud van functie/bestemming mogelijk? 

• Is functie of bestemmingswijziging voor het pand mogelijk? 

De vraag of behoud van functie/bestemming mogelijk is, wordt reeds gevraagd bij de bepaling van 

het afstootrisico. Deze vraag is dus overbodig en vervalt. 
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Bij een functie/bestemmingswijziging dienen de volgende extra vragen te worden gesteld die een 

antwoord moeten geven op de vraag of functie of bestemmingswijziging voor het pand mogelijk is; 

• Passen de bestemmingswijziging of bouwplannen in het huidige beleid van de gemeente? 

• Passen de bestemmingswijziging of bouwplannen in het toekomstige beleid van de gemeente? 

• Passen de plannen niet binnen de huidige bestemming maar wel binnen de toekomstvisie van 

de gemeente? 

Wanneer in de initiele taxatiefase blijkt dat verkoop tot een groot afstootrisico zal leiden kan 

besloten worden de visieontwikkelingsfase te doorlopen. Ter bepaling van de 

ontwikkelingsmogelijkheden geven een aantal indicatoren aan of een grotere opbrengstpotentie 

door herbestemming waarschijnlijk is; 

Dynamiek van de omgeving. Vindt in het gebied al veel transformatie plaats? Is een lokale 

overheid actief met visieontwikkelingen voor wonen, economische of culturele en recreatieve 

activiteiten, waarin de locatie een functie kan vervullen. 

• Schaarste aan vastgoed en hoge grondprijzen vormen veelal een gezonde voedingsbodem voor 

herontwikkelingen. 

Wanneer het vastgoed robuuste en zo mogelijk karakteristieke en/of monumentale casco's 

heeft, vergroot dit de kansen. 

• Strategisch gelegen of centrumlocaties staan uiteraard altijd in het brandpunt van de 

belangstelling voor stedelijke herstructurering. 

Locaties met problemen ten aanzien van bodemsanering vragen sowieso om een aanpak 

samen met de overheid en kunnen sterk in waarde stijgen ten opzichte van de initiele (vaak 

sterk negatieve) waarde. 

Op basis van een visie van de ontwikkelingsmogelijkheden kan de verkoper besluiten te verkopen 

of de fase van het contracteringstraject te doorlopen waar de visieontwikkeling verder zal worden 

uitgevoerd. Middels het sluiten van overeenkomsten (intentieovereenkomst, samenwerkings

overeenkomst of realiseringsovereenkomst) kan de verkoper beslissen in welke fase van de 

visieontwikkeling deze wil verkopen. 

Uitgaande van de bevindingen uit hoofdstuk 4 kan de figuur van Keulen (2002) worden aangevuld 

met een aantal beslismomenten om te verkopen binnen de drie afstootfasen. (zie figuur4.5) 
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Figuur 4.5: 

Schematische weergave 

afstootfases en 

beslismomenten 

r 
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4 1 \/erkoop met vistepntwlkkeUng 
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Inspa'i'ming (tijd, fir.ancle!e middelen) 

De verkoper zal wel op ieder beslismoment de afweging moeten maken of men tijd, inspanning of 

financiele middelen wil inzetten om het afstootrisico te reduceren of waarde te creeren. Ook meet 

men er bewust van zijn dat er aan het te doorlopen proces risico's verbonden zijn en dat bij de te 

maken keuzes altijd een risico rendementsafweging zal moeten worden gemaakt. 

In hoofdstuk 5 worden de te doorlopen stappen met de bijbehorende vragen in het dispositiemodel 

samengevoegd waardoor een model ontstaat die kan worden doorlopen wanneer een bedrijf te 

maken krijgt met afstoten van zijn kantoorpand. 

60 



5 Het dispositiemodel 

In dit hoofdstuk wordt het dispositiemodel uiteengezet. Dit model dient ter ondersteuning van het 

bepalen van de afstootmogelijkheden van overtollige kantoorgebouwen. In beginsel is het model 

opgezet voor de Rabobank maar zal voor iedere eigenaargebruiker die met afstoten te ma ken krijgt 

toepasbaar zijn. 

Het uitgangspunt van het model is om zo snel mogelijk tot verkoop over te kunnen gaan uitgaande 

van het leveren van zo weinig mogelijk inspanning tegen een acceptabele verkoopprijs. In figuur 

5.1 'Het Dispositiemodel' is het algemeen te doorlopen model weergegeven. 

Het model bestaat uit drie hoofdstappen; 

Stap 1: Bepalen van de analysemethode en selecteren van af te stoten objecten 

Stap 2: Bepalen taxatiewaarden en evalueren af te stoten objecten 

Stap 3: Bepalen van het verkoopmoment en de onderhandelingsstrategie 

In de eerste stap wordt middels de bepaalde analysemethode het pand geselecteerd dat wordt 

afgestoten. Na deze analyse zal in de volgende stap, Stap 2, een taxatie de actuele waarde van het 

pand moeten weergeven en een evaluatie een waardering van de aspecten. Voor deze stap wordt 

een standaard invulblad gebruikt waarop de bankgegevens en taxatiewaarde worden ingevuld en 

de te toetsen aspecten worden gewaardeerd (figuur 5.2). Deze waarderingen worden gebruikt voor 

het invullen van de toetsing 'functiebehoud' of 'functiewijziging' op aspectenniveau in de initiele 

taxatiefase. 

Aan de hand van deze taxatie en evaluatle kunnen beslissingen genomen worden ten aanzien van 

stap 3, het bepalen van het verkoopmoment en de onderhandelingsstrategie. 

Stap 3, waarin het verkoopmoment en de onderhandelingsstrategie bepaald moet worden, is in 

drie fasen te onderscheiden; 

1. Initiele taxatie, 

2. Visieontwikkeling 

3. Contracteringstraject. 

In de initiele taxatiefase moet het afstootrisico dat het geselecteerde pand zal !open worden 

bepaald en aan welke partij kan worden verkocht, middels welke verkoopwijze. Aan de hand van 

de gestelde vragen in 4.3.2 'bepalen afstootrlsico van geselecteerde kantoorpanden', zal het 

afstootrisico worden bepaald. Als eerste wordt getoetst of functlebehoud op aspectenniveau 

mogelijk is, dit geschiedt aan de hand van de toetsing "functiebehoud" (Stap 3.1.1-A). Wanneer 

functiebehoud op aspectenniveau niet mogelijk is, moet worden getoetst of andere mogelijke 

gebruikers zich in het pand kunnen vestigen, dit geschiedt aan de hand van de toetsing 

"functiewijziging" {Stap 3.1.1-B). Wanneer ook hier op aspectenniveau het niet mogelijk is om 

andere gebruikers in het pand te vestigen wordt geadviseerd om de fase van visieontwikkeling te 

doorlopen (Stap 3.2). 
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Wanneer functiebehoud of functiewijziging op aspectenniveau, op basis van de toetsing, wel 

mogelijk is wil dat niet direct zeggen dat het pand geen afstootrisico zal lopen. Middels het 

stroomdiagram "toetsing afstootrisico" warden de overige vragen t.b.v. het bepalen van het 

afstootrisico doorlopen (Stap 3.1.2). Het doorlopen van dit stroomdiagram resulteert in een 

afstootmogelijkheid aan de bepaalde partij uit de functie toetsing, of adviseert de verkoper om de 

fase van visieontwikkeling te doorlopen (Stap 3.2). In 5.1 wordt de toetsing in de Initiele 

taxatiefase nader beschreven. 

Wanneer in de fase van Initiele taxatie wordt geadviseerd om de een visie te ontwikkelen t.a.v . het 

geselecteerde pand moeten er drie stappen worden ondernomen; 

1. Toetsing vastgoedaspecten visieontwikkeling (Stap 3.2.1) 

2. Onderzoek naar marktontwikkelingen 

3. Toetsing beleid en regelgeving 

(Stap 3.2.2) 

(Stap 3.2.3) 

Op basis van deze stappen zullen de ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie van het 

leegkomende kantoorpand onderzocht moeten warden. Besloten kan warden om het kantoorpand 

te verkopen op basis van de ontwikkelde visie of de verkoper kan besluiten om samen met 

marktpartijen de ontwikkelde visie verder tot uitvoer te brengen. In 5.2 wordt het stappenplan 

voor visieontwikkeling beschreven. Wanneer wordt besloten om de visie verder tot uitvoer te 

brengen wordt het contracteringstraject aangegaan. 

In de Contracteringstrajectfase moet er een partij warden gezocht die wil participeren in de 

ontwikkelde visie. Middels het doorlopen van het stroomdiagram (Stap 3.3) wordt aangeven welke 

volgorde van contracteren in deze fase moet worden doorlopen; 

1. Sluiten intentieovereenkomst (Stap 3.3.1) 

2. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 

3. Sluiten realiseringsovereenkomst 

{Stap 3.3.2) 

(Stap 3.3.3) 

Wanneer de doelstelling in de bijbehorende stappen zijn behaald, die in de overeenkomsten zijn 

vastgelegd, kan besloten worden om te verkopen. Wanneer de realiseringsovereenkomst wordt 

aangegaan zal de gehele ontwikkeling warden doorlopen. In 5.3 wordt de fase van het 

contracteringstraject nader beschreven. 
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STAP1 Bepalen van de analysemethode a. selec:teren van af te stolen objec:ten 

STAP 2. Bepalen taxatiewaarden en evalueren af te stoten objecten (tnvullen Taxatie & evaluatiefonnulier) 

STAP 3 Bepaten van het verkoopmoment & onderhandellngsstrategie 

1, INITIELE TAXATIE 

- Bepalen afstootri,;lco Qe$l!lecteen:le pand 

- Bepaten aan welke p.1rtij kan worden 11e.rkocht 

- Bepalen van verkoopwijze geselecteerde pand 

Slap 3.1.1-A: 
Toets1ng 

funct,ebehoud 

)A 

Sblp 3.1.1--8: 
NEE I T(\etStf1g I NEE L I 

flmctlE!WIJ7.lr,Jlng ' 

]A. 

Stap3.l.2t 
Toetstng afsroomsi('O inoicatoreo 

2, VISIEONTWIKKEUNG 

Stap t: Toetsing vastgOfl<:tai;pecten vlSieontwikkeling 

Stap 2: Onder:?.Qek n;i;ir rnar1<tontwikkellngen 

Stap 3: TQelsing beleio & regetgeving 

Stap3.2 
Visteontwikkelif'l!I 

AFSTOTEN 

3. CONTRACTERINGSTRAJECT 

Stap t: Sl1,1iten intentieo11ereenk0mst 

Stap 2: Sluiten ~rnenwerkingsovereenkomst 

Stap 3: Sl1.11ten realisenngsovereenkomst 

StapU 
COfflncttll'lngstra_ject 
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Figuur 5.2: Taxatie en evaluatieformulier 

Taxatie & Evaluatie Bankkantoor 

Bankgegevens 

RABOBANK ............................... .. ............................................ . 

Straat: .. ............. ............ ... ... .......... .... ..... ....................... ........ . Foto Bankvestiging 

Plaats: 

i 

Taxatiewaarde: € ........ .. .................. ..... .. ................ i 
Aspect 

Gelegen gebied 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid O.V. 

Voorzieningen 

Veiligheid 

Parkeren op eigen terrein : aantal ........ . 

Parkeren in omgeving 

Perceeloppervlak 

Bebouwd oppervlak 

Percentage bebouwd oppervlak v/h perceel 

Bodemverontreiniging 

Zichtbaarheid 

Marktconformiteit 

Indelingsflexibiliteit 

Ruimtelijk en visuele kwaliteit 

Kwaliteit buitenschil 

Kwaliteit drager en inbouw 

Kwaliteit installaties 

Milieukwaliteit 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

Waarderlng 1 

l Woon / kantoor / winkel / industrie / periferie* 1 
I slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* I 
i slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

1 

I slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

........ m2 

......... m2 

.......... % 

Wei / geen bodemverontreiniging aanwezig* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 

slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* i 
slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* j 

1 
slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* I 

J slecht / matig / neutraal / goed / uitstekend* 
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5.1 Stappen inltiele taxatiefase 

In de initiele taxatiefase zal het afstootrisico van het af te stoten object moeten warden bepaald. 

Hierbij komt oak de stap aan bod aan welke partij kan warden verkocht en middels welke 

verkoopwijze. Beantwoording van de gestelde vragen in 4.3.3 moet inzicht verschaffen in het 

eventuele verwachte afstootrisico dat het object zal lo pen. 

Om het afstootrisico te kunnen bepalen zal bekeken warden of het pand als kantoorpand behouden 

kan blijven. Wanneer blijkt dat het pand met functiebehoud een afstootrisico zal lopen wordt 

bekeken of er mogelijk andere gebruikers in het pand kunnen huisvesten. Om dit te kunnen 

bepalen zal op aspecten niveau warden getoetst of dit mogelijk is. 

Vraag 1 en 2 uit 4.3 .3 warden gewijzigd in twee nieuwe hoofdvragen; 

Is kantoorbehoud oftewel functiebehoud op aspectenniveau voor het pand mogelijk? 

Kunnen op aspectenniveau andere gebruikers huisvesten in het leegkomende kantoorpand? 

Wanneer op aspectenniveau hergebruik van het leegkomende kantoorpand mogelijk is wil dat niet 

direct zeggen dat het pand geen afstootrisico zal lopen. Gezien de ontwikkelingen in kleine kernen 

is het nog maar de vraag of hergebruik van het pand mogelijk is ondanks dat hergebruik op 

aspectenniveau mogelijk is gebleken. Het pand wordt dus oak nog getoetst op de overige 5 vragen 

uit 4.3.3., deze warden omschreven als afstootrisico indicatoren. 

5.1.1 Toetsing Functiebehoud 

Het toetsen van kantoorbehoud van het pand geschied op basis van aspecten die van belang zijn 

voor kantoorgebouwen. Op basis van deze aspecten zal moeten warden getoetst of het pand nag 

kantoorpotentie heeft. 

In hoofdstuk 3.2.1 staat dat in de VRM aspecten warden benoemd op locatie en gebouwniveau die 

bij een negatieve aanwezigheid een negatief effect hebben op de verhuurbaarheid van een gebouw 

als kantoorgebouw. In het onderzoek van Goossens (2006) wordt gekeken naar de eisen en 

wensen van kantoororganisaties. Volgens Goossens (2006) wordt aan de volgende aspecten een 

hoge prioriteit gegeven; 

Bereikbaarheid auto 

Huurprijs4 

Voorzieningen dagelijkse boodschappen 

4 Omdat we in dit onderzoek te maken hebben met verkoop van het kantoorpand zal het aspect huurprijs niet 

worden meegewogen. De te vragen huurprijs voor het kantoorpand kan wel een indicator zijn ter bepaling van 

de marktconformiteit van het gebouw. Ligt deze huurprijs onder de markthuur dan kan warden gesteld dat het 

pand niet erg marktconform zal zijn. Evenals de huurprijs wordt ook de daglichttoetredlng niet meegewogen. 

Deze wordt door de VRM niet als zodanig erkend dat dlt een negatief effect op de verhuurbaarheid zal 

opleveren. Daarnaast kan daglichttoetreding middels aanpassingen aan het gebouw worden gecreeerd. 
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Eigen identiteit 

Flexibel ruimtegebruik 

Sociale veiligheid 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

parkeren eigen terrein 

daglichttoetreding4 

parkeren openbaar gebied 

Voor dit onderzoek worden de door de VRM en Goossens (2006) benoemde aspecten gebruikt ter 

bepaling van de kantoorpotentie aangezien deze aspecten de hoogste prioriteit hebben voor 

kantoorgebruikers. Op basis van deze aspecten moet ter bepaling van de kantoorpotentie een 

waarde aan de aspecten worden toegekend. De kwaliteit waarin het aspect voor desbetreffend 

kantoorpand aanwezig is kan worden gekwalificeerd van slecht tot uitstekend, respectievelijk -2 tot 

+2. De van belang geachte aspecten en de kwalificering die eraan kan worden gegeven zijn in een 

tabel samengevoegd waarmee de kantoorpotentie kan worden bepaald (zie onderstaande tabel 

5.1.1). 

Optelling van de waarderingen zal leiden tot een positieve of negatieve uitkomst. Bij een positieve 

uitkomst zal het pand op aspectenniveau als kantoorgebouw behouden kunnen blijven. Bij een 

negatieve uitkomst zal kantoorbehoud op aspectenniveau niet mogelijk zijn. Wanneer 

kantoorbehoud een positief resultaat oplevert moet ook op afstootrisico indicatoren worden 

getoetst. Levert de toetsing een negatief resultaat dan zal functiewijzing moeten worden bekeken. 

Tabel 5.1.1: Toetsing functiebehoud 

"0 
C 

Ill GI 
.... Ill ~ 

.c CII &. 
"0 

GI .... .... 
Toetsing Functiebehoud (kantoorbehoud) 

u .. :I GI ~ GI ra GI 0 
in :E z ~ ::::, 

waarderlng -2 - 1 . 0 1 i2 

I 
I 

I 
... 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid openbaar vervoer i 

Parkeren op eigen terrein 

Parkeren openbaar gebied 

Flexibiliteit 

Uitstraling / identiteit 

Sociale veiligheid ; 

Aanwezige voorzieningen dagelijkse boodschappen 

Totaal: 

Conclusie Positief / Negatief 
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5.1.2 Toetsing Functiewijziging 

Wanneer kan worden gesteld dat voor het desbetreffende pand kantoorbehoud op aspectenniveau 

onmogelijk is, zal gekeken moeten worden welke andere mogelijke gebruikers zich in het pand 

kunnen vestigen. Hierbij is het van belang te weten welke aspecten deze andere gebruikers van 

belang achten voor hun bedrijfshuisvesting. In 4.3.4 zijn potentiele kopers voor de kantoorpanden 

bepaald. Hier is geconcludeerd dat eigenaargebruikers, lokale ontwikkelaars, particuliere beleggers 

of woningcorporaties mogelijk als koper kunnen optreden. Met deze toetsing kan dan ook worden 

bepaald aan welke partij kan worden verkocht. 

Wanneer lokale ontwikkelaars of woningcorporaties als koper van het pand optreden zullen deze 

het pand in beginsel niet zelf gaan gebruiken maar naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

pand gaan kijken. Corporaties zouden het pand wel kunnen inzetten voor maatschappelijke 

doeleinden, maar deze groep wordt bekeken bij de eigenaargebruikers. Vandaar dat hergebruik 

van het pand enkel en alleen wordt bekeken voor eigenaargebruikers. De eigenaargebruikers zijn 

onderverdeeld in het bedrijfsleven, overheid/gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Voor het bedrijfsleven wordt naar de van belang geachte aspecten ten aanzien van de 

bedrijfshuisvesting van het MKB, de detailhandel en de horeca worden gekeken. Met name wordt 

naar het MKB gekeken omdat deze bedrijven kleinschalige kantoorpanden gebruiken in kleine 

kernen. 

In tabel 5.1.2 staat aangegeven welke aspecten van belang warden geacht door de verschillende 

eigenaargebruikers. Voor de bepaling van de aspecten zijn de onderzoeken van STOGO (2003) en 

Goossens (2006) geraadpleegd. 
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Tabel 5,1.2: van belang geachte aspecten t.a.v. bedrijfshuisvesting van eigenaargebruikers 

STOGO 

(2003) 

Goossens 

(2006) 

i MKB i Detailhandel Horeca 
l 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer 

Pa rkeermogelij kheden 

Grootte van de 

bedrijfsruimte 

Woonomgeving 

Uitstraling / identiteit 

Beschikbare woning 

Zichtbaarheid 

Representativiteit 

Autobereikbaarheid 

Parkeergelegenheid 

O.G. 

Imago v/d omgeving 

Sociale veiligheid 

Pa rkeergelegenheid 

0.G. 

Winkels in omgeving 

Eigen identiteit 

Parkeren eigen terrein 

Bereikbaarheid auto 

Mix van wonen en 

werken 

Parkeren op eigen 

terrein 

Extra faciliteiten 

person eel 

Sociale veiligheid 

Mix van functies 

Eigen identiteit / 

herkenbaarheid 

Uitzicht 

Daglichttoetreding 

Zichtbaarheid 

Voor dit onderzoek is niet gekeken naar de van belang geachte aspecten ten aanzien van de 

huisvesting voor overheid/gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek beperkt 

zich tot het bepalen van de aanwezigheid van overheids- en gemeentelijke voorzieningen en 

maatschappelijke organisaties in kleine kernen. In het onderzoek van Ecorys (2004) is van de 

kleine kernen in de Rijnstreek de aanwezigheid hiervan onderzocht. Over het algemeen kan worden 

geconcludeerd dat in de kleine kemen de volgende overheids- en maatschappelijke 

voorzieningen/organisaties nog aanwezig zijn (tabel 5.1.3): 
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Tabel 5.1.3: Aanwezige voorzieningen in kleine kernen 

Overheids- / gemeentelijke voorzienlngen Maatsch, organlsaties / voorzleningen 

- Gemeenschapsgebouw - Huisartsenpraktijk 

- Bibliotheek - Tandartsenpraktijk 

- Onderwijsgebouwen - Fysiotherapeut 

- Apotheek 

- Zorgvoorziening 

- Kinderdagverblljf 

- Opvanghuis (buitenschools) 

- Consultatiebureau 

Toetsing van hergebruik van het kantoorpand voor het MKB, detailhandel en horeca geschiedt op 

dezelfde wijze als voor het kantoorbehoud. Wederom zal de kwaliteit waarin het aspect voor 

desbetreffend kantoorpand aanwezig is worden gekwalificeerd van slecht tot uitstekend, 

respectievelijk -2 tot +2. De van belang geachte aspecten en de kwalificering die eraan kan 

worden gegeven zijn in een tabel samengevoegd waarmee het hergebruik kan warden bepaald (zie 

tabel 5.1.4). 

Ook hier geldt dat optelling van de waarderingen zal leiden tot een positieve of negatieve uitkomst. 

Bij een positieve uitkomst zal het pand op aspectenniveau van functie kunnen wijzigen. Bij een 

negatieve uitkomst zal functiewijziging op aspectenniveau niet mogelijk zijn. 

Tabel 5.1.4: Toetsing functiewijziging 

iv ..., ra 
.c gi a. 

'ti ... 
Bepaling gebruik MKB u :.:; :::, a, 

GI ra a, 0 
iii % z ~ 

Waardering -2 -1 0 +1 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Parkeermogelijkheden 

Grootte van de bedrijfsruimte 

Woonomgeving 

Uitstraling / identiteit 

Beschikbare woning 

Totaal: 

Conclusie Positief / Negatief 
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Bepaling gebruik detailhandel ! : 
Waardering -2 -1 0 +1 +2 

Zichtbaarheid 

Representativiteit 

Eigen identiteit 

Bereikbaarheid auto 

Parkeren openbaar gebied 

Parkeren eigen terrein 

Imago van de omgeving 

Sociale veiligheid 

Winkels in omgeving 

Totaal: I I 
Conclusie Positief / Negatief 

Bepaling gebruik horeca 

, \Maardering -2 -1 0 1~:r~ Bereikbaarheid auto 

Mix van wonen en werken 

Parkeren op eigen terrein 

Extra faciliteiten personeel I 
I 

Sociale veiligheid 

Eigen identiteit / herkenbaarheid 

Uitzicht 

Daglichttoetreding 

Zichtbaarheid I 
Totaal: 

Conclusie Positief / Negatief 

Vervolgens zal bij een positieve uitkomst voor de betreffende functie op afstootrisico indicatoren 

moeten warden getoetst. Bij een negatieve uitkomst wordt geadviseerd de fase van 

visieontwikkeling te doorlopen. 

Toetsing van hergebruik van het kantoorpand voor overheids- en maatschappelijke 

voorzieningen/organisaties geschiedt op basis van het bepalen van de aanwezigheid hiervan in 

kleine kernen. In de kleine kern zal geanalyseerd moeten warden welke van deze voorzieningen of 

organisaties al dan niet aanwezig zijn (tabel 5.1.5). 

Wanneer een voorziening niet aanwezig is zal bekeken moeten warden of de mogelijkheid bestaat 

om het pand voor de betreffende voorziening van de hand te doen. 
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Tabel 5.1.5: Aanwezige voorzieningen in kleine kernen 

Aanwezig? 

Overheids- en maatschappelijke voorzieningen / organisaties JA NEE 

Gemeenschapsgebouw 

Bibliotheek 

Onderwijsgebouw 

Hu isartsenpra ktij k 

Tandartsenpraktijk 

Fysiotherapeut 

Apotheek 

Zorgvoorziening 

Kinderdagverblijf 

Opvanghuis (buitenschools) 

Consultatiebureau 

5.1. 3 Toetsing Afstootrisico indicatoren 

Met de toetsing op aspecten warden vraag 1 en 2 beantwoord ten aanzien van de bepaling van het 

afstootrisico. Vervolgens zullen de vragen 3 t/m 7 uit 4.3.3 nog meetbaar moeten warden 

gemaakt. 

3. Kent het pand beperkingen ten aanzien van beleid en regelgeving, aanpassingen of 

uitbreidingen ten opzichte van de huidige situatie? 

Volgens Geraedts en van der Voordt (2005) zullen kantoren die in een gemeentelijk 

prioriteitsgebied voor woningbouw gelegen zijn geen potentie hebben voor kantoorgebruik. Dit zal 

eveneens gelden voor gebruik van een andere functie dan wonen. Van belang is dus te achterhalen 

of het kantoorgebouw in een prioriteitsgebied voor woningbouw gelegen is. Wanneer dit het geval 

is zal een woonbestemming voor het pand voor de hand liggen. De keuze die de organisatie dan 

heeft is om het pand te verkopen aan een lokale ontwikkelaar, woningcorporatie, particulieren of 

zelf te participeren in het wijzigen van de bestemming. 

Daamaast kan het pand een beperking hebben ten aanzien van functioneel gebruik in de vorm van 

het verkrijgen van een gebruikersvergunning. Toetsing of een gebruiksvergunning voor het pand 

verleend zal worden is noodzakelljk. Op basis van deze gegevens worden de volgende vragen 

geformuleerd; 

Is het pand gelegen in een prioriteitsgebied voor woningbouw? 

Kent het pand belemmeringen ten aanzien van verkrijging van een gebruikersvergunning voor 

desbetreffende functie? 

De vraag of het pand gelegen is in een prioriteitsgebied voor woningbouw wordt als eerste gesteld 

na de toetsing van kantoorbehoud op aspecten. Immers wanneer dat het geval is zal een 

visieontwikkeling voor de hand liggen. 
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Na toetsing van functiewijziging op aspecten zal de vraag of het pand belemmeringen kent ten 

aanzien van verkrijging van een gebruikersvergunning worden gesteld. Vervolgens zal ten aanzien 

van deze vraag de volgende vraag moeten worden gesteld. 

Is de organisatie in de mogelijkheid of bereid om deze belemmeringen op te heffen? 

Immers wanneer geen gebruiksvergunning voor desbetreffende functie kan worden verkregen zal 

een visieontwikkeling voor de hand liggen of verkoop met een groot risico van afstoten . 

4. Zijn er ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op het pand of gebruik? 

Bij ontwikkelingen in de omgeving valt bijvoorbeeld te denken aan leegstand van kantoorgebouwen 

in de directe omgeving. Wanneer er leegstand van kantoorgebouwen heerst zal onderzocht moeten 

worden of er uberhaupt nog marktpotentie is voor kantoorgebouwen in de klein kern. Regionaal 

opererende makelaars zijn op de hoogte van de regionale markt en kunnen hier een goed beeld 

van geven. Wanneer blijkt dat er behoeft aan kantoorgebouwen is zal bepaald moeten worden of 

het pand kan concurreren met soortgelijke bedrijfspanden. Bij deze bepaling zal onder andere naar 

de marktconformiteit van het pand en de staat van onderhoud gekeken moeten worden. Ten 

aanzien van deze vraag worden de volgende deelvragen geformuleerd; 

Heerst er in de directe omgeving leegstand van soortgelijke bedrijfspanden? 

Is er marktpotentie voor het pand in de kleine kern? 

5. Is het pand in huidige staat van onderhoud ongeschikt voor hergebruik? 

Een slechte staat van onderhoud is volgens Geraedts en van der Voordt .(2005) een factor die 

meespeelt ten aanzien van een negatieve beoordeling voor hergebruik van het kantoorgebouw. dit 

zal eveneens gelden voor gebruik van een andere functie. Bij de beoordeling van de staat van 

onderhoud zal de kwaliteit van de buitenschil, drager en inbouw en de installaties onderzocht 

moeten worden. Het bepalen van de staat van onderhoud kan geschieden door middel van het 

uitvoeren van een bouwkundig onderzoek waarbij het gehele pand bouwtechnisch wordt gekeurd. 

6. Bevat het pand bedrijfsspecifieke kenmerken of installaties die een belemmering zullen vormen 

voor potentiele kopers? 

Ten aanzien van bedrijfsspecifieke kenmerken moet worden gedacht aan installaties die specifiek 

voor de huidige gebruiker aangebracht zijn in het pand. Bij de bankkantoren zijn dit de kluizen die 

inpandig zijn gerealiseerd. Maar er kan ook gedacht worden aan de verhouding van de aanwezige 

bedrijfsruimte ten opzichte van de kantoorruimte. Van belang hierbij is om in te schatten of deze 

bedrijfsspecifieke kenmerken zijn op te heffen of dat deze een belemmering zullen opleveren voor 

potentiele gebruikers of kopers. Deze bedrijfsspecifieke kenmerken kunnen een onderdeel van de 

vraagprijs van het pand zijn terwijl deze niet van nut zijn voor een nieuwe gebruiker. 

7. Is de boekwaarde van het pand een /agere waarde dan de getaxeerde waarde? 

Volgens Korteweg (2002) zijn een hoge boekwaarde vaak een belemmering voor verkoop van 

bedrijfspanden. Door herwaarderingen op gebouwen als gevolg van verbouwingen of aanpassingen 

kunnen boekwaarden boven de marktwaarde uitstijgen. Eigenaren hebben hierdoor een verkeerd 
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financieel beeld van hun pand en vragen een te hoge verkoopprijs voor hun pand waardoor er een 

risico van een lange afstootperiode zal ontstaan. 

Wanneer de marktwaarde onder de boekwaarde ligt levert dit bij verkoop van het pand verlies op 

voor de eigenaar. De eigenaar kan er voor kiezen om het verlies te accepteren of trachten een 

meerwaarde te realiseren door handelingen te verrichten ten aanzien van het pand. Accepteert de 

organisatie het verlies dan kan het verlies dat op het pand wordt geleden ten laste van het fiscale 

resultaat worden gebracht. Het bedrag dat hierdoor minder aan winstbelasting hoeft te worden 

betaald zou fictief bovenop de marktwaarde kunnen worden gesteld. Ook wanneer er geen 

meerwaarde kan worden gerealiseerd, of de meerwaarde minder oplevert dan het fiscale voordeel, 

kan de organisatie er voor kiezen het verlies te accepteren. 

In de initiele taxatie fase moet ook worden bepaald middels welke verkoopwijze het object kan 

worden verkocht. Ten aanzien de verkoopwijze van het object moeten volgens 4.4 de volgende 

vragen worden gesteld: 

In welke staat verkeerd het pand? 

• Wil de organisatie financiele middelen inzetten om waarde te creeren of het afstootrisico te 

reduceren en wegen deze middelen op tegen het te behalen rendement? 

• Wil de organisatie inspanning leveren om waarde te creeren of het afstootrisico te reduceren? 

Op welke termijn wil de organlsatie het pand verlaten? 

Is behoud van functie/bestemming mogelijk? 

• Is functie of bestemmingswijziging voor het pand mogelijk? 

De vraag in welke staat verkeerd het pand komt in principe op hetzelfde neer als vraag 5. Ten 

aanzien van de verkoopwijze warden daarom de volgende extra vragen gesteld; 

• Zal het plegen van onderhoud of renovatie een waarde opleveren boven de boekwaarde en/of 

de verl<oop bevorderen? 

• Zal het plegen van een herontwikkeling een waarde opleveren boven de boekwaarde en/of de 

verkoop bevorderen? 

Ten aanzien van vraag 6 levert dit de volgende extra vraag op; 

• Zal het verwijderen van bedrijfsspecifieke kenmerken en/of installaties een waarde opleveren 

boven de boekwaarde en/of de verkoop bevorderen? 

De vraag of de organisatie financiele middelen of inspanning wil leveren wordt in een vraag 

samengenomen. Het leveren van deze inspanning is alleen van nut wanneer een visieontwikkeling 

voor de hand zal liggen. 

Op welke termijn de organisatie het pand wil verlaten is in deze alleen van belang wanneer men 

een bestemmingswijziging voor de locatie wil doorvoeren. Wanneer men in kan schatten wanneer 

het pand zal warden verlaten kan dit worden afgestemd op de bestemmingswijziging. Het 

wijzigingen van een bestemmingspian duurt vrij lang en bij verkoop aan een ontwikkelaar kan deze 

dan direct na goedkeuring gaan ontwikkelen. 
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De vraag of behoud van functie/bestemming mogelijk is wordt reeds gevraagd bij de bepaling van 

het afstootrisico, deze vraag is in deze dan ook overbodig. Of functie/bestemmingswijziging voor 

het pand mogelijk is komt in de orde in de fase van visieontwikkeling. 

De vragen worden ge"integreerd in een te doordoorlopen stroomdiagram (zie figuur 5. 1.5). 

Beantwoording van de vragen in respectievelijk JA of NEE zal resulteren in een meest voor de hand 

liggende afstootmogelijkheid of advies tot doorlopen van de volgende fase. 

74 



--..I 
U1 

Toetsing afstootrtslr.o na toetsmg 
fuoct1ew1Jz1g1n9 op aspecten ~ 

Kent het pand belemmenngcn 
t.a.v. verk.rljging van eel"' 

qebruikersvergunn1ng voor 
dcsbctroffendc functie? 

Is de orgarusatie in de 
mogelijkhcld of bereid om 
deze belemmenngen op te 

heffcn? 

-------~•---- ·---· ,..._, .. ------------~ .ls de organisat1e U"I de 
mogelijkt\eid of bere1d om 
inspannlng t-e leveren om 

een cventuele meerwaardc 

Toetsmg a~tootris1co na toetsing ~ ls het pand ~n in een ~ -
kantoorbehOl.ld op aspet1:en ~ prioritcItsgcb1ed voor womngbouw"! -•---~ - --

te aeere.n? 

rteerst Br 1r de dlrecte om;eving 
1ei!gstand van ~ijk.e 

bedrijfspanden?-

ls er marktpotefitie war hat pand 
1n de kterne kem? 

Is he-t k~ntoorpand 1n hu1di~ staat 
~----- ongesch1kt voor hergebru1k? 

~----< NEE ..------< 

Bovat het kantoo,pa,nd 
1 bedriJ~s;poofoeke kenmerkcn en/of 

msrallatn;~ die een betemmenng 
zullen 'w'Ormen voor verkoop van 

het pand? 

Zal het plegon van onderhood of 
renovatie een waardl'I!: oplevere., 
boven de boekwaarde en/<il de 

verkoo p bevorderen 

NEE 

Zal hPt pie-gen lfan een 
herontw1kkeling een waarde 

opleveren boven- .ie l)oekwaarde 
en/ of ~• verl<oop be,,orderen 

Zal het velWijdefCn van deze 
bcdrijfsspecificke kenmerken en/or 
in$ta1tot1e1 ten wnrde opleveren 

bov~n de boekwaarde en/or de 
verkoop bevorderen'> 

ls de boekwaar<le van hel pand 
een lagarc waarde dari de 

geta>:eerde waan.1e!' 

Wenst de orgamsatie ,nspanning te 
le-veren om waarde te creeren? 

VJSllONTWIKICELJNG 

KEUZE 

VJ.SJBONTWJKKEI.ING 

Vet1c.i>pen met n$iCO van t.ange 
afstootpcrtode of wachten op beter 
moment om _,,f te stotcn. 
Opt,e: ttjdeh)k verhuren 

Vl!ilEOHTWIKKEllNG 

Vertc:open met verandering van 
functie en het plegen van een 

voorafgaand ondert,c:iud ~an hat 
pand of voorafgaar,de renovatie. 

Verkopen met verandering van 
runctie en het plegen VMI een 

voorafgaandc herontwikkehng aan 
het pand. 

Verkopen met vcramtcnng van 
functie en ve.rwljderino van de 

bedtrjfsspec"eke kenmerl<en en/of 
lnstallaties. 

Verkopen met verandenl'lg "an 
fwlctie z-onder aanbrengen van 

veraflderingen aan het pand 

vetkopen onder voorwaarden 

Vert<open tegen markt:waardc met 
een verties t.O.'-', de boekwaarde. 
1-tet verlies op de boekwaarde kan 
op mmdenng van de bedrijfswmst 

worden i_enornen. 

:::!! 

I u::i 
C: 
C: .. 
UI 
j.. 
j.. 

"cJ 
11) ,.... 
!!l. 
::, 

c.o 

~ ,.... 
0 
~ 
::!, 
!!l, 
n 
0 
5· 
0. 
;::;· 
1lJ ,.... 
0 
iii 
::, 



5.2 Stappen Visieontwikkelingsfase 

In de visieontwikkelingsfase moet op basis van de vastgoedaspecten en marktontwikkelingen de 

ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie van het leegkomende kantoorpand onderzocht worden 

op beleid en regelgeving. Hiervoor worden de volgende 3 stappen onderscheiden; 

Stap 1: toetsing vastgoedaspecten voor visieontwikkeling (tabel 5.2.1) 

Stap 2: onderzoek naar marktontwikkelingen 

Stap 3: toetsing beleid en regelgeving (figuur 5.2.2) 

Ad. Stapl: Toetsinq vastgoedaspecten voor visieontwikkelinq 

Ten aanzien van de vastgoedaspecten kunnen volgens 4.3.6 de volgende vragen warden gesteld; 

• Vinden er in de omgeving van het af te stoten gebouw al veel transformaties5 plaats? 

• Is de lokale overheid actief met visieontwikkelingen voor wonen, economische of culturele en 

recreatieve activiteiten, waarin de locatie een functie kan vervullen? 

• Heerst er schaarste aan vastgoed in de desbetreffende gemeente? 

• Heersen er hoge grondprijzen in de desbetreffende gemeente? 

• Heeft het pand een robuust en/of karakteristiek en/of monumentaal casco? 

• Is het pand strategisch of op een centrumlocatie gelegen? 

• Heeft de locatie problemen ten aanzien van bodemsanering? 

Wanneer een van deze vragen met JA kan worden beantwoord is onderzoek naar een 

visieontwikkeling op de desbetreffende locatie aan te raden en zal een grotere opbrengstpotentie 

door herbestemming waarschijnlijk zijn . In tabel 5.2.1 warden de vragen met in te vullen 

antwoorden weergegeven. 

STAP 1: Toetsing vastgoedaspecten visieontwikkeling JA NEE 

Vinden er in de omgeving var. het af te stoten gebouw al veel transformaties plaats? □ C 
................ _ ...... .. . .... ... ........ .. ............ .. ......... .............. _ .... ... ... .. ... __ ........... .... .. .. .. . - ..... .............. ... ... ..... ......... ............. .- ....... .......... - .. -, .... ... .. ... .. .. ........ ...... .... ____ _ 

Is de lokale overheid actief met visieontwikkelingen voor wonen, economische of □ □ 

culturele en recreatieve activiteiten, waarin de locatie een functie kan vervullen? 

Heerst er schaarste aan vastgoed in de desbetreffende gemeente? □ □ 
" •"• • -•-•••H• MMM•,- •-•- •• ·•- •·• • • r •- ' "•"•' ' •• "" '''' ,,_ on •'"., .. -.,,,_, O•M •••· •M• - •M« w.-, ""'',,, • • ••• ·• ""•,.,• ~HO "'"M•••••- ·••• • • ••- - •· --- • " " ''"" "", A > ,M • ·•• •• -- •• ,,•• • •• •• •M• w" , .·•- ••••-•-""• • OM ••• ·•• •••.r M._u ,·e .. ••• .... •·•m• '" •~ •-• •>, ---

Heersen er hoge grondprijzen in de desbetreffende gemeente? □ □ 
HMO-· --- -•• ,.. , _ _ - ~-.. •~ - ~--• .. •-· • • ·•- - ~ •- Ou •-- ' " ,, .. m . .... 0 oH O . .,, , 0 --~ - - . n • -·•• • · • · · .. ~ ~0, •· . ~ , - • · · ·• ~ ~ ---• - - - --• • ·• - -- --··- · - •-- •• ,. --- -••· ---• - ~- -•--• •• - - H .00 -••· • -•-· -•· - -- •••••-••- _ _ ___ , _ _ H ___ • • • •--·• •·• - •-·•" -

H eeft het pand een robuust en/of karakteristiek en/of monumentaal casco? □ □ 
······--··---·· ·-- .. , ...... "··-···· ······· ................. - ........ ....•. ....... . ....... . ,., ...... · ••- --· • ... , ... --··------····---·--·---··- ·· .. ·····- -······ . ... , ...... , .. _. ______ ·- •·-- •··• .. . · .. ----· .. 
Is het pand strategisch of op een centrumlocatie gelegen? 

Heeft de locatie problemen ten aanzien van bodemsanering? 

Tabel 5.2.1: toetsing vastgoedaspecten visieontwikkeiing 

5 Onder transformatles wordt verstaan het herbestemmen van gebouwen naar een and ere functie. 

□ 
0 

□ 

□ 
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Ad. Stap 2: Onderzoek naar marktontwikkelingen 

Ten aanzien van de marktontwikkelingen zal bekeken moeten worden waar behoefte naar is en 

moet getracht worden daar op in te spelen. Verrichten van onderzoek naar de 

marktontwikkelingen of trends is van belang bij een visieontwikkeling. Makelaars kunnen inzicht 

verschaffen in de markt van de betreffende regio. Daarnaast kan men zelf onderzoek doen of 

informatie inwinnen bij marktonderzoek bureaus. 

Ad. Stap 3: Toetsing beleid en regelgeving 

In 4.4 is te lezen dat voor het toetsen op beleid en regelgeving de volgende vragen moeten warden 

gesteld; 

Bestaat er een bestemmingsplan van de locatie op het gemeentehuis? 

Past de bestemmingswijziging in huidige bestemmingsplan? 

Past de bestemmingswijziging in toekomstvisie van de gemeente (structuurplan)? 

Wanneer een ontwikkelde visie niet in het huidige bestemmingsplan of de toekomstvisie van de 

gemeente passen is het niet uitgesloten dat gemeenten aan de ontwikkelde visie willen 

meewerken. Vandaar dat ten aanzien van deze vragen een extra vraag wordt gesteld; 

Is een gewijzigde visie ontwikkeling mogelijk (in overleg met de gemeente)? 

Daarnaast moet de verkoper zich afvragen of deze inspanning wil leveren om een 

Visieontwikkelingstraject te doorlopen. Voor dit traject zal namelijk wel inspanning moeten warden 

verricht en financiele middelen warden ingezet. De vraag die de verkoper zich dan oak moet stellen 

is de volgende; 

Wenst de organisatie verdere inspanning of financiele middelen te leveren om een eventuele 

meerwaarde te creeren? 

Het stroomdiagram in figuur 5.2.2 geeft advies welke volgende stap dient te worden genomen. 

Figuur 5.2.2: Toetsing beleid & regelgeving 

Bestaat et" !Jell 
bestemmingsplan van 

de loc:atie op flet 
gemeelltehuis? 

Past de betternmiog5'· 
t~ij,zilJif!.,g in huidt~e 
"'1~tcrmr\in95Plan? 

?ast de bestcmmings-~igmg in tDekcnmtv,iSle van de 
gemee.nte? (structuurpl;m) 

!,, een gewijzigde ,·1,/e ont.,;ikkeling rr-Dgelijk {in overle9 
met de gemeerte} 

We,,st de or9at11satie 
verdere inspannlng te 

lever-en om een 
eventuele meerwaarde 

te creeren? 

CO~TRACTERINGS· 
TRAJECr 

Vcrl<open op basis 
van 

viSieontwikkeling 

Vertopen met ri,s:iro 
11an1ange 

efstootperiode 
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5.3 Stappen Contracteringstrajectfase 

In de Contracteringsfase zal op basis van de ontwikkelde visie partijen moeten worden gezocht die 

willen participeren in de visieontwikkeling. De volgende vraag moet worden gesteld; 

Willen er partijen op basis van de ontwikke/de visie participeren in de ontwikkeling? 

Wanneer er geen partijen gei'nteresseerd zijn heeft men de keuze een nieuwe visie te ontwikkelen 

of deze ontwikkeling in eigen beheer uit te gaan voeren. Zijn er wel partijen gei"nteresseerd dan 

kan de verkoper over gaan tot het contracteren. Op basis van de bevindingen uit 4.3.4 kan worden 

gesteld dat woningcorporaties of lokale ontwikkelaars het meest ge"interesseerd zullen zijn . 

In de Contracteringsfase kunnen in chronologische volgorde een intentieovereenkomst, 

samenwerkingsovereenkomst en een realiseringsovereenkomst worden gesloten. Wanneer het 

gestelde doel in de overeenkomst is behaald kan worden besloten om te verkopen. De volgende 

vragen worden gesteld ten aanzien van de gestelde doelen. 

Is de wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd door de gemeente? 

Is de wijziging van het bestemmingsplan en bouwvergunning goedgekeurd en onherroepelijk? 

De vraag die de organisatie zich wederom na iedere fase moet afvragen is de volgende; 

• Wi/ de organisatie verdere inspanning leveren om een eventue/e meerwaarde te creeren? 

In onderstaande figuur 5.3.1 zijn de afstootopties weergeven wanneer de Contracteringsfase wordt 

doorlopen. 
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Figuur 5.3.2: Contracteringstraject 
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6 Case studie 

In dit hoofdstuk is aan de hand van een case het ontwikkelde dispositiemodel voor leeg 

achterblijvende kantaorgebouwen daorlopen en getaetst. Als eerste zal t.b.v. de te doarlapen 

stappen het algemeen dispositiemodel worden weergegeven; 

l>ISPOSITIEMODEL T.B.V. AFSTOTEN LEEG ACHTERBLIJVl;NOE KANTOORPANOEN 

STAP 1 Bepa~n van de analy...,methode a. ,electen,n v•n af te •-n objeQen 

L Fi .. '. ................ __ ,., ____ .., .. ::m""•• .............. , _____________ _ 

,-~AP 3 Bepalen van hel verkooprnoment a. onderhandelfngsstrategle 

1, lNJTI!lLE TAXATlE 2. VlSlEONTWil(J(EUNG \ 

- Bepa-,n a~toottisico qesciectee,oo pano \\ Stop l "foc!Sing vast~•" •~•eontwikl<fl•-)·\ 
• &r.-palcrt a.:;,o t,l!:i(r f)..,~tj ~an \vorj-t'n "ef'koct-.: St,1p :.: · COOt-::l?orl,, r-aar m;c1i.tont w1k~Pllnqen·• 

• ~P31eri \'af"I vel'koopw1p:c qee:~~creet~e ;,;,no srap 3- Toet'$'!ng trft:id t,. regel,'Je..,,nq 

-r..!~~~•A: NEE Star"O:ts~~rll: Nff ) ; 

l •o::••-Mhc!JO f>!•::·-••1J'i~ll,9 // Stop ) .2 ,' 
1 

ViNt'1..:'l"1"'iklt.~lf, ) 

1 StllpJ 1 z r,n I Tot:'ti!~-'f!;tpi)1•fa1u;-,octr.arorcn 1---;-1---1.~-.__ __ ---,.,::-:;:,.,----' / 

r-------,1 
3 . CONTIIACTERlNGSTRAJECT 

Stap 1 ·. 54i,llen m~tieovereenkomst 

Stilr.: 'J. · ~:rnh!ri c;;Hnrnwc-rt,r;,ngso11t"!rec,~komSt 

St.1p ~= Siutten re1"'Jl.scr1ri9!"".overeen1<omst 

Stiop J,3 
C1.1~~1"~flrll~ l"djt('.l 

! --·· ··- - -- ~ /; . [ _______ \ c_' .... .. .. - J 
t.___,_ ___ . _ ___ , ,------- ·-·· - 'i;. '7--·· " --~ • ------·-
r-~-~ ··----:::,/ -- ---· - -------·-- - -- ,. . ·-- --- •.·· ·- ···-~ ----~, 
j AFSTOTEN 

Stap 1 Bepalen analysemethode en selecteren af te stoten objecten 

In hoofdstuk 2 is de analysemethode bepaald waarop de af te stoten bankkantoren van de 

Rabobank worden geselecteerd. Hier is bepaald dat bankkantoren in kernen kleiner dan 5.000 

inwoners in de toekamst leeg zullen achterblijven. Van de provincie Limburg betreft dit 37 van de 

in totaal 122 bankvestigingen. Als casestudie zal van de Rabobank X in het plaatsje Y het 

dispositiemodel warden doorlapen. 

Stap 2 Taxeren en evalueren kantoorgebouw 

Het desbetreffende pand wordt getaxeerd en geevalueerd. In het standaard invulblad worden de 

bankgegevens en taxatiewaarde ingevuld en de te toetsen aspecten gewaardeerd (zie figuur 6.1). 

Deze waarderingen warden gebruikt voor de taetsingen in Stap 3.1.1-A & B. 
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Figuur 6.1: Taxatie en evaluatieformulier Case ............... .. . . 
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Stap 3 Bepalen van het verkoopmoment & onderhandelingsstrategie 

Stap 3.1.1-A Toetsing Functiebehoud 

ii I ... l! .c 1:11 "ti u .:l 
... 

Toetsing Functiebehoud (kantoorbehoud) :I QI 
QI Ill QI 0 
iii :E z t, 

Waarderlng -2 ,-1 0 
l~ 

Bereikbaarheid auto * 
Bereikbaarheid openbaar vervoer * 
Parkeren op eigen terrein * 
Parkeren openbaar gebied * 
Flexibiliteit * 
Uitstraling / identiteit * 
Sociale veiligheid * 
Aanwezige voorzieningen dagelijkse boodschappen * i 
Totaal: -2 -2 l -3 3 

i I 

Conclusie Pesit:ief / Negatief 

Op basis van de waardering van de te toetsen aspecten ten aanzien van functiebehoud kan worden 

gesteld dat functiebehoud wellicht geen potentie zal hebben. De bereikbaarheid met de auto en het 

openbaar vervoer wordt niet als slecht ervaren maar ten aanzien van de overige kenmerken heeft 

het pand weinig potentie. Toetsing van functiewijziging moet worden verricht. 

Stap 3.1.1-B Toetsing Functiewijziging 

I ... 
l 
i _ 

Ill 
l! 01 ! .c .... -a 

Bepaling gebruik MKB I u .:l :I QI 
QI Ill QI 8 iii :E z 

Waardering -2 -1 0 i +l 
I 

Bereikbaarheid auto i* 
Bereikbaarheid openbaar vervoer I· 
Parkeermogelijkheden '* 
Grootte van de bedrijfsruimte * I 
Woonomgeving l 
Uitstraling / identiteit * 
Beschikbare woning * 
Totaal: +5 1-1 +4 

i 

Conclusie 
1 
Positief / Ne~atief 
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Zichtbaarheid * 
Representativiteit * 
Eigen identiteit * 
Bereikbaarheid auto * 
Parkeren openbaar gebied * 
Parkeren eigen terrein * 
Imago van de omgeving * 
Sociale veiligheid * 
Winkels in omgeving * 
Totaal: -2 -5 +3 

Conclusie Pesitief / Negatief 
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iii 
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u i:i 

.... ,, .... 
Bepaling gebruik horeca :::, GI II) 

Cl.I ca GI 0 .'!::: 
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Waardering -2 -1 0 +1 +2 

Bereikbaarheid auto * 
Mix van wonen en werken * 
Parkeren op eigen terrein * 
Extra faciliteiten personeel * 
Sociale veiligheid * 
Eigen identiteit / herkenbaarheid * 
Uitzicht * 
Daglichttoetreding * 
Zichtbaarheid * 
Totaal: -3 -2 -4 +3 

Conclusie Pesi4:ief / Negatief 
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Aanwezig? 

Overheids- en maatschappelijke voorzieningen / organisaties JA NEE 

Gemeenschapsgebouw * 
Bibliotheek * 
Onderwijsgebouw * 
Hu isa rtse n p ra ktij k * 
Tandartsenpraktijk * 
Fysiotherapeut * 
Apotheek * 
Zorgvoorziening * 
Kinderdagverblijf * 
Opvanghuis (buitenschools) * 
Consultatiebureau * 
Waardering van de te toetsen aspecten ten aanzien van functiewijziging laat zien dat gebruik voor 

MKB het meest voor de hand zal liggen. Van de overige mogelijke gebruikers zal gebruik op 

aspecten niveau niet mogelijk zijn. Ondanks dat op aspectenniveau gebruik voor het MKB potentie 

zal hebben, zal deze functie ook op afstootrisico indicatoren moeten worden getoetst. Hiervoor 

wordt het stroomdiagram afstootrisico indicatoren doorlopen. 

Ten aanzien van de aanwezige overheids- en maatschappelijke voorzieningen is er in de 

betreffende kern geen zorgvoorziening of opvanghuis aanwezig. Het huisvesten van een van deze 

voorzieningen zal als optie kunnen worden bekeken. Hiervoor zal contact moeten worden 

opgenomen met de desbetreffende instanties. 

Gebruik van het pand voor het MKB zal op de volgende pagina getoetst worden op afstootrisico 

kenmerken (figuur 6.2). 
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Stap 3.2 Stappenplan visieontwlkkeling 

Stap 3.2.1 Toetsing vastgoedaspecten visleontwikkeling 

Vastgoedaspecten visieontwlkkellng 

Vinden er in de omgeving van het af te stoten gebouw al veel transformaties plaats? 

Is de -i,i°kaie-·ove-rhe"fcf actief met visieontwikkelingen voor -wonen, economische 

culturele en recreatieve activiteiten, waarin de locatie een functie kan vervullen? 

JA NEE 

D X 

of X D 

- -------····--,-~--.. --~----.. ·-~•--•-----·- -"-~-· _________ ,,, _____ ,._,.,.,_.,_ .. ,., ........ -------------- ~~•--·--'"-" --··--· 
Heerst er schaarste aan vastgoed in de desbetreffende gemeente? X D 

Heersen er hoge grondprijzen in de desbetreffende gemeente? D X 

Heeft het pand een robuust en/of karakteristiek en/of monumentaal casco? X D 
---·-··--~--·-~-~-~-· ··---•--..•··--~.,--,-·-·····•··•·-···--···-·--•----- -

Is het pand strategisch of op een centrumlocatie gelegen? X D 
• •- ••• •• •·u••'•"•-. ·••• •-., ,.,., ., • ., , , 

Heeft de locatie problemen ten aanzien van bodemsanering? D X 

Op basis van de beantwoording van de vragen biedt een Visieontwikkeling perspectieven. De 

betreffende locatie is gelegen in een prioriteitsgebied voor woningbouw waardoor de gemeente 

positief tegenover woningbouw ontwikkelingen zal staan. 

Stap 3.2.2 Onderzoek naar marktontwikkellngen 

Verrichten van onderzoek naar de marktontwikkelingen of trends is van belang bij een 

visieontwikkeling. Makelaars kunnen inzicht verschaffen in de markt van de betreffende regio. 

Daarnaast kan men zelf onderzoek doen of informatie inwinnen bij marktonderzoek bureaus of 

gemeenten. Op basis van de marktontwikkelingen zal een Visieontwikkeling moeten warden 

opgesteld. Voor deze case is geen marktonderzoek verricht, er is voor deze case aangenomen dat 

er een visieontwikkeling is opgesteld. Toetsing op beleid- en regelgeving moet warden verricht. 

Stap 3.2.3 Toetsing beleid en regelgeving 

Vetkopen met ros,co 
van lange 

afstootperiode 
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In stap 3.2.3. is aangenomen dat de gemeente wil meewerken aan een functiewijziging of 

vrijstelling wil verlenen op het huidige bestemmingsplan en dat de verkoper inspanning wil 

verrichtten om een eventuele meerwaarde te creeren. Op basis van de ontwikkelde visie zal een 

partij moeten worden gezocht die wil participeren. In deze case wordt er vanuit gegaan dat een 

lokale ontwikkelaar wil participeren in de visieontwikkeling. Het stroomdiagram van het 

contracteringstraject wordt doorlopen (figuur 6.3). 

Stap 3.3 

IsdeOfllafliSatie 
bel'eid, ar 11een: dete 
de~.om 
de ontwit:k<!ing in 
~beheeruitte 

'1llet'en7 

Flguur 6.3: 

Contracteringstraject 

~ 
• ,·ttmir,grorporatie 
• pnrj,xoonn,iirl<elaar / 
.ara,1,nemu-

Veti<O(len met risico 
van lange 

afstootperioclc 

Tl')!d1jk ,-crt,c,r;,r1 
,m w.3Cht«> c,p 

beter m ~lr;ll?!'ft om 
aftr:-n 

;,, • J 1 1 ,,,n '1 It.;, -.i, 1 111 1 n.lt.Jt I 
l, •,1 11 I, ur,J J' ,! J ,· J• !' • • r1t, 

SUJITEN SANENWERKINCiSOVIER£ENl{0NST 

•:Jit'N,rken Ein verde<e crth,,kk~Un,;; va<1 de 
ruimtdijke ..;.,c. 

8estemmi"9Slllan en bou~nr,;ng 
goedgekooni door de gemecnte en 

onherroepelljl<? 

WCflst de OP,JanlSa."'ii? \.'~ in$(.i.aC\ffi:l9 tc 
Dev.crwr om een eventuele ~ -?n-.aa,de t~ 

~n? 

SLUITEN REAUSERINGSOVEREENKOMSI' 

Contracteringstraject Case 

.llanpassen 
VISIEONTWIICll'.EUHG 

Vcriwpen met verandefing van 
fuJ\Ctfe zondcr aanbr~1."i.9eri aan 

veranderingen aan het pand 

Vcrlc:open met verapjC:'fing van 
f..,Jn,:1i2 en een ~oorafga:1tide 

L f,?f',3"';r.re cf hcrontwdck-e!ing. 
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Stap 3.3.1 Sluiten Intentieovereenkomst 

In de Contracteringsfase wordt een Intentieovereenkomst met de participerende partij gesloten. 

Deze overeenkomst kan ook met de gemeente worden gesloten. Nadat het bestemmingsplan is 

aangepast of vrijstelling is verleent door de gemeente is de doelstelling van de 

intentieovereenkomst behaald. De verkoper kan het ontwikkelingstraject verder doorlopen of 

verkopen. Aangezien het ontwikkelen geen corebusiness van de lo kale Rabobank is, wordt hier 

besloten te verkopen na wijziging van het bestemmingsplan. Het pand heeft geen afstootrisico 

meer wanneer in de intentieovereenkomst is afgesproken dat de lokale ontwikkelaar de locatie zal 

afnemen bij wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente. Ook kan er een meerwaarde 

zijn ontstaan door de verhoogde ontwikkelingsmogelijkheden op de locatie. 

Resume 

Bij deze case wordt geadviseerd te verkopen na het sluiten van de intentieovereenkomst. Dit is een 

van de mogelijkheden ten aanzien van verkopen . Omdat er hier verschillende aannamen zijn 

gedaan kan in werkelijkheid een andere verkoopmogelijkheid mogelijk zijn. Het model geeft dan 

ook geen expliciete uitkomst maar is ondersteunend ten aanzien van beslissingsmogelijkheden. 

Bij de toetsing op functiebehoud en functiewijziging is het advies dat wordt gegeven na het 

waarderen van de aspecten een indicatief advies. Alie aspecten worden even belangrijk geacht 

terwijl voor sommige partijen bepaalde aspecten zwaarder zullen wegen dan andere aspecten. Het 

huisvesten van een andere eigenaargebruiker kan tot de mogelijkheden behoren. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Ter afsluitlng van dit onderzoek warden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Bij de 

conclusies zal als eerste gekeken warden of de uitkomst van het onderzoek voldoet aan de 

gestelde doelstelling. Vervolgens warden de belangrijkste resultaten van het onderzoek 

uiteengezet. De conclusies worden getrokken aan de hand van de in hoofdstuk 1 geformuleerde 

deelvragen. Tot slot zal de meerwaarde van het model besproken warden. 

In de aanbevelingen warden aspecten genoemd die in een verder onderzoek uitgewerkt kunnen 

warden. 

7 .1 Conclusies 

In haofdstuk 1 is de volgende doelstelling gesteld: Het ontwerpen van een instrument dat lokale 

bankvestigingen zal ondersteunen bij een verantwoorde besluitvorming met betrekking tot het 

afstoten van overtollig vastgaed. Er kan worden geconcludeerd dat aan deze doelstelling is 

voldaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in een stappenplan dat doorlopen kan warden wanneer 

een eigenaargebruiker te maken krijgt met het afstoten van zijn bedrijfspand. Het geeft geen 

pasklare verkoopmogelijkheid maar zal wel duidelijkheid verschaffen in de verkooprisico's die het 

pand kan lopen. Door middel van het model kunnen de diverse verkoopmogelijkheden die de 

verkoper heeft in iedere fase warden afgewogen. 

Het stappenplan biedt vaornamelijk ondersteuning wanneer eigenaargebruikers ruim van tevoren 

weten dat zij het bedrijfspand zullen gaan afstoten en nog niet direct het pand gaan verlaten. Het 

afstootrisico dat een pand zal !open bij verkaop kan in een vroeg stadium warden bepaald. Op deze 

manier kunnen eventuele maatregelen warden getroffen om het afstootrisico te reduceren. 

Hiermee wordt voldaan aan de vraag van de Rabobank om in de toekomst voorbereid te zijn op het 

voorkomen van lange afstootperiode. Naast het reduceren van dit afstootrisico kan dan ook 

bekeken warden of er een meerwaarde kan warden behaald ten opzichte van de taxatiewaarde. 

Hiervoor zal de verkoper dan wel inspanning moeten verrichten en zullen hiervoor financiele 

middelen moeten warden ingezet. De verkoper zal er bewust van moeten zijn dat aan het te 

doorlopen proces oak rlsico's verbonden zijn en dat bij de te maken keuzes altijd een risico 

rendementsafweging zal moeten warden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld besloten wordt om de 

fase van Visieontwikkeling te doorlopen, loopt de verkoper het risico dat de ontwikkelde visie geen 

goedkeuring bij de gemeente zal krijgen. Alie kosten die hiervoor zijn gemaakt hebben dan geen 

rendement opgeleverd. Hoe eerder men partijen bij de verkoop zal betrekken des te grater is de 

kans dat men van het pand met een afstootrisico los zal kunnen komen. Vooral wanneer van een 

visieontwikkeling sprake is zal het voor de kopende partij interessant zijn om de overdracht plaats 

te laten vinden wanneer de ontwikkeling goedgekeurd zal warden door de gemeente. 

Het ontwikkelde model uit dit onderzoek bestaat uit drie hoofdstappen. De eerste stap van het 

model is het bepalen van de analysemethode en het selecteren van de af te stoten objecten. 

Wanneer wordt teruggegrepen naar de aanleiding van dit onderzoek is voor de Rabobank een 

analyse gemaakt waarmee bepaald is welke bankkantoren in de toekomst zullen warden 
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afgestoten. Als gevolg van het nieuwe vestigingen beleid van de Rabobank is het fysieke 

vestigingennetwerk gewijzigd in omvang en samenstellen. In dit onderzoek is bekeken wat de 

invloed is van het nieuwe vestigingenbeleid op het bestaande vestigingennetwerk. De nieuw 

geformuleerde vestigingstypen zijn geanalyseerd op kenmerken zoals beschreven in het 

vestigingenbeleid. Op basis van de kenmerken is bepaald dat bankkantoren in kernen met een 

inwonersaantal kleiner dan 5.000 inwoners te maken krijgen met een veranderende 

huisvestingsbehoefte. Met als gevolg dat deze in de toekomst zullen worden afgestoten. Als 

voorbeeld is de provincie Limburg geanalyseerd om de omvang en samenstelling van het aantal 

bankvestigingen te bepalen. Van de 122 aanwezige bankkantoren in deze provincie zijn 37 

bankkantoren gelegen in kernen met een inwonersaantal kleiner dan 5.000 inwoners. Dit betreft 

dus ongeveer 30 procent van het totale aantal bankkantoren in Limburg. Niet alle 37 bankkantoren 

zullen worden afgestoten aangezien er ook wordt gekeken naar het verzorgingsgebied dat een 

bankkantoor bestrijkt. Voor dit onderzoek is deze bepaling gebruikt om tot een analysemethode te 

komen voor het bepalen van de af te stoten objecten. Met deze analyse is de eerste deelvraag uit 

de probleemstelling in hoofdstuk 1 beantwoord; 

"Welke banken zullen a/s gevolg van het vestigingenbeleid te maken krijgen met een andere 

huisvestingsbehoefte en zal het pand overtollig warden?" 

De tweede stap in het model is het bepalen van de taxatiewaarde en evalueren van de af te stoten 

objecten. Wanneer de eigenaargebruiker met verkoop van zijn bedrijfshuisvesting te maken krijgt 

zal deze bewust moeten zijn van de 'waarde' van zijn pand. Deze financiele en bouwkundige 

waarde is het uitgangspunt voor het nemen van beslissingen wanneer wordt overgegaan tot 

verkoop van het pand. Vanuit de aanleiding en probleemverkenning van dit onderzoek wil de 

Rabobank weten wat de kenmerken zijn van de Rabobanken die leeg achter zullen blijven. 

Vanwege de huidige leegstand van een aantal bankkantoren in kleine kernen wil de Rabobank 

leegstand van kantoren in de toekomst voorkomen. Op basis hiervan zijn de bankkantoren die de 

komende jaren met een veranderende huisvestingsbehoefte te maken krijgen geevalueerd. Deze 

evaluatie is verricht op basis van aanwezige informatie van de banken binnen het database 

bestand VIAS van de Rabobank. Vanwege veel ontbrekende informatie in dit database bestand zou 

een bezichtiging ter plaatse van de bankkantoren een duidelijker beeld hebben geschetst. Vanwege 

de vele tijd die hiervoor in beslag zou worden genomen, zijn de bezichtingen voor dit onderzoek 

niet uitgevoerd. 

Uit de evaluatie van dit onderzoek kan worden gesteld dat de geselecteerde panden over het 

algemeen geen beste waardering hebben. In Hoofdstuk 3.3 zijn de kenmerken van de 

bankkantoren uitgebreid beschreven. De tweede deelvraag is in dit onderzoek dan ook 

beantwoord; 

"Met welke specifieke gebouwgere/ateerde en locatiegerelateerde factoren zijn deze bankgebouwen 

met een veranderende huisvestingsbehoefte te kenmerken ?" 

De derde stap van het dispositiemodel is het bepalen van het verkoopmoment en 

onderhandelingsstrategie. Ten aanzien van verkopen van vastgoed is een goed dispositiebeleid van 
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belang. In het onderzoek is bekeken hoe beleggers en woningcorporaties omgaan met 

dispositiebeleid. Volgens hen zijn er een aantal stappen die van belang worclen geacht. Deze 

stappen zljn in hoofdstuk 4 uitgebreid beschreven. Uit de analyse van deze partijen zijn de drie 

hoofdstappen bepaald. In het onderzoek is dan ook de derde deelvraag beantwoord; 

"Hoe kan overtollig vastgoed worden afgestoten en hoe gaan andere partijen hiermee om ?" 

Het bepalen van het verkoopmoment en de onderhandelingsstrategie wordt in de volgende drie 

fases onderscheiden; 

• initiele taxatie 

• visieontwikkeling 

• contracteringstraject 

Wanneer het pand kan worden hergebruikt wordt in de initiele taxatiefase het afstootrisico bepaald. 

Het pand wordt op aspectenniveau en op afstootrisico indicatoren getoetst wanneer aan een 

andere eigenaargebruiker zal worden verkocht. In de visieontwikkelingsfase worden de 

ontwikkelingsmogelijkheden bepaald. Op basis van deze visieontwikkeling kan een meerwaarde 

worden gecreeerd of wanneer het pand een afstootrisico loopt dit afstootrisico worden vermeden. 

Vervolgens kan de verkoper de visieontwikkeling gaan realiseren door de Contracteringsfase te 

doorlopen. In iedere fase heeft de verkoper de keuze om het bedrijfspand af te stoten of de 

volgende fase te doorlopen. In hoofdstuk 4.3.6 worden de verschillende fases afzonderlijk 

besproken. Met deze bevindingen is deelvraag vier van het onderzoek beantwoord; 

"Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot het afstoten van Rabobank vestigingen met een 

veranderende huisvestingsbehoefte?" 

De vooraf opgestelde deelvragen vormen het uitgangspunt voor het opzetten van het 

dispositiemodel. Bevindingen uit de hoofdstukken 2 t/m 4 zijn in het dispositiemodel verwerkt. In 

hoofdstuk 5 staat het dispositiemodel beschreven en in het daaropvolgende hoofdstuk is de 

werking van het model getoetst. Hiermee is ook de laatste deelvraag van het onderzoek 

beantwoord; 

"Hoe kunnen de afstootmogelijkheden in een bes/uitvormingsondersteunend model verwerkt 

warden?" 
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7.2 Aanbevelingen 

Het in dit onderzoek ontwikkelde dispositiemodel geeft de eigenaargebruiker ondersteuning bij het 

afstoten van zijn bedrijfspand. Voor ieder pand op zich kan ermee bekeken worden hoe kan worden 

afgestoten. In dit onderzoek is niet bepaald hoe dispositiebeleid kan worden gevoerd ten aanzien 

van het afstoten van vastgoed in portefeuille. Een aanbeveling ten aanzien van vervolg onderzoek 

is dan ook een verdere verdieping van dispositiebeleid op het gebied van vastgoed in portefeuille. 

Hierbij kan onderzocht worden om het, in dit onderzoek, opgestelde model te vertalen naar een 

model voor gebruik op portefeuille niveau. Voor de Rabobank zou onderzocht kunnen worden of 

het onderbrengen van de kantoorpanden in een vastgoedportefeuille voordelen op zal leveren ten 

aanzien van dispositie. Nu worden alle panden los verkocht omdat deze in eigendom zijn van de 

lokale banken. Wanneer de panden in een portefeuille worden ondergebracht zou schaalvergroting 

voordelen kunnen opleveren of kunnen de panden aan een afnemer worden verkocht. Voor goede 

locaties blijkt tenderen een goede optie om het vastgoed te verkopen. Onbekend is of deze vorm 

van verkopen ook voor minder goede locaties of voor panden die een afstootrisico lopen geschikt 

is. 

Om te toetsen of het model inderdaad zal bijdragen aan het verantwoord afstoten van overtollige 

bankkantoren van de Rabobank, zullen meerdere cases moeten worden verricht. Om te beoordelen 

of het model ook voor andere eigenaargebruikers bruikbaar zal zijn, zal op grotere schaal voor 

verschillende organisaties het model moeten worden doorlopen. 

In de probleemverkenning van hoofdstuk 1 is het probleem geschetst dat de huidige 

bankgebouwen, als gevolg van het nieuwe vestigingenbeleid, niet meer in verhouding zullen staan 

ten opzicht van de gewenste vestigingstypen. In het onderzoek is niet aangetoond hoe deze 

verhouding in de komende jaren zal zijn. Er is gekeken naar welke bankkantoren overtollig zullen 

worden. Om een goed beeld te krijgen hoe de verhoudingen zullen komen te liggen zal nader 

onderzoek moeten verricht. Van de bankkantoren die fysiek aanwezig zullen blijven zal 

geanalyseerd moeten worden wat het huidige aantal m2 bedrijfsruimte is. Door middel van 

vergelijking van het huidige aantal m2 met het gewenste aantal m2 bedrijfsruimte per 

vestigingstypen kan de overcapaciteit, oftewel verwachte gedeeltelijke leegstand, worden bepaald. 

Binnen de Rabobank zijn van de fysieke bankkantoren niet alle gegevens voor handen. Van alle 

bankkantoren zullen deze gegevens dan moeten worden onderzocht. 

In het onderzoek is gekeken naar de afstootmogelijkheden van de bankkantoren die de komende 

jaren leeg zullen achterblijven en niet naar de afstootmogelijkheden van de nu leegstaande 

panden. Met het dispositiemodel wordt antwoord gegeven op hoe om te gaan met deze leeg 

komende panden in de toekomst. De nu leeg staande panden zijn niet geevalueerd en ook de 

redenen en oorzaken waarom een aantal vestigingen momenteel met leegstand te maken hebben 

zijn in dit onderzoek niet achterhaald. Om de pandkenmerken van deze leegstaande panden te 

achterhalen zullen deze geevalueerd moeten worden op de in dit onderzoek bepaalde aspecten. 
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Het analyseren van de specifieke gebouwgerelateerde en locatiegerelateerde aspecten van de 

bankkantoren met een veranderende huisvestingsbehoefte is verricht aan de hand van de 

aanwezige informatie ult het database bestand VIAS van de Rabobank. Deze informatie is 

afkomstig van verschillende bronnen. Om een eenduidig beeld van de bankkantoren te krijgen 

zullen de panden uniform beoordeeld moeten worden. 

Het afstootrisico van leegkomende bankkantoren is bepaald aan de hand van toetsing op 

functiebehoud en functiewijziging. Ten aanzien van deze toetsing zal nader onderzoek moeten 

worden verricht. Bij de toetsing van functiebehoud op aspecten is uitgegaan van het onderzoek van 

Goossens (2006) en de VRM (Geraedts en van der Voordt, 2003). Bij de toetsing van functiewijzing 

op aspecten is uitgegaan van het onderzoek van STOGO (2003) en Goossens (2006). Om deze 

aspecten nog helderder te krijgen zullen meerdere bronnen moeten worden geraadpleegd. 

Daarnaast worden aan de te waarderen aspecten, bij belde toetsingen, alle aspecten even 

belangrijk geacht. Om een juister beeld te krijgen aan welke partij te verkopen zullen aan de te 

waarderen aspecten wegingsfactoren moeten worden aangebracht. Ook het mogelijk gebruik van 

de panden voor maatschappelijke organisaties en gemeenten zal nader onderzocht moeten 

worden. In dit onderzoek wordt mogelijk gebruik getoetst aan de hand van de huidige aanwezige 

voorzieningen. Ook hiervoor zullen de aspecten moeten warden bepaald die deze gebruiker van 

belang acht ten aanzien van zijn huisvesting. 
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Bijlage 2.2 Bankvestigingen in kleine kernen 

Bankgegevens van kantoren in kleine kernen zijn in deze scriptie niet weergegeven. Deze zijn wel 

weergegeven in de versie voor de Rabobank. 
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Bijlage 2.3 Geografische ligging bankvestigingen 

De geografische ligging van kantoren in kleine kernen zijn in deze scriptie niet weergegeven. Deze 

zijn wel weergegeven in de versie voor de Rabobank. 
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Bljlage 3,2 Aspecten REN 

Locatie 

Omqevinq 

In de Ren methode wordt in de deelaspecten bij het aspect representativiteit ingegaan op de 

stedelijke omgeving en structuur, het imago en het groenkarakter. Deze deelaspecten zijn voor dit 

onderzoek van minder belang. In dit onderzoek is al vastgesteld dat bankkantoren in kernen met 

minder dan 5.000 inwoners worden geanalyseerd. Wei van belang is hier in welk soort gebied het 

pand gelegen is. Bij functiewijziging is het gebied waarin het pand gelegen is van belang aangezien 

bepaalde functies in gebieden belemmeringen kunnen opleveren. 

Bereikbaarheid van de omgeving is voor alle functies van belang. Omdat we in dit onderzoek de 

panden in kleine kernen analyseren zal aan de bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer 

een prestatieniveau moeten worden toegekend. Vervoersmiddelen als tram, metro en vliegtuig zijn 

voor dit onderzoek niet relevant. 

Van kleine kernen is bekend dat het voorzieningenniveau de laatste jaren drastisch is afgenomen . 

Er zijn gebruikers die waarde hechten aan de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen. In de 

REN- methode word ten aanzien van deze voorzieningen naar aantallen aanwezige voorzieningen 

gevraagd. Voor dit onderzoek is gezien de problematiek in de kleine kernen voornamelijk van 

belang welke voorzieningen er nog aanwezig zijn. 

Ook de openbare veiligheid is een aspect dat moet worden meegenomen. Wanneer de openbare 

veiligheid van de locatie slecht is kan dat inhouden dat er geen gebruiker zich op die locatie wil 

vestigingen vanwege de specifieke onveilige situatie. 

Potentieel nieuw personeel en huisvesting voor huidig personeel worden hier niet meegewogen. Het 

aanwezige scholingsniveau in kleine kernen is beperkt. Over het algemeen zijn er wel basisscholen 

aanwezig in deze kernen maar ontbreekt het aan voortgezet onderwijs. Ten aanzien van 

hu isvesting in kleine kernen is in 2.3 'Kleine kernen' al gesteld dat het in deze kernen voornamelijk 

ontbreekt aan starterswoningen en woningen voor zorgbehoevende. Daarnaast zijn de leeg 

achterblijvende panden van die grootte dat hier geen groot aantal woningen benodigd zijn voor het 

person eel. 

Perceel 

Zichtbaarheid (visueel) kan voor een aantal gebruikers van belang zijn voor hun bedrijfsvoering. 

Vandaar dat dit aspect moet worden meegewogen als kenmerk. Gezien de bankfunctie dat de 

panden de afgelopen jaren hebben vervuld mag veronderste ld worden dat de bereikbaarheid van 

de terreinontsluiting ten opzichte van hoofdverkeerswegen goed is. Deze zal dan ook niet worden 

meegewogen. Parkeren op het eigen terrein en de omgeving daarentegen zijn een van de 

belangrijkste aspecten voor bedrijven. Deze worden dan ook zeker meegewogen . 

De terreininrichting is ook een belangrijk aspect gezien de mogelijkheden dat een perceel kan 

bieden. Hiermee worden de uitbreidingmogelijkheden dat een terrein bezit mee aangegeven. 
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De veiligheid op het perceel is een aspect dat makkelijk aanpasbaar is. Een eigenaar van een 

gebouw kan hier zelf maatregelen voor treffen. Deze word dan ook niet meegenomen. Hinder 

daarentegen is een aspect waar de eigenaar zelf geen invloed op heeft. Hinder uit de omgeving kan 

dan ook een aspect zijn dat negatieve invloed heeft op het gebruik van het pand. Dit aspect moet 

dan ook worden meegewogen. Aanwezige bodemverontreiniging op het perceel kan ook een 

negatief effect hebben op het pand. Ook dit aspect zal dus moeten worden meegewogen. 

Aandachtspunten 

In de REN zijn ten aanzien van de aandachtspunten de aspecten als volgt onderverdeeld; 

• Omgeving 

• Perceel 

Regelgeving 

• Financleel / economisch 

De deelaspecten die bij deze aspecten worden genoemd zijn niet verder uitgewerkt in te waarderen 

prestatieniveaus. Van deze vier aspecten is het aspect regelgeving de enige die voor dit onderzoek 

van belang is om mee te nemen. Het bestemmingsplan, de bebouwingsmogelijkheden en of er 

sprake is van een beschermd stadsgezicht/monument zijn factoren die invloed hebben op de 

functie van het pand. De bebouwingsmogelijkheden staan over het algemeen vermeld in het 

vigerende bestemmingsplan. 

Van de overige 3 aspecten worden de deelaspecten van minder belang geacht omdat deze geen 

invloed uitoefenen op de functie voor het desbetreffende pand. 

Gebouw 

A/qemeen 

Flexibiliteit van het gebouw is van belang wanneer andere functies in een gebouw gehuisvest 

worden. Zijn wanden makkelijk verplaatsbaar of staan constructiewanden of kolommen in de weg 

ten aanzien gewenste bedrijfsvoering? Deze flexibiliteit moet dan ook worden meegenomen als 

kenmerk van het gebouw. Waar de hoofdentree van het gebouw gelegen is, kan van belang zijn 

voor het pand. In de REN wordt hier een aantal deelaspecten aan geweid. Voor dit onderzoek is 

voornamelijk van belang waar de hoofdentree gelegen is. Ook ten aanzien van de transport / 

verplaatsing gaat de REN erg in op detail. Van belang voor dit onderzoek is voornamelijk of er 

trappen en/of liften aanwezig zijn in het gebouw. 

Het aspect communicatie wordt niet meegenomen. Aanpassingen aan het pand ten aanzien van dit 

aspect zijn niet van dien aard dat deze invloed zullen hebben op de functie voor het pand. 

Bij het aspect 'instandhouding van prestaties' word in de REN in de deelaspecten voornamelijk 

ingegaan op ruimten voor opslag en afvoer van vuil en afval, of voorzieningen t.b.v. hiervan. Deze 

hebben geen invloed op de functie voor het desbetreffende pand. Evenals de energiehuishouding 

en de bevelliging. Deze zijn namelijk zonder al te grote ingrepen aanpasbaar. 

Waar in de REN geen aandacht aan wordt besteed is aan de onderhoudsstaat van het gebouw. Hier 

zou kunnen worden gedacht aan de staat van onderhoud van de kozijnen , gevels en het dak. 
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Wanneer een pand er vervallen uitziet kan dit een belemmering zijn voor een potentiele koper. 

Vandaar dat dit wel als kenmerk zal moeten warden meegewogen. 

Werkp/ek 

De aspecten die in de REN warden behandeld ten aanzien van de 'werkplek' warden in dit 

onderzoek van minder belang geacht. Over het algemeen zijn de deelaspecten die bij de aspecten 

warden genoemd van dien aard dat deze zonder grate ingrepen aangepast kunnen warden of ten 

behoeve van functieverandering niet relevant zijn. 

Facilitaire ruimte 

Aan de facilitaire ruimte zullen in dit onderzoek geen prestatiewaarderingen warden gegeven. Deze 

zijn van minder belang aangezien facilitaire ruimte over het algemeen flexibel indeelbaar zijn. Er 

mag warden uitgegaan dater in de huidige bankkantoren toiletruimten aanwezig zijn . 

Aandachtspunten 

De aspecten die bij de aandachtspunten ten aanzien van het gebouw warden genoemd zijn niet 

van belang voor dit onderzoek. Alleen het aspect 'financieel/economisch' bevat deelaspecten die 

van belang zijn om de bankkantoren te kenmerken. Hier warden prestatiewaarderingen gevraagd 

ten aanzien van het v .v.o. , b.v.o. en daglichttoetreding. De overige aspecten warden van minder 

belang geacht. 
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Bijlage 3.3 Aspecten VRM 

locatiefactoren 

Geografische figging 

Geraedts en van der Voordt (2003) stellen dat in gemeenten klelner dan 50.000 lnwoners het 

gering wordt geacht dat gebouwen een kantoorfunctie kunnen behouden. Gezien de bankkantoren 

die in dit onderzoek worden onderzocht zou dan kunnen worden gesteld dat deze bankkantoren na 

het vertrekken van Rabobank uit deze panden niet meer als kantoorgebouw kunnen worden 

gebruikt. De bankkantoren die in de VRM worden bedoeld zijn voomamelijk de grote bankkantoren 

met veel rn2 verhuurbaar vloer oppervlak. In dit onderzoek zal dan ook worden bekeken of 

kleinschalig kantoorgebruik in deze kernen nog potentie heeft. 

In de REN wordt deze geografische ligging behandeld onder het aspect 'representativiteit'. 

Ligging in specifiek stadsdeel 

De Jigging van het kantoorgebouw wordt in de REN behandeld onder het aspect 'representativiteit'. 

Volgens Geraedts en van der Voordt (2003) heeft concentratie van structurele leegstand in 

bepaalde wljken een negatieve invloed. Voor dit kenmerk is het van belang te weten in wat voor 

een soort gebied het bankkantoor gelegen is en of er een concentratie van structurele leegstand 

heerst in dit gebied. 

Huurpdis 

Het huurprijsniveau van de locatie geeft aan of een gebouw op die locatie kantoorpotentie heeft. 

Een vraaghuur van 70,- a 90,- euro/m2 per jaar (prijspeil 1999) geeft aan dater sprake is van een 

hiaat tussen de kwaliteit van het aanbod en de vraag naar kantoorruimte, op locatie- en 

gebouwniveau (Geraedts en van der Voordt, 2003). Dit aspect t.a.v. de locatie wordt niet genoernd 

in de REN. 

Concentratie verouderde panden 

Wanneer het pand gelegen is op een locatie met een groot aanbod aan verouderde kantoren, 

gebouwd tussen 1960 en 1980 dan zal dit ook geen positief effect hebben op het gebruik als 

kantoorpand. Dit aspect wordt ook niet genoernd in de REN t.a.v. de locatie. 

Gemeente!;;ke beleid 

Wanneer het pand gelegen is in een gemeentelijk prioriteitsgebied voor woningbouw zal het 

kantoorpand weinig kantoorpotentie hebben. Geraedts en van der Voordt (2003) stellen dit aspect 

als een van de vetocriteria waarmee rniddels een quick scan gekeken kan warden of een gebouw 

nog kantoorpotentie heeft. 

In de REN wordt dit gemeentelijk beleid behandelt ender het aspect 'regelgeving'. 
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Monofunctionaliteit 

Niet integraal ontworpen locaties en afwezigheid van voorzieningen zijn slecht voor de 

verhuurbaarheid van kantoren. Deze aanwezigheid van voorzieningen wordt in de REN behandeld 

onder het aspect 'voorzieningen'. Wanneer er voorzieningen aanwezig zijn in de kleine kernen kan 

er van worden uitgegaan dat deze niet ver van het bankkantoor gelegen zijn, gezien de omvang 

van de kernen. Ook het gebied waarin het bankkantoor gelegen is, behandeld in de REN onder het 

aspect 'representativiteit' geeft aan of de voorzieningen dichtbij het pand gelegen zijn. 

De aspecten die van belang worden geacht in de REN en de VRM zijn; 

• Bereikbaarheid auto en openbaar vervoer 

■ Parkeren 

• Afstand tot voorzieningen 

• Openbare veiligheid 

• Hinder omgeving 

• Ruimtelijke en visuele kwaliteit van de omgeving (visueel) 

Wanneer deze aspecten slecht scoren zal dit een negatief effect hebben op het gebruik van het 

bankkantoor als kantoor. Parkeren word door Geraedts en van der Voordt (2003) ook als een van 

de vetocriteria gesteld. 

Gebouwfactoren 

Huurpriis 

Evenals bij de locatie zal het huurprijsniveau van het desbetreffende gebouw aangeven of het 

gebouw kantoorpotentie heeft. Een vraaghuur van 70,- a 90,- euro/m2 per jaar (prijspeil 1999) 

geeft ook hier weer aan dat er sprake is van een hiaat tussen de kwaliteit van het aanbod en de 

vraag naar kantoorruimte. Dit aspect t.a.v. het gebouw wordt niet genoemd in de REN. 

Bouwiaar 

De verhuurbaarheid van kantoorpanden blijkt volgens Geraedts en van der Voordt (2003) samen te 

hangen met de bouwperiode. Kantoorpanden gebouwd tussen 1960 en 1980 hebben over het 

algemeen het meest te maken met leegstand. Prestatiewaarderingen ten aanzien van het bouwjaar 

van het kantoorpand worden in de REN niet genoemd. 

Ruimteliik-visuele kwaliteit 

Ook de ruimtelijk-visuele kwaliteit van het gebouw is volgens Geraedts en van der Voordt (2003) 

van belang. Een verouderde verschijningsvorm, het ontbreken van een eigen identiteit en 

onderscheid t.o.v. andere gebouwen of gebruikers, een eenvoudige afwerking van het exterieur, 

een slecht herkenbare of zichtbare entree dragen bij aan negatieve invloeden. In de REN wordt hier 

onder perceel bij de locatie in het aspect 'visueel' aandacht aan geschonken. 
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Uitstralinq, identiteit 

Negatieve identiteit, slechte uitstraling, weinig representatief, weinig herkenbaar, verpaupering en 

sporen van vandalisme aan het gebouw hebben invloed. In de REN wordt hier alleen in het aspect 

'hoofdentree van het gebouw' aandacht aan geschonken. 

Technische kwaliteit buitenschil (qevels en daken> 

In de REN wordt aan dit aspect geen aandacht geschonken terwijl dit wel als een belangrijk 

kenmerk van een gebouw kan worden beschouwd. Slechte staat van onderhoud van daken, de 

gesloten en open geveldelen hebben een negatieve invloed op het gebouw. 

Technische kwa/iteit van draqer en inbouw 

Ook hier wordt in de REN aan dit aspect geen aandacht geschonken terwijl dit ook als een 

belangrijk kenmerk van een gebouw kan worden beschouwd. Slechte staat van de draagconstructie 

en slechte staat van inbouw zijn wel degelijk van belang om gebouwen te kenmerken. 

Technische kwaliteit installaties en milieukwaliteit 

Wanneer er in het gebouw verouderde installaties aanwezig zijn zal dit de aantrekkelijkheid van het 

pand doen afnemen. Met deze installaties worden bijvoorbeeld bedoeld; verwarrning, koeling, 

verlichting, communicatie etc. 

Milieu kwaliteit 

Ook slechte energie- en milieuprestaties, klimatologische omstandigheden en milieuonvriendelijk 

materiaalgebruik hebben een negatief effect op het gebruik van het pand als kantoorpand. 

Functionele kwaliteit 

Voor kantoorgebouwen is het van belang dat deze een flexibele indeling bezitten. Wanneer dat niet 

het geval is of het pand een inefficiente indeling bezit, slecht toegankelijk is of een slechte 

bruto/netto oppervlakverhouding heeft dan heeft dit negatief effect op het gebruik van het pand als 

kantoorpand. 
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Bijlage 3.4 Te waarderen aspecten 

LOCATIE 

1) Representativiteit 

1.1 Ligging van het bankkantoor in soort gebied 

□ Industrieterrein 

□ Woonwijk 

□ Winkel 

□ Kantorenwijk 

□ Periferie 

2) bereikbaarheid 

2 .1 Bereikbaarheid vanaf snelwegen 

□ slecht 

□ matig 

D goed 

□ uitstekend 

2.2 Bereikbaarheid met openbaar vervoer 

□ slecht 

□ matig 

□ goed 

□ uitstekend 

3) Voorzieningen 

3.1 Aanwezige voorzieningen in nabijheid van bankkantoor 

□ Supermarkt 

□ Bakker/ slager 

□ winkels 

□ Horeca 

3.1 Wat voor een soort winke/s zijn er aanwezig (kleding, huishoude/ijke apparaten etc.) 

□ .................................................... ....................... ......................... ........................ .... .... ................................... . 
(invullen) 
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4) Openbare veiligheid 

4.1 Mate van openbare veiligheid in de omgeving van het bankkantoor. 

D slecht 

D matig 

D goed 

D uitstekend 

5) Gemeentelijk beleid / regelgeving 

5.1 Aanwezige rustende beperking op het perceel van desbetreffende bankkantoor 

D Ligging in prioriteitsgebied voor woningbouw 

D Beschermd stadsgezicht of monument status 

D Vigerend bestemmingsplan 

5.2 Huidige bestemming van het perceel van desbetreffend bankkantoor 

D Kantoor 

D Winkel 

□ Wonen 

□ Industrie 

6) Huurprijsniveau 

6.1 Gemiddeld huurprijsniveau van de /ocatie 

□ minder dan €60,- per m2/jaar 

□ tussen €60,- en €80,- per m2/jaar 

□ tussen €80,- en €100,- per m2/jaar 

□ meer dan €100,- per m2/jaar 

7) Parkeren 

7.1 Mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein 

D slecht 

D matig 

D goed 

D uitstekend 

7.2 Aantal parkeerp/aatsen op eigen terrein 

□ ................... parkeerplaatsen (aantal invullen) 

7.3 Moge!ijkheid tot parkeren op openbaar terrein (omgeving). 

□ slecht 

□ matig 

□ goed 

□ uitstekend 
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8) Terreininrichting 

8.1 Percee/oppervlak van het op het perceel gelegen bankkantoor in m2 

□ Minder dan 500 m2 

□ 500 - 1000 m2 

□ 1000 - 1500 m2 

□ 1500 - 2000 m2 

□ 2000 - 2500 m2 

□ 2500 m2 of meer 

8.2 Werkelijke m2 perceeloppervlak 

□ ................... m2 perceeloppervlak 

8.3 Bebouwd oppervlak van het op het perceel ge/egen bankkantoor in m2 

□ Minder dan 250 m2 

□ 250 - 500 m2 

D 500 - 750 m2 

□ 750 - 1000 m2 

D 1000 m2 of meer 

8.4 Werkelijke m2 bebouwd oppervlak 

□ .. ....... ....... ... m2 bebouwd loppervlak 

8. 5 Percentage bebouwd oppervlak van het perceel 

D O % - 25 % 

□ 25 % - 50 % 

□ 50 % - 75 % 

□ 75 % - 100 % 

8. 6 Uitbreidingsmogelijkheden op eigen terrein. 

D slecht 

□ matig 

□ goed 

□ uitstekend 

9) Hinder 

9.1 Aanwezigheid van hinder in de nabijheid van het bankkantoor 

D Geluid 

□ Stank 

□ Overlast 

□ Geen hinder aanwezig 

110 



Rabobank 

10) Bodemverontreiniging 

10.1 Aanwezigheid van bodemverontreiniging op het perceel waarop het bankkantoor gelegen is. 

□ Verontrelnigde bodem 

□ Geen bodemverontreiniging aanwezig 

11) Ruimtelijke en visuele kwaliteit 

11.1 Exteme uitstraling uitgedrukt in de vorm van zichtbaarheid en representativiteit van de 

locatie. 

□ slecht 

□ matig 

D goed 

□ uitstekend 

GEBOUW 

12) Flexibiliteit / functionele kwaliteit 

12.1 Mate van flexibiliteit van het bankkantoor t.a. v. functionele kwaliteit / indeling van de ruimte 

D Slecht 

□ Matig 

D Goed 

□ Uitstekend 

12.2 Horizontale en/of verticale uitbreidingsmogelijkheden gebouw. 

□ slecht 

□ matig 

□ goed 

□ u itstekend 

13) Ruimtelljke en visuele kwaliteit 

13.1 Visuele kwaliteit van het gebouw 

representativiteit. 

□ slecht 

D matig 

□ goed 

□ u itstekend 

uitgedrukt in de vorm van zichtbaarheid en 
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14) Uitstraling / identlteit 

14.1 Uitstraling van het desbetreffende bankkantoor uitgedrukt in de vorm van herkenbaarheid 

□ Karakteristiek 

D Modern 

D Simpel 

□ Oud / verpauperd 

15) Transport / verplaatsing 

15.1 Aanwezige transportmogelijkheden in bankkantoor 

D Lift en trap aanwezig 

□ Alleen trap aanwezig 

D Alleen lift 

□ Geen 

16) Financieel / economisch 

16.1 Aantal m2 bruto vloeroppervlak van het bankkantoor 

□ ... ................ m2 b.v.o. van het gebouw (aantal m2 invullen) 

16.2 Aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak van het bankkantoor 

D ............... .... m2 v.v.o. van het gebouw (aantal m2 invullen) 

17) Huurprijs 

17.1 Huurprijsniveau van het bankkantoor 

□ minder dan €60,- per m2/jaar 

□ tussen €60,- en €80,- per m2/jaar 

□ tussen €80, - en €100,- per m2/jaar 

□ meer dan €100,- per m2/jaar 

17.2 Marktconformiteit van het desbetreffende bankkantoor 

□ slecht 

□ matig 

D goed 

□ uitstekend 

18) Bouwjaar 

18.1 Bouwjaar van het desbetreffende bankkantoor. 

□ na 2000 

□ tussen 1980 en 2000 

□ tussen 1960 en 1980 

□ voor 1960 
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18.2 Verrichte verbouwingen of renovaties aan het gebouw 

D na 2005 

D tussen 2000 en 2005 

D tussen 1990 en 2000 

□ voor 1990 

D geen verbouwingen of renovaties verricht 

19) Kwaliteit bultenschll 

19.1 Technische kwaliteit buitenschil 

D slecht 

□ matig 

□ goed 

□ uitstekend 

20) Kwaliteit drager en inbouw 

20.1 Technische kwaliteit drager en inbouw 

□ slecht 

D matig 

□ goed 

□ uitstekend 

21) Kwaliteit installaties 

21.1 Technische kwaliteit van in het bankkantoor aanwezige installaties (Bedieningseisen, 

belevingscomfort van installaties). 

□ slecht 

□ matig 

□ goed 

D uitstekend 

22) Milieukwaliteit 

22.1 Milieukwaliteit van het bankkantoor uitgedrukt in de vorm van duurzaamheid van het gebouw. 

□ slecht 

D matig 

D goed 

□ u itstekend 
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Bijlage 3.5 Analyse aspecten 

Gebied 

industrie 
0% 

8% 19% 

kantoor 
0% 

Bereikbaarheid auto 

slecht 

onbekend 
42% 

uitstekend 
0% 

3% 

goed 
14% 

Veiligheid 

slecht matig 

onbekend 
43% 

uitstekend 
0% 

0% 5% 

matig 
41% 

goed 
52% 

Bereikbaarheid O.V. 

slecht 
0% 

onbekend 
43% 

uitstekend 
0% 

goed 
14% 

onbekend 
43% 

Marktconformiteit 

slecht 
11% 

matig 

l 43% 

J matig 

__ _/ 38% 

uitstekend 
3% goed 

5% 
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Parkeren op eigen terrein 

slecht 
11% 

onbekend 
43% 

uitstekend 
8% 

Parkeren omgevlng 

slecht 
5% 

onbekend 
43% 

uitstekend 
16% 

matig 
16% 

matig 
14% 

goed 
22% 

Bebouwd oppervlak (m2) 

onbekend 

1000 - > 
11% 

750 - 1000 
3% 

500 - 750 
8% 

14% < - 250 
19% 

250 - 500 
45% 

Aantal Parkeerplaatsen 

geen 
8% 1 tot 6 

onbekend 
60% 

2500 - > 
8% 

2000 -
2500 
11% 

1500 -
2000 
8% 

Perceeloppervlak 

onbekend 
5% 
I 

1500 
22% 

\ 6 tot 11 
16% 

11% 

< - 500 
14% 

verhouding bebouwd / perceel (%) 

onbekend 
14% 

35% 
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Uitbreidingsmogelijkheden 

onbekend 
43% 

uitstekend 

slecht 
16% 

3% goed 
11% 

Uitstraling locatie 

onbekend 
43% 

slecht 
3% 

matig 
27% 

matig 
27% 

uitstekend 
0% 

goed 
27% 

Horizontale en verticale 
uitbreidingsmogelijkheden 

onbekend 
43% 

uitstekend 
0% goed 

5% 

slecht 
11% 

matig 
41% 

bodemverontreiniging 

onbekend 
43% 

JA 
0% 

Ind el i ngsflexi blllteit 

slecht 
11% 

NEE 
57% 

onbekend 
43% \ 

l 

uitstekend 
0% goed 

5% 

matig 
41% 

verbouwingen / renovaties 

32% ... -II 
I I , 

0% 

2000-2005 
30% 

voor 1990 
0% 

1990-2000 
14% 
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kwaliteit buitenschil 

onbekend 
42% 

uitstekend 
3% 

slecht 
3% 

matig 
22% 

goed 
30% 

kwaliteit installaties 

onbekend 
44% 

uitstekend 
0% 

slecht 
0% matig 

24% 

goed 
32% 

kwallteit drager en inbouw 

onbekend 
42% 

uitstekend 
3% 

slecht 
0% 

Milieukwaliteit 

onbekend 
43% 

uitstekend 
0% 

slecht 
3% 

goed 
8% 

matig 
14% 

goed 
41% 

matig 
46% 
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Bijlage 4.1 Voor en nadelen verkoopalternatieven 

A1. Verkopen met behoud van functie zonder aanbrengen van veranderingen 

Technisch en organisatorisch gezien is dit een gemakkelijke oplossing. Er worden geen technische 

ingrepen aan het pand uitgevoerd en organisatorisch hoeft er voor deze optie weinig te gebeuren. 

Voor deze optie hoeft weinig tijd te warden besteed, alleen een makelaar (makelaarskosten en 

advertentiekosten) dient te warden ingeschakeld die het object te koop zal zetten. Met deze optie 

wordt snel zonder veel organisatorische handelingen activa gerealiseerd. Men investeert niks bij 

deze optie. 

Een nadeel van deze optie is de discrepantie die op kan treden tussen de vraag- en aanbodprijs 

waardoor als gevolg hiervan het pand lang te koop kan blijven staan. Een van de redenen hiervoor 

kan de hoge boekwaarden waarvoor panden in de boeken staan zijn. Ook kan men een eventuele 

meerwaarde die te behalen is d.m.v. technische of organisatorische ingrepen niet incasseren 

wanneer men met een potentieel bruikbaar object te maken heeft. 

B1. verkopen met veranderlng van functie zonder aanbrengen van veranderingen 

Technisch gezien is dit een gemakkelijke optie aangezien men hier ook geen ingrepen aan het pand 

uitvoert. Organisatorisch is dit een intensievere optie omdat we bij deze optie te maken hebben 

met een functiewijziging. Bij functie wijzigingen komt de wet- en regelgeving van lokale en 

landelijke overheden aan de orde waar de nodige tijd in gaat zitten. Zoals al eerder vermeld kan dit 

oplopen tot wel 9 maanden. Bij deze optie worden er dus geen ingrepen aan het pand verricht 

maar kan het pand wel verkocht warden met een andere bestemming. Wanneer bijvoorbeeld de 

bestemming kantoor wordt gewijzigd in bestemming wonen zou verkoop als woonhuis wellicht 

meerdere kopers kunnen aantrekken. Volgens Van der Voordt (2003) .zien ontwikkelaars namelijk 

vaak op tegen de complexiteit van een herbestemmingsproces. Het doorvoeren van een 

herbestemming van de locatie in een vroeg stadium zal dus interessant zijn voor het aantrekken 

van een ontwikkelaar als koper. Een andere bijkomstigheid is ook dat woningbouwgrond een 

hogere grondwaarde kent dan kantoren en/of bedrijfsruimte. Van tevoren zal eerst getoetst 

moeten warden of een gemeente mee wil werken aan een herbestemming anders is het een zinloze 

opgave. Financieel gezien zijn hier geen hoge bedragen mee gemoeid. 

Al. Verkopen met behoud van functie en het plegen van een voorafgaand (groot) 

onderhoud 

Deze optie vergt weinig inspanning. Aan het pand zal onderhoud moeten worden gepleegd wat 

enkel een investering is voor de onderneming. Hierbij moet worden afgewogen of deze investering 

de verkoop zal bevorderen. Waarbij ook moet worden meegenomen of men deze investering 

terugverdient op de verkoopprijs. 
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82, Verkopen met verandering van functie en het plegen van een voorafgaand (groot) 

onderhoud 

Ook bij deze optie is weer sprake van een herbestemmingwijziging dat de nodige tijd zal vergen als 

behandeld in alternatief B1. Daarnaast zal er een lichte investering nodig zijn om onderhoud aan 

het pand uit te voeren zeals beschreven in alternatief A2. Het doorvoeren van dit alternatief kan 

met enige tijd en inspanning de verkoop van het pand bevorderen. 

A3. Verkopen met behoud van functie en een voorafgaande renovatie 

Met een renovatie is een redelijke tijd en inspanning mee gemoeid. Wanneer een pand in een 

slechte toestand verkeerd maar er wel vraag is naar het type pand kan dit een interessante optie 

om te verrichten. Toekomstige kopers willen vaak voordat ze een pand betreden geen tijd en 

financiele middelen in een pand steken voor renovatie. Ze zullen sneller geneigd zijn een 

soortgelijk pand te kopen dat geen renovatie behoeft. 

83. Verkopen met verandering van functie en een voorafgaande renovatie 

Bij deze optie is wederom sprake van herbestemmingwijziging zoals beschreven is alternatief Bl. 

deze optie vergt dan ook de nodige tijd en inspanning. Daarnaast zijn bij deze optie ook de nodige 

financiele middelen nodig vanwege de renovatie. Wanneer het pand met een lichte aanpassing nog 

loont voor gebruik voor een andere bestemming is dit een magelijke optie. Oak hier zal dan oak 

weer bekeken maeten worden of de investering zal renderen. 

A4. Verkopen met behoud van functie en een voorafgaande herontwikkeling 

Wanneer het pand met dezelfde bestemming gebruikt kan worden maar het pand in een te 

verouderde staat verkeerd kan deze optie warden taegepast. Deze optie vergt wel enige 

tijdsinspanning aangezien hier door de gemeente een bouwvergunning moet warden verleend waar 

enige tijd over heen kan gaan. Over het algemeen moet er rekening warden gehouden met 6 

maanden vaar het goedkeuren van een bouwvergunning. Bij deze aptie zijn oak de nadige 

financiele middelen benadigd. Oak deze moeten wederom apwegen tegen de meerwaarde die 

hiermee worden verkregen. 

84. Verkopen met behoud van functie en een voorafgaande herontwikkeling 

Deze optie vergt de meeste tijd en inspanning maar kan ook een flinke meerwaarde opleveren. Er 

zal een herbestemmingwijziging worden doorgevoerd en daama zal door de gemeente een 

bouwvergunning moeten worden verleent. ook zal er flink gei'nvesteerd moeten warden. Wanneer 

er geen markt is voor het oude pand en er maeilijk kapers vaor het pand worden gevonden zal dit 

een goede oplossing zijn. 
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